
GOD SE TOEGEDRAAIDE GESKENK

 Seën jou, Broer Neville. Dis altyd goed om na die Huis van
die Here toe te kom, maar veel beter, blyk dit, in hierdie,

is Kersfees en Nuwejaars en heilige dae. Lyk asof dit ’n spesiale
klein seën oor het vir ons. En soos ons…Dis net te jammer dat
ons nie hierdie Kersfeesgevoel die heeltyd kan hê nie. Mense wat
vir jou waai, en sê: “Die Here seën jou.” Dis goed. Ek hou van
daardie een ding van Kersfees.

Nou, ek het gehoor die Waakpartytjie wat aangekondig
is, glo ek, vir volgende Saterdagaand. Die Here wil, sal ek
dan daar probeer wees, by die Waakpartytjie, en my tyd
insit, as die Here wil, om hulle ’n bietjie te help praat oor
’n onderwerp vir volgende Saterdagaand. En Sondagoggend,
natuurlik, is ons gewone Sondagskool. En Sondagaand is die
evangeliese diens. Nou…[Broer Neville sê: “Voetewas ook,
volgende Sondagaand.”—Red.] Nagmaal, voetewas, volgende
Sondagaand. Dis reg. Die goeie manier om die Nuwejaar te
begin, reg, neem nagmaal, hê die voetewas.

Nou, ek wil hierdie aankondiging maak, dat ek vra dat
hierdie ’n klein, geslote diens is, soort van, net vir die pastore en
hulppastore van die tabernakel, trustees en diakens van hierdie
tabernakel. Ek dink dis goed vir ons om bymekaar te kom, nou
en dan, en soort van uitvind die manier waarop God ons lei. En
baie keer is daar klein goedjieswat opkom, soos die Skriftewat jy
sou vind, wat hard sou wees. En as ons nie…Ons wil dieselfde,
dieselfde ding sê, oral. En ons wil bymekaar kom.

En ek wil julle pastore en medewerkers hê. Natuurlik, Broer
Neville, dit sou wees. En Broer Don Ruddell hierbo, een van
ons medewerkers. En Broer Graham Snelling by Utica. Broer
Stricker hier, ons sendeling. En die—die broers wat pastore is,
broer…die verskillendes hier, Broer Parnell. En julle weet wie
die medewerkers hier is. Broer Junior Jackson, van onder in New
Albany. En dan die—die diakens en die trustees.

Ek sê julle wat ek wil hê julle moet doen. Hierdie volgende
week, kry vir julle ’n klein stukkie papier, en skryf daarin die—
die gedagtes of die…ek sou sê, van die Skrifte, of ’n plig wat
julle moet behartig, wat julle miskien nie weet nie.
2 Soos ’n trustee sou sê: “Net wat is my plig as hierdie
geval voorkom?” “Wat is my plig, as ’n diaken, as hierdie geval
voorkom?” En die pastoor mag sê: “In hierdie Woord, hier, sien
ek waar dit veronderstel was om So-en-so te wees, en ek—ek
verstaan Dit net nie die manier wat ons Dit leer nie. En dit onder
in die Skrif plaas, ensovoorts.” Handig hulle dan almal in, by
Broer Wood, as julle sal, want hy woon langs my. En so gou as
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wat julle julle s’n uitgeskryf het, en so vinnig as julle kan, ek sal
dit waardeer, sodat ek dit kan opsoek in die Skrifte.

En ons sal dit hou. Nou, dit was nou nie ’n openbare diens nie.
Dis net vir die pastore, en van hierdie tabernakel, en die diakens
en trustees van die tabernakel. En dit sal dadelik gebeur, net so
gou as wat ons hulle kan inkry. Dan sal ons ’n aand aankondig
waar daar geen—geen dienste aangaan hier nie, en dan sal ons—
sal ons daarvoor sorg dan.
3 Ek dink dit sou ’n goeie ding wees, Broer Neville, en broers,
al julle pastore, ensovoorts, dat ons mag bymekaar kom. Daardie
manier kan ons dieselfde ding sê, oral, julle sien, weet ons. En
dan sal dit opgeneem word, ook, ons vrae en antwoorde sal
opgeneem word, en elkeen mag ’n band kry, sodat julle mag
weet, om terug te speel, in die geval van enigiets, enige vraag wat
opkom, wat tot voordeel van die kerk mag strek. Of iemand sou
sê: “Wel, dit.” Ons sal teruggaan en kyk wat op die band is, dit
gesê het. En ons het alreeds bande van daardie aard. En nou het
ons nuwe trustees, dink ek, vanjaar, en—en ’n paar nuwe diakens,
ensovoorts, en ons wil hulle inlig daaroor.
4 En hierdie broertjie, wat een van ons broers is van hierbo
by Sellersburg, Broer Willard Crase, stuur hom die boodskap
daarvan, as julle sal, want hy’s net jonk in die Here. En—en as
hierdie jong kêrels, dink ek, gevestig kan word, julle sien wat ek
bedoel, net weet hoe om vas te hou. En vragies kom op in hulle
gedagtes. In plaas van af te hardloop op een of ander tak, laat ons
bymekaar kom en—en sien waaroor dit alles gaan. Dan wanneer
ons…ons dienste, ons groot, gesamentlike dienste, wanneer die
kerke bymekaar kom, soos ons was in hierdie laaste byeenkoms,
dan sal ons—ons weet dan net wat om te neem, en wat om te sê,
net wat om te doen. Ons wil almal dieselfde taal praat, sodat ons
sal verstaan.
5 Nou, nog ’n ding wat ek graag wil sê. Soos Broer Neville dit
so goed gesê het, wens ons julle die beste toe in hierdie Kersgety
en hierdie tyd van—van gemeenskap rondom hierdie heilige dae,
ensovoorts.
6 En dan wil ek hierdie tyd neem om aan een en elkeen van
julle oor te dra, hoe dankbaar ek is teenoor julle, vir julle
Kerskaartjies en geskenke, en dinge wat ontvang is by ons huis.
Ek bedank julle verseker, met my hele hart. Dit het ons beslis
vanmôre goed gedoen. Toe…Ek het ’n klein seuntjie, nog klein
genoeg om soort van ’n Kersboom te hê, en ons het dit in die
kamer gehad. En vanmôre, daaronder gegaan, het ek verskeie
geskenke van my kerk hier gekry, en my vriende van verskillende
plekke, wat ingekom het, dit onder die boom gesit het. En ek het
nie woorde om uit te druk aan julle wat ek… hoe ek elkeen van
hulle waardeer nie. En mag die God van die Hemel julle ryklik
seën, is my gebed. En nou…
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7 En ons, julle weet hoe dit sou wees, ons kan nie geskenke
terugstuur nie, omdat ek net nie soveel geld sou maak nie, julle
weet. Ek—ek maak ’n honderd dollar ’n week, en het ’n groot
familie, en omtrent tienmiljoen vriende, en dit sou beslis soort
van moeilik wees om by hulle om te gaan. Maar ons—ons is
dankbaar teenoor julle en julle gedagtes. En ek is seker julle
verstaan.
8 Nou moenie hierdie—hierdie komende Oujaarsnag vergeet
nie. O, ek onthou die eerste Waakpartytjie wat ek ooit in hierdie
tabernakel gehad het. Ek dink nie daar’s enigiemand hier wat
dit onthou nie. Maar dit was een nag wat die Here baie styfheid
uit julle pastoor geneem het. So, ons sien uit na ’n wonderlike
tyd dan.
9 En nou, net voor ons bid, wil ek graag die Skrifles lees
vanaand.
10 En ek het soort van met myself gedebatteer vandag. Ek—ek
het aangekondig dat ek sou praat, vanaand, as ek hier kom, oor
Ons Het Sy Ster Gesien In Die Ooste, En Het GekomOmHom Te
Aanbid. Dit klink soort van bekend vir my. En ons goeie vriend,
Broer Sothmann hier, die…een van die trustees van die kerk, ek
het hom gevra. En hy het gesê: “Ek het die band daarvan, Broer
Branham. Jy het dit gepreek, iewers.” En ons dierbare vriend,
Broer Leo Mercier hier, die bandman, het gesê: “Ja, omtrent vyf
keer.” So, ek—ek het dit ’n klein bietjie verander. En in plaas van
om te preek oorOnsHet Sy SterGesien InDieOoste, wil ek praat
oor die onderwerp, van:God Se ToegedraaideGeskenk.
11 En nou gaan ek lees uit die Evangelie van Matthéüs, die—die
2de hoofstuk, vir ’n Skriflesing, die 2de hoofstuk vanMatthéüs.

En toe Jesus te Betlehem in Judéa gebore is, in die dae
van koning Herodus, het daar wyse manne uit die Ooste
in Jerusalem aangekom

en gesê: Waar is die Koning van die Jode, wat gebore
is? Want ons het Sy ster in die Ooste gesien, en gekom
om Hom hulde te bewys.

En toe koning Herodus dit hoor, was hy ontsteld en die
hele Jerusalem saam met hom;

en hy het al die owerpriesters en die skrifgeleerdes van
die volk bymekaar laat kom en…hulle navraag gedoen
waar die Christus gebore sou word.

En hulle het vir hom gesê: Te Betlehem in Judéa, want
so is daar deur die profeet geskrywe:

En jy, Betlehem, land van Judéa, is jy volstrek nie die
geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal
’n Leidsman voortkom, wat vir my volk Israel ’n herder
sal wees.



4 DIE GESPROKE WOORD

Toe het Herodus die wyse manne in die geheim geroep
en hulle na die tyd van die ster se verskyning uitgevra;
en hy het hulle na Betlehem gestuur en gesê: Gaan

doen noukeurig ondersoek na die Kindjie, en as julle
Hom vind, laat weet, laat my weet, sodat ek ook kan
gaan en Hom hulde bewys.
En nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle

vertrek. En kyk, die ster wat hulle in die Ooste gesien
het, gaan voor hulle uit, totdat hy kom en bly staan bo-
oor die plek waar die Kindjie was.
En toe hulle die ster sien, het hulle hul met baie groot

blydskap verheug.
En hulle het in die huis gegaan en dieKindjie byMaria,

Sy moeder gevind, en neergeval en Hom hulde bewys.
Daarop maak hulle hul skatte oop, en bring vir Hom
geskenke: van goud,…wierook, en mirre.
En omdat hulle in ’n droom ’nGoddelikewaarskuwing

ontvang het, om nie na Herodus terug te keer nie, het
hulle met ’n ander pad na hulle land teruggegaan.

12 Nouwil ek ’n teks daaruit neem, vanaand. Of, nie daaruit nie,
maar uit dieselfde storie in Lukas 2:7.

En sy het haar eersgebore Seun gebaar—gebaar en
Hom toegedraai in doeke en Hom in die krip neergelê,
omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie.

13 Laat ons ons hoofde nou buig vir ’n woord van gebed.
14 Heilige en genadige God,Wie ons die grootste Geskenk gegee
het, wat hierdie wêreld ooit geken het, die Here Jesus Christus,
ons kom nederig na U, vanaand, in danksegging, en uitdrukking
uit ons binneste wese, die diepe aanbidding van ons harte, aan
U, vir hierdie wonderlike Geskenk. Ons het niks om terug te gee
nie. En dit was baie min wat U gevra het; net: “Kom na My toe,
al julle wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle laste en julle
sondes neem en julle vrystel.” O, wat ’n ruil! Niemand kon dit
doen, behalwe U, ons Vader, nie. En ons dank U dat U dit vir
ons gedoen het. En ons is U getuies in hierdie uur, dat U ons
laste en sondes neem, en ons in plaas daarvan vreugde en vrede
gee. Hoe dankbaar is ons vir, Here, hierdie innerlike, Christen
ondervinding, Kersfees in ons harte. Ons is so bly hiervoor. So bly
om te weet dat ons lewe aan die enddag, wanneer ons die tekens
weer sien kom soos dit was in daardie dag, van Sy naderkoms.
Ons verneder ons harte in Sy Teenwoordigheid, OGroot Adellike.
Laat U Gees oppermagtig heers in ons hart, in ons lewens. En
versterk ons, van binne na buite, dat ons U dienaars magwees, in
hierdie groot en donker uurwat diewêreld nou in die gesig staar.
15 Ons gee hierdie voorlees van U Woord, Here, aan U, vir
hierdie een doel, dat, Hieruit, die Heilige Gees ’n konteks
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bymekaar sal bring, wat genoegsaam sal wees, vanaand, as ’n
Kersboodskap aan U mense wat wag. En ons wag op U. Here,
besny die lippe wat sal spreek, en die ore wat sal hoor, en
bemagtig. En sit Lewe in die Woorde wat uitgaan, dat dit ons
sal bring na ’n beter kennis van die Here Jesus. Want ons vra dit
in Sy Naam. Amen.
16 Baie Skrifte hier neergeskryf om na te verwys, ensovoorts.
Ek was verbaas, gister, soos ek dit gehoor het. Het die koerant
opgetel, en waar daar is, wat die besigheidswêreld noem: “’n
oorvloedige Kersfees,” waar dat daar meer geld gespandeer was
hierdie keer, as wat ooit gespandeer is in baie, baie jare, sedert
ver terug, baie jare gelede. En dat die skares in Jerusalem
vergader het, en hoedat daar ’n klein vredestyd tussen die
Arabiere en die Jode was, dat hulle soort van hulle gevoelens
kalmeer het, om die—die pelgrims weer in die stad te laat inkom,
in hierdie seisoen van—van Kersfees.
17 Ek het dikwels gewonder hoekom hierdie stad, Betlehem,
ooit gekies was.
18 Soos daardie mense net ’n paar oomblikke gelede gesing
het, die—die klein kêreltjie, en sy vrou en kinders. En daar was
ek verbaas, die klein meisietjie aan die dophou, hoe sy die tyd
gehou het met hierdie, een of ander soort van ’n snaarharp, wat
sy gespeel het. En hoe daardie klein kêreltjie nog maar net ’n
babatjie was, amper, maar tog die tyd gehou het net met die…of
speel op hierdie harp. Ek veronderstel dit word ’n harp genoem.
Nou, en dan ek…
19 Gedink aan Betlehem, en hoekom is dit gekies om die
geboorteplek van Koning van konings te wees? En, julle weet,
Betlehem is ’n klein plekkie, baie klein dorpie. Ek het dikwels
gewonder hoekom God nie ’n meer godsdienstige plek gekies het
daarvoor, vir hierdie groot gebeurtenis, soos Silo nie. Silo was die
eerste plek waar die tent, die ark geplaas was, nadat dit oor die
Jordaan gegaan het. Of Gilgal, nog ’n groot godsdienstige stad;
of Sion, op die berg, nog ’n groot godsdienstige stad; of selfs die
trotse hoofstad, van Jerusalem, met al sy wyses en heiliges deur
die eeu. Hoekom het God nie Jerusalem gekies nie?
20 Hoekom sou Hy Betlehem kies? Miskien sou dit lyk asof Hy
’n ander plekmag gekies het, een van die groot stede van toevlug,
wat Sy Seun sou beskerm het in die geval dat probleme sou
opduik. Die toevlugsplekke soos Ramot—giléad. Dit was ’n groot
toevlug wat gebou was, want die mense kon in hierdie torings
inhardloop. Kades was nog ’n groot stad van toevlug. Hebron,
nog ’n groot stad van toevlug.
21 Hoekom het God klein Betlehem gekies, en dan nie hierdie
groter stede gekies nie? En hulle het groter name gehad, en meer
van ’n geestelike agtergrond.
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22 Maar, julle weet, God het ’n manier om dinge te doen, net Sy
Eie manier omtrent dinge. Ek is so bly Hy het. Sien? Partymaal
neem Hy dinge wat nie ’n geestelike agtergrond het nie, of glad
geen agtergrond het nie. En dis hoekom Hy God is; Hy kan iets
neem wat niks is nie, en iets daaruit maak. En, dit, dis wat Hom
God maak. Dis wat ons Hom laat liefhê. Dis wat ons arme mense
Hom laat waardeer, want hoewel ons, arm, met geen agtergrond
nie, tog kan God groot dinge met ons doen as Hy ons ooit onder
Sy beheer kry.

23 Josua, natuurlik, was die een wie die kinders van Israel
oorgeneem het, en die gronde verdeel het. En hierdie stam van
Juda was hierdie gedeelte gegee waar Betlehem is, wat in die
boonste noordelike hoek van die provinsie van Juda is, ’n klein
strokie wat uitloop soos ’n klein skiereiland. En in hierdie plek,
hierdie provinsie, hierdie groot provinsie, dis die noordelike
koringstreek, waar die koringstrook was, waar hulle baie koring
en gars kweek.

24 En een van Kaleb se seuns het hierdie stad gevestig en gestig.
Salma was sy naam, hy was een van Kaleb se seuns. As julle
dit wil opsoek, ek spring oor baie van hierdie Skrifte, maar ek
sien party van die broers skryf hulle neer. In Eerste Kronieke
2:15-…Ook, sal julle dit vind in Matthéüs 1:5. En waar hulle,
hy hierdie groot stad gevestig en gestig het, wat ’n klein stadjie
was, maar dis groot as gevolg van die groot dinge wat gebeur het
by hierdie stad.

25 Soos ek altyd gesê het, dit is nie die groot kerk nie; dis die
groot God in die kerk. Dit is nie die groot, Heilige berg nie; dis
die groot Heilige Gees wat op die berg was. Dit is nie die Heilige
man nie; dis die Heilige Gees in die man. Sien?

26 Dis hoe hierdie stad was. Dit was klein in statuur, en meer in
die vallei, en was nie te veel om na te kyk nie. Sy bevolking was
klein, en is nog vandag. Maar dit was omdat God dit gekies het
om iets te doen. Dis waarvan ek hou, iets wat God kies. Maak nie
saak waarna dit lyk, vir die mense nie, net solank as wat God dit
gekies het.

27 Ragab die hoer, waarmee ons almal bekend is, sy wat ’n—’n
jongmeisie was wat op die straat geplaas was deur ’n heidense pa
en ma, wat haar op die straat geplaas het omdat sy mooi was, en
’n inkomste moes bring vir hulle, met prostitusie. En tog, onderin
hierdie ontugtige meisie, wat buite op die straat geplaas was, het
sy gehoor dat daar ’n God wasWat gebed geantwoord het. En die
eerste geleentheid wat sy gekry het, om daardie God te aanvaar
of iets vir Hom te doen, het sy dit gedoen. En God het haar lewe
gespaar, en haar vader en moeder gered, en haar familie. Sy het
verlief geraak op ’n generaal in die weermag van Israel, vind
ons in die geskiedenis, en met hierdie generaal getrou. En hulle
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hofmakery was wonderlik. En uiteindelik het hulle gevestig en
by Betlehem gewoon.
28 En deur hierdie generaal het sy ’n—’n seun na die wêreld
gebring, die seun van—van—van…ek kan net nie nou aan die
generaal se naam dink nie. Ek het probeer. Gedink ek het sy
naam hieronder gehad, maar ek het nie. Ek het haar seun se
naam, maar dit was Ragab se seunmet hierdie generaal. Sy naam
was Salmon. Nie die Salomo wat die tempel gebou het, die seun
van Dawid nie. Maar, ’n ander, Salmon, en hierdie Salmon het ’n
seun voortgebring wie se naamBoas was. En Boas, o, ons is almal
bekendmet daardie wonderlike storie van Boas en Rut.
29 Nou, julle sien, hierdie hoer was ’n Heiden, en sy was
’n antieke ouma van ons Here Jesus. En ook toe—toe Boas,
haar kleinseun, voortgekom het en met Rut die Moabiet getrou
het, het hy ook in ’n Heiden ingetrou. Wat Jesus ook deels
Heidens gemaak het, aardsgesproke. Toe, toe hulle hulle kind
voortgebring het, was sy naam Obed. En Obed het ’n seun gehad,
en sy naamwas Isai. En Isai het ’n seun gehadwie se naamDawid
was. Dit alles het plaasgevind in klein Betlehem. Wat is dit? Die
geslag van die Here Jesus, sy agtergrond wat die groot geestelike
manne oorgesien het, of die sogenaamde geestelikemanne.
30 En dit was op hierdie selfde gronde dat Samuel die profeet
Dawid gesalf het as koning oor Israel, net hier by Betlehem.
En deur Dawid het die groot Seun voortgekom: “U Seun van
Dawid,” die Seun wat gebore was in ’n klein stalkrip oorkant
aan die kant van ’n heuwel, aan die westekant van die stad. Dit
was daar op daardie heuwel wat die Engele van God die eerste
kerslied gesing het.
31 Die woord Betlehem, laat ons dit opbreek. B-e-t beteken
“huis.” E-l beteken “God.” E-l-h-a-m beteken “Brood.” “Die
huis van God se Brood.” Hoe gepas was dit dan vir die Brood
van die Lewe om uit Betlehem te kom: “Huis van God se Brood.”
O! Dis ’n pragtige storie.
32 Ditmoes ’n bietjie na donker gewees het, en die son het gesak.
Die sterre was waarskynlik uit, en die lig was omtrent twee ure
weg. Soos die klein donkie sy klein, moeë voete op langs die kant
van die heuwel geplaas het, wes van Betlehem, soos hy dopgehou
het waar hy sy klein hoewe neersit, want sy vrag was kosbaar. En
Josef het hom sagkens begelei, soos die klein trio begin opgaan
het met die heuwel, of heeldag lank gereis het, afgekom het van
Násaret. En sy het verwag om enige tydmoeder te wees, ver verby
die tyd, miskien.
33 Maar alle dinge is verordineer deur God, wat saamwerk
ten goede vir hulle wat Hom liefhet. Dit was verordineer deur
God dat daar ’n hartelose koning sou wees in daardie dae, die
bloeddorstige Herodus. God het daarvan geweet. God het geweet
van die belastings, en hoe hierdie gewelddadige regering geen



8 DIE GESPROKE WOORD

gedagte aan genade gehad het met daardie arme moeder wat
net gereed was om haar eersgebore Seun te baar, net binne ’n
paar dae nie. Maar hy het beveel, dat: “Hulle almal na hulle
geboorteplek moes kom, en belasting betaal. Maak nie saak in
watter toestand sy is nie, sy moet in elk geval kom.” God het alles
daarvan geweet. Hy het alle dinge vooruit geken. En Hy—Hy ken
alle dinge, sien, en Hy laat alles saamwerk ten goede.
34 Die klein trio het geen struweling daaroor gemaak, soos hulle
met die heuwel opgekom het nie. Uiteindelik, na baie kreuning,
die klein donkie, ek kan hulle sien soos hulle sou stop aan
die bopunt van die heuwel. Waar, opgekom van die westelike
kant, vanaf Násaret, aan die oorkom. En nadat hulle bo-op die
heuwel gekom het, om af te kyk in die vallei waar klein Betlehem
gelê het. Baie fakkels het gebrand. Baie mense het bymekaar
gekom van regoor Galiléa, om in hulle geboorteplek in te kom
daar by Betlehem, en deur die provinsie, om belas te word deur
die Romeinse regering. Maak nie saak watter toestande nie,
hulle was gesaai langs die pad, die siekes en die beproefdes, en
die bedlêendes, die melaatse, die verkankerde, die—die—die—die
arme, die lamme, die kreupele, die blinde. Almalmoes kom, want
dit was ’n regeringsbevel. En Herodus was daaragter, en dit moes
gedoen word.
35 En soos ons klein geselskappie bo-op die heuwel stop, moes
daar ’n groot rots daar gelê het. En ek kan Josef haar sagkens in
sy arms sien optel, en haar van diemuil afhelp, en—en haar bo-op
die kant van die rots laat sit. En die klein muil het gesnak na sy
asem. En soos Josef toe ’n paar treë vorentoe geloop het, afgekyk
het in klein Betlehem, en die strate vol gesien het, en die geraas,
en die fakkels wat brand in die strate, en die gille van mense. En
hulle het gelê in die agterplase en in die howe, en oral buitekant
die stadspoorte. Moes nogal ’n gesig gewees het!
36 Josef moes so-iets gesê het. “Maria, skat, dink net. Net
oorkant die stad, aan die noordelike kant, dis waar Rut die
Moabiet opgetel het oorkant in die velde van Boas. Oorkant,
net oorkant dit, bo-oor die berg daar, is waar Dawid, met sy
slingervel, die leeu neergefel het, en die skaap uit sy bek geruk
het. Moes daar gewees het, dat waar Josua hier gestaan het
met sy glimmende swaard, die vreeslose kryger van ons mense,
en die lande verdeel het, en hierdie erfenis aan die stam van
Juda gegee het, aan wie, liefling, se geslag ons behoort.” En by
verskillende dinge, van hoedat hy aan haar moes verduidelik het
wat plaasgevind het.
37 En toe om geen geluid van agter hom te hoor nie, moes hy
omgedraai het om te kyk, om te kyk of sy nog steeds op die rots
sit. En toe hy omgedraai het, en hy haar mooi gesig gesien het
wat gedraai was na die hemele, hoef hy nie meer te gevra het nie,
want die weerkaatsing van die Ster het teruggekyk deur haar oë.
Hy het geweet sy het na Iets gekyk.
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38 En sy het na hom gekyk, en gesê: “Josef, het jy die Ster
opgelet wat oorkant hang?”
39 En toe hy gekyk het, en die verbasing, sê: “Ek het Dit nie
voorheen opgelet nie, skat.”
40 “Wel, Dit het ons gevolg vandat die son ondergegaan het.
Ek het Dit dopgehou. Dit moet iets beteken, want ek het die
wonderlikste gevoel.”
41 Julle weet, God doen dinge soos daardie, partymaal, vir Sy
mense, wys ons ’n Lig, of een of ander manier, dat ons kan weet
dat Hy naby is en Hy op die toneel is. Maak nie saak wat die
wêreld te sê het of te doen het nie, Hy’s steeds daar, en alles sal
reg wees. Hy getuig net terug daarvan, deur die Heilige Gees, dat
ons Dit kan voel.
42 En Josef mag iets gesê het soos hierdie: “Maria, weet jy
wat? Ek was nooit so gelukkig in my hele lewe nie. Wanneer, ek
rondgedryf is deur die Romeinse regering, maar tog was ek nooit
so gelukkig soos ek nou is nie, en ek weet nie hoekom nie. Dit lyk
asof daar ’n heiligheid oor die klein stadjie is, vanaand, waar ons
geswerf het toe ons seuns en meisies was, terug in ons tienerjare
en skooljare.”
43 Ver in die Ooste, en baie honderde myle daarvandaan, was
die Magiërs reeds op hul pad. Hulle het Sy Ster gesien, en het
gekom om God se klein Geskenkpakkie te aanbid wat Hy na die
wêreld aan die stuur was.
44 Net ’n klein tydjie van toe af, en die wêreld sou sy grootste
Geskenk ontvang wat dit ooit ontvang het, ’n klein toegedraaide
Pakkie. ’n Klein, eerste klein Kerspakkie wat ooit toegedraai
was, in die helewêreld, God hetDit toegedraai. Ekwil inbreek op
my gedagte, en dit sê. Die grootste ding wat ooit toegedraai was
in menslike vlees, was Daarin toegedraai. God Self het Sy Eie
Self toegedraai in ’nKerspakkie enDit na diewêreld gestuur.
45 Hoekomhet hulleDit geweier? Hoekomkon hulleDit nie sien
nie? Hoekom het hulle Dit weggewys? Hoekom is dit dat hulle
dit nie wou hê nie? Dieselfde rede waarom hulle Dit nie vanaand
wil hê nie. Dit was nie aan hulle oorhandig volgens die gebruik
waaraan hulle gewoond was dat geskenke oorhandig word nie.
Dis die rede waarom hulle Dit steeds, vanaand, verwerp, is
omdat Dit nie aan die mense oorhandig word volgens die gebruik
waaraan hulle gewoond is om geskenke te aanvaar nie.
46 Maar God draai Sy Eie Pakkie toe. Hy het ’n reg om dit te
doen, Hy is die EenwatDit gee. Hy het ’n reg omDit enigemanier
toe te draai wat Hy Dit wil toedraai. Maak nie enige verskil hoe
Dit is nie, Hy het ’n reg om dit te doen, want Hy’s die Een wat
die—die Geskenk gee.
47 Nog ’n ding, die rede daarvoor was, soos dit toe was, soos
dit nie gebruiklik was vir hulle om Dit te ontvang op die manier
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waarop Dit toegedraai was nie. Hulle het iets verwag, ’n geskenk
wat sou kom, wat sou afkom op strydwaens, met ’n Engel-
begeleide wat vuurperde dryf. Maar toe Dit gekom het as ’n klein
Babatjie, wat gebore is in ’n krip, min het hulle geweet dat die
Skrif gesê het: “Ek sal hierdie wêreld ’n superteken gee.”
48 Hulle het gevra vir ’n teken, eendag. Hy het gesê: “Ek sal dit
vir julle gee. Dit sal die superteken wees. Dit sal ’n teken wees
wat sal voortduur deur al die eeue. ’nMaagd sal swanger word en
’n Kind baar, ’n Seun, en hulle sal Sy Naam noem: ’Emmanuel.’
Dis die superteken. Dis die Geskenk wat Ek gaan gee.” Maar Dit
het nie gekom op die manier wat hulle Dit verwag het nie, en
hulle het Dit weggewys.
49 So is dit vanaand,my broer. God seGeskenk het nie gekomop
diemanier waaropmensewil hêDitmoet kom nie, en so het hulle
Dit weggewys. Hulle wil Dit nie hê nie. Hulle wil Dit toegedraai
hê in die soort van dinge waarin hulle Dit wil toedraai. Hulle wil
die gouddrade daaraan hê. Hulle wil iets blomryk hê, iets wat
geparfumeer is, iets wat glinster, iets wat klassiek is. Maar God
stuur Dit nie altyd soos daardie nie. Hy stuur Dit in die krag, die
manier waarop Hy Dit wil stuur.
50 Nog ’n ding, Dit is gebring deur die armes. Maria, en
Martha—Martha, liewer, of…Maria en Josef was baie arm
mense. Hulle was arbeiders. En omdat Dit deur die armes
gebring is, wou hulle Dit nie hê nie.
51 So is dit vandag. Wanneer hierdie groot Geskenk van die
Kerk, die Heilige Gees, op die arme en nederige val, wil die rykes
Dit nie hê nie. Hulle wil hulself nie verneder nie. Hulle wil Dit
met klas hê, maar hulle wil Dit nie hê op die manier wat God
Dit stuur nie. Baie mense wil die Heilige Gees ontvang, maar—
maar hulle wil Dit hê op die manier wat hulle Dit wil hê. Maar,
o, ek is so bly dat jy dit nie op daardie manier kan doen nie. Jy
moet dit doen op die manier wat God Dit vir jou stuur, en onsself
verneder om Dit te ontvang.
52 Dit was nie toegedraai in fyn linne nie. Dit was toegedraai
in sweetdoeke. Wat, ek word geleer dat die einste ding waarin
Jesus toegedraai was, die Christus, was die goed van die rug van
’n juk van ’n os af, wat gehang het in die stal. Hy was toegedraai
in ’n sweetdoek, was die—die…waar hulle gesit het, die…’n
doek om die os se juk, om te keer dat dit blase maak op hom
wanneer hy getrek het. Hulle, hulle het geen klere vir Hom gehad
nie. En hulle…O, wanneer ek daaraan dink, breek dit amper
my hart; geen klere vir Emmanuel, die Skepper van Hemel en
aarde nie. En geen klere vir Hom om aan te trek nie, en moes
toegedraai word in die lap waardeur ’n os sy nek gewerk het. O,
wat ’n superteken!
53 Dit behoort baie aantreklik te wees vir die mense. Klein
Jehova, wat huil soos ’n babatjie. God, vleesgeword, in ’n Pakkie.
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God, Wie alle ruimte en tyd beslaan, was voor daar ’n wêreld
was, of ’n ster, of ’n molekule, het Homself in ’n klein Pakkie
toegedraai en is in ’n krip neergelê; in ’n stal, waar die mis van
die beeste en skape, en dinge; bo-oor daardie stal, en in hierdie
klein krip, op strooi of hooi. Jehova het daar gelê, aan die huil
soos ’n babatjie. Kan julle julle dit voorstel?
54 Tog, die rykes wou glad nie so-iets hê nie. Dit sou hulle
gedagtes besoedel, enigiets so nederig. En sou gebring word deur
’n meisie, ’n klein arbeidersmeisie wat gereken was, in haar
buurt, ’n—’n fanatikus; en deur ’n skrynwerker, wat waarskynlik
sy ABC’s geken het. En hoe kon hulle ooit enigiets voortbring
wat die oë van die hooggeplaastes kon uitlok of bevredig? Hoe
kon hulle ooit iets voortbring wat die ryk, hoogmoedige mense,
of die denominasies van hulle dag sou behaag of bevredig? Hulle
is kru weggewys.
55 Nie alleen in daardie dag nie, maar ook in hierdie dag. Hulle
het Dit kru weggewys. Dit kom nie toegedraai op die manier wat
hulle Dit wil hê nie. Hulle wil—wil Dit weggooi, sê: “Daar’s niks
Daaraan nie.” Dus het die rykes en die denominasies daardie
Geskenk geweier. Hulle het niks Daarmee te doen gehad nie.
Hoekom? Hoekom sou hulle so-iets doen? Dit was nie toegedraai
in die gebruik van hulle geloofsbelydenisse nie. Dis waarom,
vandag, dat hulle nie die Geskenk van God wil hê nie. Hierdie
Verenigde State wil God nie hê nie. Hierdie kerke wil God nie hê
nie. Hulle wil Sinterklaas hê. Hulle wil iets hê met gouddraad
en rooi kleure, en—en—en—en helder, blink ding. Hulle weier die
Waarheid van die Evangelie, van die Krag en die opstanding van
Christus Jesus. Dit sal nie met hulle geloofsbelydenisse toedraai
nie. Jy kan Christus nie in ’n geloofsbelydenis toedraai nie.
56 Ek het geluister, vanmôre, soos ek afgegaan het na mamma
toe, vroeg, die radio aangeskakel. En ’n—’n kerk het aangehaal of
gesê die…wat genoem word, die Apostoliese Geloofsbelydenis.
Daar is glad nie so-iets nie.
57 Die enigste geloofsbelydenis wat die apostels ooit geweet het
om te hê, word gevind in Handelinge 2:38: “Bekeer julle en word
gedoop in die Naam van Jesus Christus, vir die vergifnis van julle
sondes. Julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.” Dis die
enigste geloofsbelydenis, wat ek ooit gesien het, in die Bybel, wat
hulle ooit gebruik het.
58 Hierdie ander is ’n mensgemaakte geloofsbelydenis. En jy
kan Christus nie toedraai in ’n Presbiteriaanse geloofsbelydenis,
of ’n Baptiste geloofsbelydenis, of ’n Katolieke geloofsbelydenis,
of ’n Pinkster geloofsbelydenis nie. Die enigste ding waarin
Christus toegedraai sal word, en dis jou hart, nie jou
geloofsbelydenis nie. Hy wil jou hart hê. Hy het ’n beheertoring
daar waarvan Hy hou ommet joute werk, jou na die Ewige Lewe
toe bring. Hy sal net nie aanvaar nie; en jy kan Hom nie in
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geloofsbelydenisse toedraai nie. Jy kon nie toe nie; jy kan nie nou
nie. Jy sal nooit in staat wees om dit te doen nie.
59 So, hulle konDit nie aanvaar nie, want hulle het meer gedink
van hulle geloofsbelydenisse, aswat hulle het van dieGeskenk.
60 Dis hoe dit vandag is. Mense kan nie praat met tale in hulle
kerk aanvaar nie. Dit sou hulle geloofsbelydenis ruïneer. Hulle
kan nie Goddelike genesing, die doop van die Heilige Gees, en
sulke groot evangelistiese Doktrienes van die Bybel, apostoliese
Waarhede, aanvaar nie. Hoekom? Want hulle geloofsbelydenis
veroordeel Dit. O, hoe dwaas, om die papier te vat waarin die
Pakkie toegedraai is, en die Geskenk weg te gooi. Soos die
moroon, hy vat die doos en aanvaar dit, en het die geskenk
weggegooi. Dis hoe die kerk is, en mense vandag maak, hulle
vergeet dat die Geskenk van God die Ewige Lewe deur Jesus
Christus is. Hy word vandag net soveel verwerp as wat Hy toe
was. Hierdie Kersaand is Hy net soveel verwerp as wat Hy die
eerste Kersaand was. Hulle kan dit nie doen nie, want dit verskil
met hulle geloofsbelydenisse. Regdeur die eeue, het ons dieselfde
ding gehad.
61 Geen wonder daar was geen plek vir Hom in die herberg nie.
Nee. Was nie reg toegedraai nie; Dit was nie toegedraai nie, die
klassieke papier Daarom nie. Dit was toegedraai as ’n Geskenk,
as ’n Geskenk van God, gestuur van God, ’n God waarvan hulle
niks geweet het nie. Hulle het aanspraak gemaak dat hulle het.
En hulle het aanspraak gemaak dat hulle na Hom gesoek het.
Maar Hy het nie gekom op die manier wat hulle gedink het Hy
sou kom, volgens hulle geloofsbelydenisse nie, en hulle kon nie
God se Geskenk aanvaar nie. Hy was anders toegedraai. Hy was
toegedraai soos ’n babatjie. Hy was gebore in ’n krip. Hy het
gekom van arm mense. Hy het gekom van ’n klomp “fanatici,”
so hoe kon hulle so-iets aanvaar? Geen wonder daar was geen
plek vir Hom in die herberg nie.
62 Daar is steeds geen plek vir Hom, in die kerke nie. Hulle
het Hom uitgegooi. Hulle glo nie Daarin nie. Hulle sal sê: “Weg
met so ’n Ding! Dis fanatisme. Ons wil niks Daarmee te doen
hê nie. Dis teen ons vaders se doktrienes, die doktrienes van
hierdie kerk, die doktrienes van ons geloofsbelydenisse van ons
voorvaders.” Daarom, is Christus net so verwerp vandag, as wat
Hy destyds daar was. Daar is geen plek, vanaand, in ons goeie
kerke, ons groot kerke, ons mooi kerke nie. Daar’s geen plek
in ons godsdienstige kringe, vandag, vir ’n Heilige Gees diens
nie. Hulle wil Dit nie hê nie. Dit, dit verkleineer hulle in die
oë van die klasse van die land. Dit verkleineer hulle om te dink
dat hulle hulself moet verneder om af te kom na ’n altaar, om
daar te huil en te wag totdat hulle gevul word met die Krag
van Bo, om daarvandaan op te staan met vernuwing van Lewe;
om vroue hulle hare te laat groei, en te laat optree soos vroue
behoort te; om mans hulle sigarette te laat weggooi, en op te
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hou met hulle drinkery, en hulle families reg te behandel. Dis te
veel vir hulle. So hulle hou vas aan hulle geloofsbelydenis, van
hulle kerk, in plaas van om God se Geskenk te aanvaar, God se
Kersfeesgeskenk.
63 Hulle wil liewer ’n geloofsbelydenis hê as wat hulle die
Geskenk wil hê, liewer die papier hê as die Geskenk. Hulle wil
die papier hê, sekerlik, iets wat al die gouddraad het, baie moeite
wat hulle daaraan kan doen. Maar die ware Geskenk wat aan die
binnekant daarvan is, Dit wil hulle nie hê nie. Sien?
64 Hy was toegedraai, toe, in ’n vuil doek, ’n sweetdoek. En
Hy’s toegedraai, vandag, in dieselfde ding, wat hulle noem:
“holy—roller, fanatisme, ’n klomp ketters.” Dis toegedraai in
sweetdoeke, en die wêreld wil Dit nie hê nie. O! Ek is so bly om
daardie doek af te haal. Kyk wat daaronder lê: Ewige Lewe, God,
vleesgeword en onder ons gewandel.
65 Nee, hulle wou Hom nie hê nie. Dit het ingemeng met hulle
godsdienstige kringe.
66 Om Dit te aanvaar, vandag, meng Dit in met hulle. O, as
iemand sou opstaan in die kerk en begin skree, of God prys, of
iemand sê: “Amen,” soos hierdie groep predikers hier, iets, of in
die gehoor, sou ’n plekaanwyser hulle gou na die deur toe lei.
En as jy jou naam op die boek gehad het, sou dit vinnig afgehaal
word. Sien? God het nie ’n—’n kans nie.
67 As die verkose President, Kennedy, hierdie stad hier sou
besoek, sou—sou die vlae wapper, en sou die—die gouddraad
wapper, en die—en die matte sou uitgerol word, en—en so ’n
verwelkoming wat jy—jy nooit gesien het nie. Wat, dis goed as
hulle dit wou doen. Hy’s die verkose President in die Verenigde
State. Maar as hy sou kom, hulle—hulle dit alles sou doen, en
hulle hom die grootste verwelkoming sou gee, en dink, dat: “Hy
homself sou verneder om na so ’n klein stadjie soos Jeffersonville,
Indiana te kom, terwyl New York en die groot stede vir hom vra,
oral, net vir ’n oomblik, om met hom te praat.” As hy sou kom na
Jeffersonville, na ’n arm stadjie soos ons s’n, hoe hulle sou, soos
ons sê: “’n ophef maak.” En hulle sou alles doen, en—en die strate
optooi, en—en alles doen om hom welkom te maak. Dis goed, as
jy ’n politikus is. Dis goed.
68 Maar Jesus kan kom in die vorm van die opstanding van Sy
Krag, kan kom in die Heilige Gees, en kan tekens en wonders
wys, en elke koerant sal Dit kritiseer. Die mense sal Dit noem:
“holy-rollers.” Hulle sal sê: “Die mense is mal.” Geen wonder
ons het atoombom met ons naam daarop geskrywe nie. Verwerp
genade, is daar niks oor behalwe oordeel nie. O, hulle sal Dit nie
aanvaar nie. Hulle wou nie toe nie. Hulle sal nie nou nie.
69 Hoekom het hulle dit nie gedoen nie? Wil net vra, hoekom
het hulle nie gegee, God se Kersgeskenk aanvaar nie? Hoekom
nie gedoen nie, hulle dit nie gedoen nie? As dit net ’n geskenk is
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waarna hulle kon kyk, en Dit sou pas in hulle gemeenskap, sou
Dit goed gewees het. As ons…
70 As hierdie Heilige Gees godsdiens in mense se gemeenskap
sou pas, sou hulle Dit neem. Wel, hoekom neem hulle Dit dan
nie? Want hulle dink meer van hulle gemeenskap as wat hulle
van Christus dink. Dit is waar.

Julle sê: “Jy praat baie hard oor Hom.”
71 Ek kom op vir Hom. Hy’s my Here. Ek het ’n…ek—ek—ek is
Sy dienaar. Ek het ’n reg om uit te skree teen dit wat verkeerd is.
Dis reg. En Christene glo dit, en weet dit, en aanvaar dit, en weet
dis die Waarheid.
72 Wat was die rede hoekom hulle nie hierdie toegedraaide
Pakkie wou ontvang nie? Hulle het geweet wat Daarin was, en
hulle wou Dit nie hê nie.
73 Dis die rede waarom die kerke en mense, vandag, en die
regerings van die lande, nie God se Kersgeskenk wil ontvang nie,
omdat hulle weet wat Daarin is. Hulle wil Dit nie hê nie. Dit
sal vroue anders laat optree. Dit sal mans anders laat optree. Jy
sal die naam van “’n fanatikus” moet dra. Jy sal die weg saam
met die Here se paar veragtes moet neem. Jy sal jou lewe moet
skoonmaak. Jy sal moet ophou met jou gemeenheid. Jy sal moet
ophou verkeerd doen, bedrieg, steel, lieg, owerspel pleeg. Jy sal
moet ophou met hierdie dinge. En die mense wil Dit nie hê nie.
Hoewel hulle mag weet Dis reg, maar hulle wil Dit nie hê nie.
Dit bring te veel Waarheid na hulle. Dit ontbloot hulle sonde, so
daarom wil hulle Dit nie hê nie, hulle wil niks Daarmee te doen
hê nie. “Bly weg Daarvan.”
74 Dis hoe dit was in daardie dag. Hulle het geweet wat Daarin
toegedraai is, so hulle het gesê: “WegDaarmee.”
75 Hulle wil Dit nie hê nie. Dis dieselfde ding, vandag, wil
Dit nooit hê nie. En hulle wil nie die Heilige Gees, vandag, hê
nie, is omdat hulle weet wat Daarin toegedraai is. Hulle kan ’n
—’n persoon dophou wat die Heilige Gees ontvang. Hulle staan
daarbuite en sien dat daardie vrou, miskien so laag as wat sy
kan wees, tot selfs die honde skaars na haar sal kyk; en sien
daardie vrou opkom van daardie altaar, ’n nuwe persoon; om
te sien daardie vrou maak haar lewe skoon, gaan uit en tree op
soos ’n dame. Sien een wat gaan na brugpartytjies, vier of vyf
pakkies sigarette ’n dag rook, in die kroeë rondhang, ’n gewone
kroegvlieg; en hulle weet, as hulle ooit hierdie Geskenk van God
aanvaar, is dit toegedraai in die Pakkie, genaamd Jesus Christus.
Dit sal elke stukkie van hulle wêreldse plesiere bederf, want Hy
sal nie daarvoor staan nie. Dit doen iets aan hulle, Dit verander
mense.Mensewil nie veranderword nie. Hulle: “Losmy uit.”
76 Dit herinner my aan daardie duiwelbesete man. Dat, Jesus
het oorgegaan in Gadára, en daar was ’n man daar oorkant,
het tweeduisend duiwels in hom gehad. En hulle het gesê:



GOD SE TOEGEDRAAIDE GESKENK 15

“Hoekom…Wat het ons met U te doen? Hoekom kom U
hiernatoe? Verlaat ons lande. Ons wil U nie hier hê nie.” Hulle
wou uitgelos word. Die mense het beter gevoel, tuis, met die
duiwels, as wat hulle het met Jesus. So hulle het gesê: “Gaan uit
ons land uit, ons wil U nie hier oorkant hê nie.”
77 Arme ou Legio, hy was die enigste een wat—wat hulp wou hê.
Hy kom altyd na diegene wat Hom wil hê. Hy kom na diegene
wat Hom nodig het. So, hy was die enigste een wat gehelp is. Ek
het dikwels gedink, wanneer ek in die Hemel kom, wil ek sien
hoeveel—hoeveel gewig sy getuienis dra teen varkboere oorkant
in Gadára. Al sou dit hulle ’n trop varke kos, hulle wou nie ’n
herlewing hê nie.
78 As dit mense enigiets sal kos, wil hulle niks Daarmee te doen
hê nie. Dis hoe dit is vandag, as dit jou jou bankopartytjie gaan
kos, lekker tye, jou sigare, jou vuil grappe, al die gemors en
dinge van die wêreld. Die rede waarom hulle Dit nie wil hê nie,
Dit sal hulle iets kos, jou groot gemeenskapsnaam met ’n klomp
gouddraad daaraan.
79 Maar Dit sal jou ’n naam gee, geskrywe in die Lam se Boek
van die Lewe, wat nie wegsterf nie. So, maak jou keuse. Jy’s ’n
vrye morele agent. O! Aanvaar God se Kersgeskenk, is my—my
gebed vir julle. Ja.
80 Hulle wil Dit nie hê nie, want Dit doen iets aan hulle. Of,
het die regering? Die regering wou Hom nie hê nie. Herodus
wou Hom nie hê nie. Nee, meneer. Waarom? Hy sou sy program
verander.
81 En die regering wil Hom nie vandag hê nie. Ons is
veronderstel om ’n Christenvolk te wees.
82 Tog, die V.N. wil Hom nie hê nie. Hulle sal elke ander idee in
die wêreld, behalwe Syne neem. Hulle sal nooit gebed doen nie.
Daar’s geen gebed by daardie sittings nie. Hulle gaan net daar
in en “hond eet hond,” soos die ou uitdrukking van die straat
is. Hulle wil nie Christus hê nie. Hy sou hulle programme moes
verander, daarom wil hulle Hom nie hê nie. Hulle wou Hom nie
toe hê nie. Hulle wil Hom nie nou hê nie.
83 Die kerk wou Hom nie hê nie, want Hy het verskil met hulle
geloofsbelydenisse. Hy het hulle vertel dat hulle was, gesê: “Julle
addergeslag, julle gewitte mure.” Hy het hulle alles genoem
waarvan geleer kon word. Vir ou Herodus vertel, gesê: “Gaan
vertel daardie jakkals.” En wat’s vuiler as ’n jakkals? Wat’s meer
stink en gemeen as ’n ou vuil jakkals? Jesus het gesê: “Dis wat
hy is.” So, Hy—Hy—Hy het “swart” swart genoem, en “wit” wit.
Hy—Hy—Hy het “verkeerd” verkeerd genoem, en “reg” reg. So,
hulle wou dit nie hê nie.
84 Die kerke wil nie ’n pastoor hê, gevul met die Heilige Gees,
wat dit regtig sal uitkook, en jou sê wat reg en verkeerd is nie.
Hulle wil dit nie hê nie. Hulle sou hom afdank, sommer gou.
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Diakenraad sou bymekaar kom en homwegwys, ’n ander een kry,
en praat oor hulle geloofsbelydenisse.
85 Broer, ek ken geen belydenis behalwe Christus nie, geen wet
behalwe liefde nie, en geen boek behalwe die Bybel nie. Dis wat
ons nodig het. Dis wat die kerke nodig het.
86 Maar die—die—die mense wil Dit nie hê nie. So, hulle het
die kerk so verstrengel in hierdie denominasies, dat hulle ’n
trustee-raad of ’n diaken-raad kan neem en ’n goeie pastoor
enige kant toe kan draai wat hulle wil. Maar hulle kan God nie
draai nie, dis een ding wat seker is. God gaan God bly. Hulle
sal Hom nie verwelkom nie. Hulle sal hulle—hulle vriende en
hulle politici, ensovoorts, verwelkom, maar hulle sal Christus nie
verwelkom nie.
87 Hulle sal liewer Sinterklaas hê, enige tyd. Die wêreld het
oorgeneem. Sinterklaas het oorgeneem. Wel, julle weet, klein
kindertjies weet nie eensmeer watKersfees beteken nie.
88 Hulle weet nie wat Pase beteken nie, dis ’n—dis ’n Paashaas,
’n sekere soort van ’n konyn, of ’n klein geelkleurige hoender, of
iets. Wat het God, die opstanding, te doen met ’n hoender, die
vuilste voël wat daar is? Wat’s vuiler as ’n hoender? En hulle—
hulle sit dit daarin, en neem die plek van Christus.
89 Wat is meer van ’n mite as Sinterklaas? Was nooit so-iets nie.
Vertel vir kinders leuens, jy sal verantwoordelik wees daarvoor
by die Oordeelsdag.
90 Geen wonder mense weet nie wat om te doen nie. Hulle is…
Hulle—hulle wil net nie die ware ding hê nie. Hulle sal enigiets
kunsmatig neem, maar hulle wil nie die ware ding hê nie. Hulle
wil nie die gawes van God hê nie. O, goeiste! Hulle wil Jesus nie
hê nie, dis een ding.
91 Ek het hier neergeskryf, een rede waarom hulle Hom nie wil
hê nie, is omdat toe Hy in hulle tempel ingegaan het, en Hy hulle
gemors in die tempel gevind het, Hy hulle tafels omgekeer het en
die geldwisselaars uitgejaag het. Hy het dit skoongemaak.
92 En as hulle ooit die Heilige Gees in een van hierdie kerke
hierrond sal laat inkom, sou Hy dit skoonmaak. So, hulle kan
Dit nie aanvaar nie, julle sien. Dit sal hulle laat ophou dobbel,
hulle daardie ruk-en-rol partytjies laat stop.
93 Hulle foto in die koerant laat sit, as beatniks, soos ’n
Metodiste prediker hieronder gedoen het in Howard Park,
Clarksville. Het ’n broer wat nou hier sit, as hy nie sy hare
vir hom gekam het nie. Enige man, dienaar van God, wat sy
foto in die koerant sit, ’n beatnik partytjie of so-iets in die
kerk hou. John Wesley dit geweet het, sou hy omgedraai het
in sy graf. Hoekom? Hulle het die Christus geweier wat John
Wesley geken het, reg, en ’n beatnik aanvaar. Hulle het ’n beatnik
godsdiens. Hulle het beatnik kinders, beatnik pappa, beatnik
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mamma, beatnik President, en net aan en aan, en bly net so
aangaan. O, wat ’n skande! Hoekom?Hulle weier die egte.
94 God het gesê Hy sal hulle oorgee aan sterk misleiding, om
’n leuen te glo en daardeur veroordeel te word. God het gesê dit
sou dit doen. Jy reg weier, moet jy verkeerd neem. Daar’s geen
ander manier nie. Weier jy om regs te gaan, moet jy links gaan,
een of ander rigting behalwe regs gaan. So, jy kan nie reg en
verkeerd op dieselfde tyd gaan nie. Wanneer hulle die Heilige
Gees weier, weier hulle Christus, weier hulle God se program,
weier hulle die boodskapper, weier hulle alles. So, daarom, word
hulle gelaat in hulle sondes, en dan’s daar niks oor behalwe
oordeel nie. Broer Ben, dis reg. Net, dis presies reg, hulle het.
Hulle het Christus geweier. Hulle het Sy program geweier. Hulle
het Sy Gees geweier. Hy het probeer, vir vyftig jaar, wat die
Heilige Gees geval het in Amerika. Hulle het Dit geweier, vir
vyftig jaar. En vanaand is dit swarter en donkerder as wat dit
ooit was.
95 En selfs op diegene waarop Dit geval het, in die begin, hulle
kinders het dit georganiseer en gedenomineer, en dit verstrengel
in organisasies, totdat hulle die einste God weier wat hulle
vaders ontvang het. Amen. Dan, maak hulle aanspraak daarop
dat hulle “pinkster” is. O, nee. Ditmaak nie ’n sog ’n perd, deur in
’n stal te bly nie. Inderdaad, nie. Net somin as wat dit ’n Christen
uit ’n manmaak wat aan ’n Pinksterkerk, Baptis, Presbiteriaans,
enigiets anders, behoort. Hy’s steeds ’n sondaar, totdat hy bekeer
is. Enwanneer hy bekeer is, hy wedergebore is, die Gees vanGod,
en verander is. En hy Christus aanvaar het, en die Heilige Gees
ingekom en hom ’n nuwe skepsel gemaak het, ’n nuwe skepping.
96 Toe, hulle het Dit toe geweier. Hulle weier Dit nou. Hy
sou hulle geldtafels omkeer. Hy sou hulle trustee-raad omkeer,
hulle—hulle pastoor-raad. Hulle—hulle sou nie, Hy sou…Hulle
sou ’n raad kry, beslis. O, wat ’n verskil sou daar wees as Hy
vandag in die kerke sou inkom,maarHy kan nie inkomnie.
97 Ons het Hom gevind, nou die aand, in hierdie kerkeeu,
uitgewerp deur Sy Eie kerk; wat by die deur staan, en klop, om
weer te probeer inkom. ’n Genadige Vader! Nadat uitgeskop is,
deur Sy Eie mense, wat weer probeer terugkom in Sy Kerk! Hy
het gesê: “Ek is die Een wat tussen die sewe goue kandelare
wandel.” En aan die laaste kerkeeu, hier was Hy, aan die
buitekant. Hulle het Hom uitgeskop. Waar? In hierdie Laodicese
eeu. Wat weer staan, weer probeer inkom, by Sy Eie Deur, na
Sy Eie kerk. Wat ’n patetiese ding! Dis een van die patetieste
prentjies wat die Bybel skilder, is daardie 2de hoofstuk van
Openbaringe, die 3de, liewer, hoedat dit daardie is, Christus
uitgewerp!
98 Daar’s nog ’n patetiese ding. Ek dink een van die patetieste
Woorde wat Jesus ooit gesê het, was toe Hy gesê het: “Vader, Ek
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heilig Myself, dat hulle geheilig mag word.” Met ander woorde,
Hy het ’n reg gehad. Hy was ’n man. Hy het ’n reg gehad tot ’n
huis. Hy het die reg tot ’n familie gehad. Hy was ’n man, soveel
man as wat jy is, of ek is, net so menslik in Sy manlikheid as
wat ons was. Hy het ’n reg daartoe gehad. Maar Hy het twaalf
manne opgelei wat die Evangelie na die wêreld sou neem, so Hy
het Homself geheilig om hulle ontwil. “Ek heilig Myself om hulle
ontwil.” ’nGeskenk vanGod, watHomself heilig gehou het.
99 O, geskenke van God, julle mense wat aanspraak maak dat
julle Sy Gees ontvang het, hou julleself heilig. Ja. Bly weg van die
dinge van die wêreld, wees heilig. O!
100 Wie het geweet wat in hierdie Geskenkpakkie was? Was daar
enigiemand wat ooit uitgevind het wat Daarin was? Ek is so bly
dat daar was. Wie het Dit geweet? Dit was ’n versteekte Ding,
’n verwerpte Steen, maar daar was iemand wat gevind het wat
Daarin was. Ek is so bly.
101 Ek hou daarvan om dinge te soek. En julle? [Gemeente sê:
“Amen.”—Red.] Ek hou daarvan om muntstukke op te grawe
en hulle blink te vryf, te sien wat—wat in hulle is, dit voor die
Geiger te sit.
102 Hy was ook voor die Geiger gesit, op Gólgota. Hy was ’n
honderd persent. Sekerlik. Hy was die belangrikste Goud wat
hulle ooit gevind het, die duurste Diamant wat ooit—ooit was.
Die—die Bybel het gesê: “Die Koninkryk van die Hemel is soos
’n man wat diamante koop. En toe hy hierdie Grote gevind het,
het hy al sy ander verkoop, en net Daarvoor te gee, om Dit te
koop.” Hy’s die grootste karaat Diamant wat ooit uit die stof van
die aarde gebring was, die grootste Goud wat ooit uit die stof
gebring was. Hy’s ’n Juweel, die Juweel van die Hemel, ’n groot
Diamant.
103 Wanneer ’n groot diamant gevind word in Suid-Afrika. Ek
was deur die—die groot diamantmyne by Kimberley. En hulle
neem daardie diamante, enwanneer hulle hulle uit die stof neem,
ru, dan slyp hulle hulle. En die rede waarom hulle hulle slyp,
hulle sny, is om ligte te weerkaats. Laat ligte daarvan afskyn, die
karaat daarvan, wat wys watter karaat daar in daardie diamant
is. As dit nie veel vuur en glinster het nie, is dit nie veel van ’n
diamant nie. Maar wanneer dit het…Dis glas. Maar wanneer
dit ’n egte diamant is, egte gekarate diamant, sal dit weerkaats
en verskillende kleure wys.
104 Dis wat Hy was. Hy was ’n Diamant. “En Hy was deurboor
vir ons oortredinge. Hy was verbrysel vir ons ongeregtigheid. Die
straf wat vir ons vrede aanbring, was op Hom, en deur Sy wonde
het daar vir ons genesing gekom.” O, daardie strale van God
se liefde en Lig weerkaats van Hom af: Genesingskrag, liefde,
opstanding. God het Hom gewond, en Hom deurboor, en Hom
gekap, en Hom gesny, met ’n Romeinse swaard en ’n—en ’n—’n
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Romeinse sweep, totdat Sy sye geskeur was. En die Bloed wat uit
Sy rug uitloop, en oor Sy kop is, en af deur Sy baard, en van Sy
voete af. O! Wat het Hy gedoen? Hy het liefde weerkaats. Die
kruis omhels! In plaas van ’n sagte, geveerde kussing; ’n krip
van strooi. In plaas van ’n klein, pienk kamerjas om te dra; ’n
sweetdoek.
105 O, broer, kan jy sien wat die dieptes van liefdes is? Ek het
gepraat, paar mense in my huis, nou die aand. Niemand kan ooit
lol met hoe diep God se liefde is nie. Daardie: “O, liefde van God,
hoe ryk, hoe suiwer!” Daardie laaste vers, of die eerste vers, dink
ek is dit, is gevind op diemuur van ’n kranksinnige inrigting.

Met, ons die oseaan met ink sou vul,
En was die hemele van perkament gemaak,
Elke flamink op aarde ’n pen,
En elke mens op aarde ’n skrywer van beroep;
Om die liefde van God daarbo te skryf
Sou die oseaan drooglê;
Of sou die rol alles kon bevat,
Hoewel gestrek van hemel tot hemel?

106 Dink aan die flaminke wat op die aarde was, wat penne
maak. En die biljoene mense, skrywers van beroep. Om vyf klein
letters (l-o-v-e —Eng.), l-i-e-f-d-e, ek bedoel vier klein letters
(love—Eng.) “liefde,” die liefde van God te skryf, sou die oseane
drooglê. Wanneer, vier vyfdes van die aarde in water is. En ek het
oorkant gestaan, berg Palomar, en deur daardie teleskoop gekyk,
kan ’n honderd-en-twintig miljoen jaar van ligruimte sien. Of
sou die rol alles kon bevat, hoewel gestrek van hemel tot hemel?
107 Die liefde van God. Hoe God Homself ontvou het, en gekom
het, ’n Kerspakkie, neergelê was op strooi. Die eerste ding wat
Hy gehad het, wat teen Sy klein koppie gedruk het, was strooi,
en ’n vuil stuk sweetdoek om Hom gedraai. Die laaste ding wat
Hy gehad het, was ’n doringkroon, met ’n vuil doek om Sy oë
gedraai; en op die kop geslaan, gesê: “As U ’n profeet is, sê ons
wie U geslaan het,” en toe aan ’n kruis vasgespyker. Liefde, wat
uitgereik het! Wanneer Sy Eie kinders geroep het om Sy Bloed,
het Hy geskree: “Vader, vergewe hulle, hulle weet nie eens wat
hulle doen nie.” Dis liefde.
108 Die kerk wil Dit nie hê nie. Hulle wil geloofsbelydenis hê.
Ons het liefde nodig. Die kerk sterf, deur geloofsbelydenisse. Dit
kan slegs deur liefde lewe, want liefde is Ewige Lewe. Liefde
oorwin alles. Liefde is die magtigste krag wat daar is. Nee, hulle
wou Hom nie hê nie, omdat hulle geweet het wat in daardie
Geskenk was.
109 Maar aan party van hulle was Dit geopenbaar, wat—wat
hierdieGeskenkwas, watDaarinwas. Party van hulle hetDaarin
gekyk. Ek glo, die eerstes wat in daardie Kerspakkie ingekyk
het, weet julle wie dit was? Ek glo, was Engele. Die Engele het
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Dit geweet. Dit was aan hulle geopenbaar. Hulle het Dit geweet,
want hulle het uitgekom op die kant van die heuwel.
110 Miskien, klein Maria wat daarbo sit, moeg, stowwerig.
’n Arme ou skaapwagterseuntjie kom verby, wat stink soos
skape, het daardie klein moedertjie daar sien sit, daardie
nag, wat iets beteken het. Net soos mense vandag kan sien
dat daar iets gereed is om te gebeur. Geweldige tye, mense
wat nie weet waarnatoe om te draai nie. Miskien het ’n ou
skaapwagterseuntjie verbygekom en daardie klein moedertjie
gesien. Iets het hom getref. Hy het gesê: “Ek het ’n bietjie koue
water hier in hierdie fles. Wil u net ’n drankie hê?” En die klein
familietjie het hom bedank, die klein verwagtende moeder wat
die slukkie water geneem het.
111 Miskien was daardie een van die klein skaapwagters wat
daar op daardie heuwel gelê het daardie nag, toe onder in die
stal, waar ’n klein Babatjie gehuil het. O, toe, die wêreld, daar
was geen plek vir Hom nie. Niemand wou Hom hê nie. Maar in
daardie selfde tyd, ’n skaapwagter buite op die heuwel, het die
Engele afgekom en die eerste Kerslied begin sing: “Vandag, is
gebore vir julle, in die stad van Dawid, Christus die Verlosser.”
Dit is geopenbaar.
112 Dis die enigste manier wat enigiemand in die wêreld ooit
sal weet wat in daardie Pakkie is. Dit moet aan jou geopenbaar
word. Jy sal Dit wegwys, sê Dis ’n—Dis ’n fanatisme; maar
wanneer jy die openbaring kry, sal jy Daarna soek. Jy sal
oopmaak. En God sal inkom en maaltyd hou met jou, en jy met
Hom, wanneer jy gereed is om die deur oop te maak, Hom in
te laat. Daardie klein Pakkie wat aan jou hart klop, die grootste
Kersgeskenkwat ooit gegee is, die eerste Een en die grootste Een.
Daardie klein Pakkie, wat klop aan die hart van die mens: “Ek
sal inkom en maaltyd hou.” Jy sal Dit nooit weet totdat Dit aan
jou geopenbaar is nie. Wanneer Dit aan jou geopenbaar word,
dan sal jy Daarna gaan soek.
113 Wanneer jy sien dat Dit Lewe is, en die enigste weg van
Lewe, wanneer jy sien dat jou kerk droog en dood is, wanneer jy
sien dat jou—jou handskud met ’n pastoor, of jou besprinkeling
uit ’n soutpot, niks Daarmee te doen het nie, dan sal jy gaan
ondersoek.
114 Wanneer jy sterwend op jou bed lê, en die dokter sê: “Daar’s
niks oor vir jou nie. Jy sal doodwees binne ’n paarminute.” Jy sal
dan in daardie Pakkie wil kyk. Kyk Daarin, vanaand, want Dit
sal dan van jou weggedraai word. Die Bybel het gesê: “As jy My
verwerp in jou dae van jou gesondheid, soos jy nou is; wanneer
die probleme kom, sal Ek net vir jou lag.” So jy beter die Pakkie
vanaand ondersoek.
115 Waaroor gaan Dit alles? Ligte, heilige Ligte wat uit die
Hemel kom, wat foto’s neem, groot tekens, onderskeidings, krag,
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praat met tale, uitleg, dinge vertel wat gaan kom, krag van die
Evangelie, genesing van die siekes, kankers neem en genees,
en die blinde oë open, al hierdie soorte dinge. Waaroor gaan
Dit alles?
116 “Tog, dis ’n klomp holy-rollers.” Wees versigtig! Daardie
sweetdoek, dit mag wees.
117 So het Bileam ook. Hoe het hy gedink dat God ’n volk soos
Israel sou vervloek? Maar hy het nie gesien nie. Hy het gekyk
na die sweetdoek, in plaas van om die geslaande Rots en die
Koperslang te sien wat voor hulle uitgaan, om ’n versoening
te maak.
118 So is dit vandag, in plaas van om die Krag van die Heilige
Gees Sy tekens van dieMessias te sien doen, en diewonders onder
diemense, soos Hy belowe het Hy sou doen in die laaste dae. Soos
Hy gesê het: “Soos dit was in die dae van Lot, so sal dit wees by
die koms van die Seun van diemens,” wanneer Hy daardie tekens
en wonders onder die mense begin doen, Homself as lewendig
bewys.Wat is Dit? Onder arm en nederiges, die armmense.

Hulle gaan en noem Dit “fanatisme,” werp Dit uit. Beter
ondersoek instel voor dit te ver gaanmet jou. Ja.
119 Hierdie stinkende skaapwagters, die mense sou hulle kwalik
in die omtrek wou hê. Hulle het daarbuite gelê en geslaap saam
met daardie skape, en op dieselfde strooibed wat hulle het, en
op dieselfde grond, liewer, en—en hulle versorg totdat, hulle, jy
hulle kon ruik net soos die skape wat aankom.
120 Enigiemand weet dat ’n skaapwagter wat skape oppas, reg
in die deur lê saam met die skape, reg tussen hulle gaan lê. Jesus
het gesê: “Ek is die deur na die skaapkraal.” Ek het dikwels
gewonder hoe dit was, totdat ek in die Heilige Lande was…of
die Ooste, liewer. En uitgevind dat hoe die skaapwagter sy skape
aan die binnekant sit, dan gaan lê, die deur. Die skape kan nie
uitkom sonder om oor hom te gaan nie. Die wolf kan nie inkom
sonder om oor hom te gaan nie. Hy is die deur.
121 Ek is bly dat Jesus gaan lê het in die deur van ons hart. Ons
kan nie uitgaan, of enigiets doen, sonder dat Hy dit weet, of niks
kan inkom sonder dat Hy dit weet nie. So Hy sal alles ten goede
laat meewerk vir hulle wat Hom liefhet. Dit behoort ons te laat
skree en uitroep, en God prys, en sê: “Dank God vir ’n Verlosser,
’n—’n—’n Skaapwagter, wat sal lê by die deur van ons hart, en ons
waarskuwanneer enigiets gebeur, gereed tewees daarvoor.” Ja.
122 Ver oor die land was ’n paar nederige, wyse manne. Hulle
was Magiërs “sterrekykers” genoem. Toe ek in die Ooste was, nie
lank gelede nie, het hulle nog steeds op dieselfde manier gesit.
Hulle is baie arm soort mense. Hulle gaan in drieë. Hulle sit reg
in die straat. Ek en Billy, daar in Indië. Daar agterin is waar hulle
vandaan kom, Indië. Nou, hulle het gesê: “Ons het Sy Ster in die
Ooste gesien.” Hulle was in die Ooste toe hulle die Ster gesien



22 DIE GESPROKE WOORD

het. Jerusalem is wes, so Palestina was wes van—van Indië. So
hulle het Sy Ster gesien terwyl hulle in die Ooste was, en Hom
kom aanbid.
123 Nou, hierdie Magiërs, hulle gaan nooit plat sit nie. Hulle
hurk net. En hulle sit daar deur die dag. Snags, het hulle ’n
groot toring. Hulle gaan soontoe en bly daar by hierdie toring.
Hulle brand vure, en praat oor die lande, die val van koninkryke,
en die—en die vernietiging van ryke. En hulle—hulle aanbid
een ware God. Dis reg. Hulle is—hulle is gelowiges. Hulle is
Mohammedane. In werklikheid, het dit begin vanaf die Mede en
Perse, ver terug in die dae vanDaniël. En hulle is hulle…
124 En Petrus het gesê, in Handelinge 10:35, dat hy “gesien het
dat God geen onderskeid tref tussen persoon of volk nie, maar
Hy…almal in elke volk Hom moet vrees.” En enige mens wat
God sal vrees. Kyk na daardie Magiërs daar oorkant, wat die
Stergeskenk van God gesien het, en Dit herken het; voor die
priesters in die tempel by Jerusalem, onder die godsdienstige
mense. Ja, meneer. Amen.
125 ’n Magiërs, ek kan hulle om daardie gewyde vuur sien sit,
een aand. (Het ons net ’n oomblik tyd? Ja.) Rondom die gewyde
vuur gesit, aan die praat, dan sou hulle boontoe gaan. O, hulle
het die hemelliggame bestudeer. Hulle was goed bekend met
hulle almal. Elke beweging, het hulle van geweet. So een aand,
terwyl hulle daar gesit het, miskien liedere gesing het, en sou
hulle boontoe gaan op hierdie groot ding en bestudeer. Hulle
het elke ster geken, waar dit gebly het. Dit geken by die naam,
want hulle het die hemelliggame bestudeer. En geen wonder
dat ’n Vreemdeling tussen daardie hemelliggame, hulle ontroer
het nie. “Wel,” het hulle gewonder: “wat maak hierdie nuwe
Kêrel hierbo?” O, goeiste! “Daar’s iets nuuts wat gebeur het,
Dis bonatuurlik.” Daardie, waarna het dit geroep? Terug na
die Skrif.
126 Nou, hulle het die Skrifte geken, want Daniël was hulle
hoof. Julle weet dit. 2de hoofstuk van Daniël, sê vir ons dat hy
die hoof gemaak was oor hulle, so hy het hulle geleer. Sonder
twyfel, een nag, het hulle daar gesit, en die Skrifte gelees, oor:
“En Daniël het gesê dat hy ’al die koninkryke aanskou het,’
totdat hulle uiteindelik gekom het tot waar hulle was, elkeen,
die Mede en Perse, en verderaan totdat dit in Rome ingekom het.
En uiteindelik het hy ’n Steen gesien wat uit die berg gesny was
sonder hande.’” En hulle het gesê: “Dit moet omtrent daardie
tyd wees.” Toe het hulle onthou die kleedrepetisie destyds, voor
daardie tyd, destyds in die dae van die reis van Israel, toe hulle
opgekom het en Bileam gehoor sê het, toe hy Israel gesien het,
het hy gesê: “Daar sal ’n Ster opkom uit Jakob.” Amen. Dit moes
omtrent daardie tyd gewees het, toe hulle gedink het oor daardie
dinge, wat die nuwe Besoeker verskyn het.
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127 Dis gewoonlik wanneer jy jou gedagtes op Christus hou, dat
Hy na jou toe kom. Dis gewoonlik—gewoonlik by tye wanneer
jy aan Hom dink, dat Hy verskyn. Jy weet, wanneer jy dink oor
regkom, iets reg doen, dis wanneer Hy na jou toe kom, om jou
te help.
128 En moes omtrent daardie tyd gewees het, en hulle—hulle
moes opgekyk het en hierdie nuwe Besoeker gesien het. Dit het
hulle na die Weste begin lei. Vinnig het hulle begin weswaarts
gaan, af oor die Tigrisrivier, onderdeur die woestyne, oor deur
die berge, af deur die vleie, o, goeiste, aan, aan. Hulle het geweet
dat iets aan die gebeur was, daar was ’n bonatuurlike ding wat
plaasgevind het.
129 En waarnatoe het hulle gekom? Hulle het gesê: “Sekerlik,
as hierdie Daniël se profesie is, sal daardie groot stad van
Jerusalem, die hoofstad van die godsdienstige mense van daardie
volk, gereed wees om hulle Koning te ontvang. Hulle sal alles
daarvan weet, wanneer ons daar kom. Onsself verstaan egter
nie. Ons is net Magiërs, arm nederige mense. Maar, ons het na
iets gesoek, en ons het iets onder ons sien opkom, wat ’n bietjie
bonatuurlik is.” O, goeiste! Hulle was gereed. Halleluja! Hulle
het uitgegaan, nederige manne, om God se Sterboodskapper te
vind. Hulle sou God se Sterboodskapper volg totdat hulle by die
perfekte Lig kom. O!
130 Openbaringe, 20, Openbaringe 1:20, het gesê dat: “Die Sterre
van hierdie kerke.” Wat ons vandag behoort te doen, is om
daardie Sterlig te vind. Amen. Wat Sy Heerlikheid weerkaats.
Wat Sy Krag weerkaats. Wat Sy Goddelikheid weerkaats. En dit
volg totdat ons daardie perfekte Lig vind. “Bly weswaarts lei,
steeds voortdurend. Lei na ons na daardie perfekte Lig. O, bly
net beweeg, maak nie saak wat die prys is nie; oor die berge, af
deur die oerwoude, orals anders.
131 En uiteindelik het hulle in Jerusalem aangekom. En sou gou
as hulle by hierdie yslike groot denominasionele kerk gekom het,
het die Ster hulle verlaat. Vreemd. Hulle het gedink: “Dit moet
hier wees.” So, op en af met die stede het hulle gegaan, singende,
skreeuende, in elke steeg, af deur die strate. “Waar is Hy, Hy
wat Koning van die Jode gebore is? Ons het Sy Ster in die Ooste
gesien, en ons het Hom kom aanbid.Waar is Hy?”
132 Vreemd, hulle het nie die antwoord, reg in hulle eie sirkels
gehad nie. O, goeiste! Ek kan nou amper in tale praat. Hulle
het nie die antwoord gehad nie. Hulle het nie toe die antwoord
gehad nie. Hulle het dit nie nou nie. Hulle weet nie. Die wyse
manne het Jesus nie in die sirkel van hulle godsdiens gevind
nie. Hy het Dit buite die sirkels van hulle godsdiens gevind.
En die wyse manne vandag, die wyses van hart, hulle vind Dit
nie in hierdie groot denominasies nie. Hulle weet niks Daarvan
nie. Hulle het nie die antwoord nie. “Wat’s al hierdie Goddelike
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genesing, wat aangaan?” Hulle sê: “Waaroor is dit alles, tale, en
uitlegte, en profesieë, en hierdie, die…’n Messiastekens? O, Dis
onsin. Daar’s niks Daaraan nie. Moenie…Daar’s niks Daaraan
nie.” Sien? Hulle het nie die antwoord nie. Hulle het nie toe gehad
nie. Hulle het dit nie nou nie.

133 MaarDit het een ding gedoen,Dit het hulle laat soek. Ek dink
ons broer duPlessis het nou soort van daarmee begin.

134 Hulle het teruggegaan. Die slapende maagde het
teruggegaan om bietjie Olie te koop. Maar dis toe Hy gekom
het, terwyl hulle Daarna gaan soek het. So hoe naby is ons
nou, wanneer ons hierdie groot kerke sien teruggaan, sê: “Wel,
miskien het ons iets uitgelaat. Ons beter Dit vind”? Hulle sal
Dit nooit kry nie. Onthou dit net. Hulle sal Dit nooit, nooit kry
nie. Hulle is dood. En hulle is dood, en dood, en dis al. Hulle sal
nooit Lewendig word nie. Onthou net, ek spreek in die Naam
van die Here. En Hierdie is op band. Ja, meneer. Hulle sal nooit,
nooit Lewendig word nie. Hulle is klaar. So daarom is ek nie
geïnteresseerd in hulle program nie. Ek is geïnteresseerd in een
ding, uitskree net so hard as ek kan, na “wie ook al wil.” Nie ’n
denominasie opwek nie, maar terugbring na ’n Jesus Christus.
Ja, meneer. Nooit in ’n denominasie nie! Dis teen God; was altyd,
sal altyd wees; bind God buitekant, verwerp alles wat daar is
wat goddelik is. Dit sal nooit Lewendig word nie. So, dis glad nie
anders hierdie Kersfees, as wat dit die eerste Kersfees was nie.
Dis dieselfde ding. Daardie Magiërs wat op en af met die stad
gaan: “Waar is Hy?Waar is Hy?” O, goeiste!

135 Laat my net hier stop vir ’n oomblik. Ek het ’n film. Ek het
dit nie nou hier nie. Een of ander dokter het dit, Dokter Dilly, ’n
—’n—’n vrouedokter wat genees was in my diens. En sy het nou
die band, genaamdDrieMinute VoorMiddernag, en wanneer ons
daardie Jode het wat in hulle volk inkom, daar oorkant nou, reg
nou in Palestina, waarvan gepraat was deur die Here, dat hulle
dit sou doen. Voor sy tweedeKoms, sou hulle dit doen.

136 ’n Broer hier, nou die dag, wat na Israel gegaan het, het die
vraag gevra: “Kan ek soontoe gaan?” En hom geweier. Israel sal
kom as ’n volk, nie ’n indiwidu nie. “’n Volk sal gebore word.”
Dit sal kom as ’n volk.

137 Maar, kyk, daardie arme Jode, ver daaronder in Iran en
verskillende plekke. Julle het dit gelees in Life tydskrif. Hulle
wou nie op daardie vliegtuie klim nie. Hulle het nooit in een
gesien nie. Hulle het geploeg met ou houtploeë en dinge. Hulle
het gesê…Tog, die rabbi het daar uitgestap, en gesê: “Wag
’n oomblik. Het ons profeet ons nie gesê, dat, wanneer ons
teruggaan na die tuisland, gaan ons ’op die vlerke van ’n arend’
nie?” O, goeiste! O! En hulle het gekom en in daardie TWA
vliegtuie ingegaan, opgestyg.



GOD SE TOEGEDRAAIDE GESKENK 25

138 Die profeet het nie geweet hulle word aangedryf deur enjins
nie. Hulle het net gelyk soos groot arende, en hulle het ver in
die lug ingegaan soos ’n arend, daarom het die profeet gesê:
“Wanneer julle teruggaan…” Dit was vyf-en-twintig honderd
jaar gelede. O God! Vyf-en-twintig honderd jaar gelede, toe
hulle gevange geneem is deur die Romeine, en verstrooi is na die
winde van die wêreld. Hy het gesê: “Hulle sal…Ek sal hulle nie
vergeet nie. Ek sal hulle weer terugbring. Maar Ek gaan hulle oë
verblind, sodat, die Heidene, Ek ’n volk daaruit kan neem, omMy
Naam’s ontwil, My Naam op hulle kan plaas. Wanneer daardie
dag verby is, sal Ek hulle weer bymekaarmaak. Enwanneer hulle
terugkeer na hulle huise, sal hulle op hierdie soort goed kom.” En
Jesaja het hulle sien opstyg, oorkom. Hy het gesê: “Op die vlerke
van arende.”
139 Daardie ou rabbi het daarbuite gestaan, en gesê: “Ons
profeet het gesê dat ons sou huis toe gaan in die endtyd: ’op die
vlerke van ’n arend.’” Hulle het aan boord gegaan.
140 En toe hulle afgeklim het daaronder, die oues, blindes en
kreupeles oor hulle skouers gedra het, hulle afgeloop het, het
hulle ’n onderhoud met hulle gevoer. Ek het dit reg op band.
Gesê: “Het julle huis toe gekom, na die tuisland, om hier in die
tuisland te sterf?”

Gesê: “Nee. Ons het gekom omdieMessias te sien.”
141 O, broer, wat’s die probleem? En hulle kerk het nie die
antwoord nie. Wat’s die probleem? Ons is aan die endtyd, broer,
wanneer die Aandligte skyn, die Krag van die Heilige Gees weer
terug is in die Kerk, net soos Dit was in die begin. Die profeet het
gesê: “Dit sal Ligwees in die aandtyd.”Die kerkweet nie hoekom
hulle daar bymekaarkom nie. Hulle het nie die antwoord nie.
Die atoombom het egter die antwoord vir hulle, daar oorkant.
Het beslis. Maar ons is in die aandtyd, later ure as wat ons dink.
Sekerlik.
142 Hierdie Magiërs, op en af met die straat, hulle het nie
die antwoord gehad nie. “Wat het gebeur? Wat het gebeur?”
Uiteindelik, vind ons uit dat hulle Hierdie begin volg het. Toe
Dit daar gekom het, kon hulle Dit nie vind nie. Hulle kon geen
antwoord in die stad vind, in hulle godsdienstige sfere nie. Nee,
ook nie nou nie. Hulle wat? Jerusalem, hulle het niks geweet van
enige—enige bonatuurlike teken nie.

“Vanwatter soort bonatuurlike teken praat julle?”
143 “O, ons het ’n Ster gesien, toe ons agter in die Ooste was. Ons
het Dit gevolg.”
144 “Waar is Dit? Ek sien Dit nie. Wel, ons weet niks Daarvan
nie.” Dit het die Skrif presies vervul.
145 Maar hulle het nie die antwoord in hulle godsdienstige
sirkels gehad nie. Hulle het dit nie vandag nie. “Wat is hierdie
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praat in tale? Wat’s hierdie klomp mense wat opstaan, die siekes
genees, en al hierdie wonderwerke en dinge doen, en skree, huil,
en al hierdie soort dinge?” Klink soos hulle gemaak het in die
Bybel destyds. “Ag, onsin. Daar’s niks Daaraan nie.”
146 Hulle weet niks van die bonatuurlike nie. Hoekom? Hier
kom dit. Hulle wil nie die Ster van Lig volg nie, die Ligster,
God se kompas na die perfekte Lig nie. O! “Weswaarts leidend,
steeds voortdurend, lei ons na daardie perfekte Lig, O Ster van
Betlehem.” Ons het Sy Ster hier in die Weste gesien, net watter
soort Ster? Sy Kerkster, die Heilige Gees, wat beweeg in mense.
Ons het Sy Ster gesien, en ons het Hom kom aanbid. Amen. Dis
wat dit is, wyse manne, wyse vroue, nederig van hart. Ons het Sy
Ster gesien, en ons het Hom kom aanbid.
147 O, hulle het niks geweet van daardie bonatuurlike dinge
nie. Hulle het niks geweet van Ligte en dinge nie. Hulle, hulle
het niks Daarvan geweet nie. Dit het hulle ontstel. Sekerlik.
Dis dieselfde vandag. Hulle het egter niks Daarvan geweet nie.
Die godsdienstige kringe het nie. Ook weet hulle vandag niks
Daarvan nie.

Let op. Ek hou hiervan. O! Hierdie is wat goed is.
148 So—solank as wat hulle in daardie denominasionele sfere
was, het die Ster nooit aan hulle verskyn nie. Dit het uitgegaan,
by die hekke van Jerusalem, en weggebly. Broer! Weggebly,
solank as wat hulle deur daardie denominasionele sfere geloop
het. “Waar is Hy? Sekerlik behoort julle pastore iets Daarvan te
weet. Waaroor gaan Dit alles, julle rabbi’s en julle priesters? En
julle, julle Metodiste, Baptiste, Presbiteriane, Katolieke, en julle
ou kerke soos daardie, sekerlik het julle ’n antwoord Daarvoor.
Waar is Hy?” O, goeiste! Sien? Hulle het niks Daarvan geweet
nie. En hulle wat daarin was, het in hulle duisternis gebly, totdat
hulle daar uitgekom het. En so gou as hulle uit die stad gekom
het, daar het die Ster weer gestaan. Glorie!
149 “Kom uit haar uit, My mense,” het die Here gesê. “Kom
uit Babilon, verwarring, uit. Kom uit julle geloofsbelydenisse
en julle selfgemaakte dinge. Ek sal julle ontvang,” sê die Here.
“Raak hulle onrein dinge nie aan nie,” hulle beatnik partytjies in
die kerk, en banko, en alle ander soorte goed, en danse.
150 Hier nie lank gelede nie, het my moeder my gebel, gesê:
“Bill, kom ’n bietjie hiernatoe.” Ek dink sy sit hier in die kerk,
iewers, vanaand. Ek het soontoe gegaan. Ek het gesê: “Wat’s die
probleem?” Hulle het my soontoe geroep. En hier was ’n groot
Metodiste kerk hierbo in Indiana, het ’n ruk-en-rol partytjie
daarin gehad. En hulle het ’n onderhoud gevoer met die pastoor.
Hy het gesê: “Te lank het die Metodiste kerk die pragtige kuns
van ruk-en-rol vergeet.” Duiwelbesete! Weet niks van God nie.
Weet nie meer van God as wat ’n Hottentot sou weet van ’n
Egiptiese ridder nie. Hulle net…nie meer as wat ’n konyn sou
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weet van sneeuskoene nie. Wanneer, jy kom by ’n plek waar
jy net een ding weet, net teologie, een of ander mensgemaakte
geloofsbelydenis.
151 Wanneer die krag van die Heilige Gees inkom, aanvaar jy
God se profeet. Aanvaar jy God se Gawe van die Heilige Gees,
en kyk hoeveel ruk-en-rol jy in die kerk kan hê. Jy gaan terug
na die Evangelie wat John Wesley gepreek het, en kyk hoeveel jy
daarin kan hê. Weggegaan van die gebaande weë; gaan terug na
John Smith, of die Baptiste, gaan terug na Martin Luther. Maar
wat is dit? Hulle weet niks van die bonatuurlike vandag nie. Dis
reg.Metodiste kerkweet niks vanGoddelike genesing nie.
152 Toe John daar gestaan het, Goddelike genesing gepreek het,
het party van die hoë kerk van Engeland vorentoe gekom, en met
hom gespot, ’n jakkals losgelaat, en ’n klomp honde. Hy het sy
vinger in sy gesig gedruk, en gesê: “Die son sal nie oor jou hoof
sak, drie keer, voor jy vir my roep om vir jou te kom bid nie.” Hy’t
daardieaandgesterf, aandie roepvirJohnomvirhomtekombid.
153 Hoekom kry die Metodiste kerk nie weer Dit terug daarin
nie? Hoekom? Want dis dood. Reg! Julle is bang om in daardie
Pakkie in te kyk, want Dit sal julle sondes openbaar. Ek roep
julle, Metodiste, om weer in daardie Pakkie in te kyk. Ek roep
julle, Baptiste, om weer na daardie Pakkie te kyk. En julle,
Presbiteriane, en almal! Julle Pinksters, Katolieke, en almal, kyk
nou terug na God se Kersgeskenk. Kyk terug na die Geskenk.
Gooi die doos weg, en neem die Geskenk. Dis reg. Kom weg van
die gouddraad van Sinterklaas. Kom terug na die Geskenk van
God. Kom terug na die Heilige Gees. O, ek weet Dit sal baie dinge
openbaar, maar dis wat julle nodig het, ’n skoonmaak, uitskuur.
Ek weet dis baie hard, mense, maar ons moet Dit hê. Dis God se
Woord. Ja, meneer. Dis goed vir julle. Reg! O, ja!
154 Hulle, hulle het geweet daar was iets verkeerd toe hulle
daardie stad getref het, en die Lig uitgegaan het. So gou as hulle
by hierdie denominasie aangesluit het, het die Lig uitgegaan.
“Wat’s die probleem?” Hulle het begin skree: “Waar is Hy? Waar
is Hy? Sekerlik sal ek Dit hier vind. Hierdie is ’n ou denominasie,
was ’n lang tyd hier. Dis die hoofstad van denominasies, die
Vatikaan Stad. Wel, sekerlik, behoort ek te. Ek behoort Hom hier
te vind. Waar is Hy? Waar is Hy, die Christus wat gesê het ’Hy
was dieselfde gister, vandag, en vir altyd’? Waar is Hy, die Een
wat gesê het: ’Daar sal Lig wees in die aandtyd’? Waar is Hy wat
gesê het: ’Die werke wat Ek doen, sal julle ook doen’?Waar is Hy?
Waar is Hy?” En die Lig het net weggebly. Toe hulle uitgaan uit
daardie ding, uitgeloop het buitekant die stad, daar het die Lig
weer verskyn.

Dit sal Lig wees in die aandtyd,
Die pad na heerlikheid sal julle beslis vind;
In daardie waterweg, is die Lig vandag,
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Begrawe in die dierbare Naam van Jesus.
Jonk en oud, bekeer van al jul sondes,
Die Heilige Gees sal beslis inkom;
Die Aandligte het gekom, Dit is ’n feit dat God
en Christus een is.

155 Ja, broer. Ja, meneer. Bekeer van al jou sondes. Die Heilige
Gees, God se Geskenk, sal beslis inkom. Hy’s by die deur. [Broer
Branham begin klop op die preekstoel—Red.] Sê: “LaatMy in. As
jyMy inlaat, sal Ekmet joumaaltyd hou. Ek sal hierdie dinge aan
jou openbaar. Ek sal jou die bonatuurlike wys. Ek sal jou siekte
genees. Ek sal—Ek sal sorg vir al hierdie dinge vir jou, as jy My
net inlaat.” [Broer Branhamhou op klop op die preekstoel.]
156 God se Geskenkpakkie, toegedraai, vandag, in die vorm
van die Heilige Gees. Dit was toegedraai, toe, en die Seun
van God genoem. God se Geskenkpakkie was net opgeneem en
hertoegedraai, weer, en teruggestuur. Amen. Dit was toegedraai
in die Seun van God, toe. Dis toegedraai in seuns van God,
vandag, naamlik die Kerk. Dis reg. God se Geskenkpakkie,
toegedraai, aan die mense. En hulle het Dit geweier, vandag, net
soos hulle toe geweier het. “As hulle die Meester van die huis,
‘Beëlsebub,’ ’n fortuinverteller, noem, omdat Hy die gedagtes kon
onderskei, hoeveel te meer sal hy julle? Hulle noem die Meester
van die huis…”O, goeiste! Laat ons uitvind.
157 Ja, die Magiërs, hulle het Dit ontvang. Hulle was arm en
nederig, en hulle het die vreemde Lig gesien.
158 Nog ’n ding wat ek net hier wil tref. En toe hulle hierdie
Lig gesien het, was hulle net so bly! Die Bybel het gesê: “Hulle
het gejuig met uitbundige groot vreugde.” O, ek verbeel my
hulle het ’n bietjie geskree. Dink julle nie so nie? [Gemeente sê:
“Amen.”—Red.] Ek reken net so. So, toe hulle gesien het hulle was
by daardie ou organisasie so lank daaragter, om iets te probeer
vind, was daar niks daar nie. Toe hulle buite die hek kom, het
hulle weer daardie Heilige Gees Lig oorkant sien skyn, die Ster
van Heerlikheid wat aftrek oor hulle. Hulle het so bly geword,
hulle het uitbundige groot vreugde gehad.
159 O, wat doen ’n persoon wanneer hulle so verheug raak? Wat
doen julle by die balspel wanneer julle verheug raak? O, julle
skree: “Hoera—hoera! Bimitie-bam! Hy het ’n tuislopie geslaan.
Ha-ha! Ho-ho!” Sien?
160 En wanneer jy die “uitbundige groot vreugde” kry, en skree:
“Glorie! Halleluja! Prys die Here!” Dis reg, uitbundige groot
vreugde! “Daar’s die Ster. Lei ons! O, neem ons weg uit hierdie
organisasies, en lei ons na daardie perfekte Lig. Weswaarts
leidend, steeds voortdurend, lei ons na U perfekte Lig.” Gaan
net voort. Die Ster moes lei na daardie Lig. Uiteindelik het Dit
oor die Kind gebly.
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161 Toe hulle…[Leë kol op band—Red.] En net ’n paar minute.
Goed. Goed.
162 Hy het Homself openbaar aan arm vissermanne. Hy is
geopenbaar. Daardie Pakkie, wat aan die binnekant Daarvan
was, is geopenbaar aan die arm vissermanne, aan die ongeleerde,
ongeletterde. Hy het Homself geopenbaar aan manne wat nie
hulle eie naam kon skryf nie. Hulle kon nie ’n diaken wees,
of—of iets anders in ’n kerk nie. Hulle kon nie dit wees nie.
Hulle was so ongeleerd! O, goeiste! Hulle was verskriklik! So
Hy’t Homself aan hulle geopenbaar, aan die ongewensde, hulle
wie uitgewerp was. Hy’t Homself aan hulle geopenbaar, aan die
ongeliefdes. Hy was geliefd vir hulle wie ongeliefd was. Aan die
siekes, hulle het genesing nodig gehad. Hulle was gewillig om
in die Pakkie in te kyk, om te sien wat Daarvan. Hy’t Homself
aan hulle geopenbaar. En aan die hongeriges, het Hy gevoed
met brode en visse. O, ons kon bly, ek het baie goed neergeskryf
daarvan, maar ons moet dit oorslaan. Sien? Homself openbaar
aan al daardie mense, die ongeliefdes. Wanneer niemand hulle
wou hê nie, hulle “fanatici” genoem het, het Hy Homself aan
hulle openbaar. “Ek is so bly dat ek kan sê ek’s een van hulle.”
Ja, meneer! Ongeliefd, ongewens, siek en behoeftig, honger; Hy
het Homself openbaar. Ja.
163 Ek het gedink aan nog ’n honger persoon. Eendag, was daar
’n hongerhartige man, genaamd Paulus, Saul toe. Was op sy
pad na Damaskus, honger. Hy’t nie geweet wat om te doen nie.
Hy wou iets doen vir God. ’n Lig het om hom geskyn: “Saul,
Saul, hoekom vervolg jy My?” Hy het Homself geopenbaar aan
’n hongerhartige Paulus.
164 Aan ’n ontugtige vrou, aan ’n veroordeelde Barábbas, het Hy
Homself openbaar. Dis reg, aan ’n hongerhartige man, aan ’n
ontugtige vrou, aan al hierdie wat uitgeworpenes was. Ek dink
aan daardie ontugtige vrou. Net ’n oomblik vir haar, verduur my
net ’n oomblik asseblief.
165 Simon, die Fariseër in die Bybel, o, hy wou—hy wou ook
hierdie Geskenk ken. Maar hy wou Dit ken vir sy eie selfsugtige
wil, sy eie selfsugtige motiewe. Die Fariseër, so wat het hy
gedoen? Hy’t ’n groot fees gehad. Hy’t gedink hy kon bietjie spot.
Die Bybel, Evangelieverhaal, gee dit aan ons. Kyk daarna net ’n
oomblik nou, voor ons afsluit. Daar het hy gesê: “Hywou hê Jesus
moes kom.” Want, ek dink nie daardie Fariseër het Jesus regtig
liefgehad nie, want hy het niks in gemeen gehad nie. Hy was ’n
ou stywe Fariseër, en hy—hy het Jesus gehaat. So hy het gedink
hy sou Hom daar oorkant kry, en ’n paar grappe met Hom maak,
kyk of Hy regtig ’n profeet was, of nie.
166 So hy het gestuur en vir Hom gevra om te kom. Die
koerier het gekom, gehardloop. Waarskynlik stowwerig, en alles,
opgeloop daarbuite. En gestaan langs die kant van…Jesus het



30 DIE GESPROKE WOORD

waarskynlik die mense genees, en voortgegaan. Hy was moeg.
Uiteindelik, miskien was dit Petrus wat gesê het: “Jy kan Hom
nie vandag sien nie.”
167 Hy het gesê: “Maar, meneer, my meester is Rabbi Simon. Hy’s
die pastoor van die groot kerk hieronder in Judéa. Tog, julle…
Hy, hy het jou Meester uitgenooi om hom te kom sien. O, o, o, wat
’n—wat ’n groot naam sal dit wees vir Hom. Sien? Julle behoort
hom te sien.”
168 “Wel,” het hy gesê: “ek sal jou soontoe neem, en kyk wat
Hy sê. En so het hy deur die skare gedruk. En die son het
omtrent ondergegaan. Jesus, moeg en uitgeput. En hier kom
hierdie koerier op. En hy, in plaas van…
169 In die Teenwoordigheid van Christus! O, ek het dikwels
gewonder wat die probleem was met daardie koerier. Wat was
verkeerd met hom? So naby aan Jesus gestaan, en het steeds ’n
boodskap gehad van die Fariseër: “My meester wil hê U moet
kom om hom te sien. U weet wat? Hy het ’n partytjie hieronder.
Hy wil hê Umoet kom, ’n geëerde gas wees.”
170 O, ek wens ek kon daardie boodskap geneem het, so naby aan
Hom gewees het. En julle? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.] Ek sou
nooit gedink het aan wat die Fariseër gesê het nie. Ek sou aan Sy
voete neergeval het, gesê het: “O Here Jesus, wees my, ’n sondaar,
genadig.” Ek dink ek sou dit gesê het. En julle? [“Amen.”] Hoe hy
so naby aan Jesus gestaan het, en tog die geleentheid geweier het
om vergifnis van sy sonde te vra. En so naby aan Hom! Nee, hy
het te veel op sy gedagte gehad. Hy was die dienaar. Hy moes vra
vir die Fariseër.
171 En Jesus, arme Jesus, reedsmoeg en uitgeput, enmet die wete
dat Hy verag en gehaat was deur hom, het Hy Sy kop geknik: “Ek
sal daar wees.” Wanneer Hy sê Hy sal daar wees, sal Hy daar
wees. Moenie bekommerd wees nie. Hy sal daar wees. Niks sal
Hom keer nie.
172 So toe hulle daar gekom het, daardie dag, en hulle al hulle
vetgemaakte kalwers geslag het, en al hulle nuwe wyn en alles
uitgebring het. En die arm mense was nie toegelaat om te kom
waar hulle was nie. O, wanneer hulle daardie beesvleis aan die
buitekant rooster, goed, wat ’n geur! Daardie arm mense staan
daarbuite, en hulle monde water net. Hulle kon nie inkom nie.
Nee, meneer. Tog, daardie was net vir die belangrikes alleenlik.
En so dan aan die buitekant gestaan. En hulle het al hierdie
druiwe en dinge gehad, alles in die—die einste bloeityd, of die
volheid van die druiwe. En die pragtige geur van druiwe, julle
weet, wanneer hulle soet is, en alles. Hy het sy nuwe wyne en
alles gehad.
173 En ek het dikwels gewonder hoe Jesus ooit daar ingekom het
sonder om opgelet te word. Julle weet, wel, wanneer enigiemand
in die Ooste jou ooit uitnooi om na hulle huis te kom, julle
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weet hulle is groot mense vir gasvryheid. Nou, mense in daardie
dae, wanneer hulle geloop het, het hulle sandale aangehad. En
wanneer hulle dit gedoen het, julle hoor van voetewas.
174 Diswat ons hier doen, in herinnering. Dit was ’n bevel.
175 Wanneer iemand jou gevra het om na hulle huis toe te kom,
sou dit iets soos hierdie wees. Hulle sou jou groet by die deur. En
dan het hulle gehad, wat hulle genoem het: “die laagste werk,”
van al die mense. Party van hulle het die waens bestuur. Party
van hulle het gekook. En party van hulle, sjefs, julle weet. En
party van hulle, lyfbediendes. En, maar die laagsbetaalde man
van die hele huishouding, was die voetewasbediende. Hy was net
’n bediende.
176 En, dink, my Here was ’n voetewasbediende. En dan dink
ons iets, ons dink ons is iemand. Kyk na Hom wat die dissipels
se voete was, vissermanne, vuil vissermanne, skaapwagters
ensovoorts, hulle voete gewas.
177 En, hier, daardie voetewasbediende. Wanneer jy na die deur
sou kom, sou hulle—sou hulle jou voete was, want die stof en
dinge het op jou bene gekom, en—en waar jy geloop het, julle
weet, deur die stofpaaie waar die perde en diere was, julle weet.
En dit het ’n stank gemaak, regoor jou. En dan daardie son, julle
weet, was regoor jou nek. En daardie Palestynse son, direkte
strale daarvan, dis baie warm. En so wanneer hulle by die deur
kom, strek hulle hulle voet uit. Hulle sou hulle voete was. En
sit—sit dan hulle sandale eenkant; maak hulle skoon, en sit
hulle eenkant. En trek dan vir hulle ’n paar pantoffels aan, soos
klein…vroue vandag dra vir slaapkamerpantoffels, julle weet,
iets soos daardie, trek hulle aan. En danwas hulle hulle voete.

En dan sou hulle ’n handdoek oor sy skouer hê. En dan wat
hy sou doen, hy sou die stof van sy gesig afvee.
178 En ’n bietjie nardusolie neem. O, dit was duur goed wat die
ryk mense gebruik het. Die koningin van die Suide het bietjie
daarvan gebring en dit aan Salomo gegee, gemaak van ’n appel
bo in die Ooste. Soos ’n blom, die klein appelblom, en dit word
daarvandaan gekry. Baie duur.
179 En hulle neem daardie nardus, en hulle sit dit oral oor hulle
gesig. Olie soos daardie, want hulle nekke was gebrand en ding.
Neem ’n handdoek en vee dit alles af, soos daardie. En dan was
hulle—was hulle verfris.
180 Nou, dis die eerste ding, die voetewasbediende het hulle
geneem en hulle versorg soos daardie. Want, hulle sou nie voel
om in ’n man se huis in te kom, waar daardie yslike groot Persies
gemaakte tapyte was ensovoorts, soos daardie, terwyl hulle ruik
of hulle in ’n stal was, en—en—en die son en blase regoor hulle
gesig gehad het nie. Hulle is verfris.
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181 Dan wanneer hulle ingekom het, het hulle mekaar ontmoet.
Enwanneer hulle het, altyd om ’n gas te verwelkom, as jywelkom
was, het hulle jou hand geskud, soos hierdie, Broer Ed. Hulle sou
hulle hand skud, soos hierdie. En dan sit hulle hulle…Staan op,
net ’n oomblik, ek sal julle iets wys. Hulle sit hulle arms om hulle.
[Broer Branham illustreer, en tik Broer Ed vier keer—Redakteur.]
Soos daardie, dan hande omruil. [Broer Branham tik Broer Ed
weer vier keer.] En dis hoe hulle dit gedoen het.
182 Dit was ’n verwelkoming. Dan was jy ’n broer. Jy het goed
gevoel. Jou voete is gewas. Jy—jy was oral oor gesalf.
183 En die volgende ding wat hy gedoen het, hulle het mekaar
gesoen op die nek. En dit het hulle verwelkom. Die laaste ding
was daardie verwelkomingskus.
184 Onthou Judas wat vir Jesus daardie verwelkomingskus gegee
het? Gesê: “Hoekom het jy dit gedoen, vriend?” Sien? Hy het sy
hart geken.
185 So hulle hetmekaarwelkom geheet. Jy het nie gevoel om in te
kom met stof oral oor jou, en daardie ou stank oral oor jou gesig
en bene en dinge nie. Daardie ou kleed hang af, tel daardie stof
op soos jy loop, wanneer jy geloop het. Hulle het nie gevoel om te
doen, in te gaan nie. Maar wanneer jy heeltemal verfris was, en
dan wanneer hy vorentoe gekom het, en jou gas…jy ’n eregas
was, en dan wanneer hy vorentoe gekom het en jou verwelkom
het, en jou ’n kus op die nek gegee het, tog, dan was jy ’n broer.
“Kom in. Gaan na die yskas, kry vir jou ’n toebroodjie, enigiets.”
Jy was—jy was dan verwelkom. Jy was ingenooi.
186 Maar hoe het Jesus ooit hier ingekom sonder dat dit alles
vir Hom gedoen is? Sien? Hy het oorkant in die hoek gesit,
met vuil voete, onverwelkom. Waarskynlik, het die Fariseër oor
iets anders gepraat, julle weet. Hy het nooit opgelet dat Jesus
inkom nie.
187 Dis wat die probleem is in die kerke vandag. Te veel van ons
Fariseërkerke. Die Krag van God kom in, en hulle let Dit nie op
nie. Sien? Hy sou gewillig wees om iets te doen, maar Hy word
nooit welkom geheet nie.
188 En daar was hy, daar oorkant, miskien ’n paar grappe aan die
vertel, en ’n lekker tyd aan die hê met Pastoor Rabbi So-en-so en
RabbiSo-en-so, daar oorkant. Hulle het Jesus nie opgelet nie.
189 EnHymoes ingeglip en êrens gaan sit het, oorkant in ’n hoek.
Ek kan Hom daar sien met Sy vuil voete, nek vol blase, geen
verwelkomingskus nie. O, laat dit julle nie snaaks voel, Jesus met
vuil voete nie? Hulle noem Hom, daar oorkant: “Jesu’! Jesu’!”
Gesê: “Jesu’ met vuil voete, wat in die hoek sit.” O God, hoe kan
dit ooit wees? Niemandwat enige aandag aanHomgee nie.
190 Maar ’n klein prostituut, (o, goeiste) ’n ontugtige vrou, sy
het toevallig verbygeloop, miskien sy-miskien was sy…Daar’s
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niemand in die dorp nie. Almal het na hierdie fees toe gegaan,
al die hooggeplaastes, so haar besigheid was swak. So, sy het
uitgevind. “Waaroor gaan dit alles hierbo, by hierdie, hierbo by
die Fariseër se huis?” So sy het soontoe gegaan, en waarskynlik
om deur die kraak in die heining te kyk, rondgekyk. “O, goeiste!”
Sy het toevallig oorkant in ’n hoek gekyk. Sy het Hom daar
oorkant sien sit, met Sy hoof gebuig, vuil voete, nek vol blase,
onverwelkom, niemandwat enige aandag aanHom skenk nie.
191 Maar dit was aan haar geopenbaar. O, ek kan haar haar oë
sien vryf en sê: “Is dit Hy? Dis dieselfde Man wat ’n vrou soos ek
gespaar het, eenkeer, toe sy uitgesleepwas deur die kerk, en hulle
haar sou doodgooi met klippe. En Hy het gesê: ’Vrou, waar is jou
aanklaers?’ Dit moet Hy wees.” Sien? Geloof kom deur gehoor, en
dit was aan haar geopenbaar dat dit Hy was.
192 Sy het gesê: “Maar, kyk, Hy’s onwelkom. Hy het vuil voete.
Wat kan ek daaromtrent doen? Ek’s ’n vrou, en as ek daar sou
ingaan en iets sou sê, tog, hulle sou—hulle sou my uitgooi, oor
daardie tralies. Nou, ek’s ’n—ek’s ’n ontugtige vrou, en Hy—Hy
sou weet ek’s ontugtig. Hy sou weet ek was ’n slegte vrou, so wat
kan ek daaraan doen?”
193 Ek kan haar sien omdraai, rondloop, sê: “O, ek moet iets
doen. Hy’s onwelkom. Maar Iets openbaar aan my dat daardie
die enigste manier is wat ek ooit Lewe sal hê.” Daar het julle dit.
O, broer. “Ek wil kyk wat in daardie Pakkie is. Ek weet daar is
Iets daarin, wat my sondes sal vergewe. Hoewel ek ’n prostituut
is, hoewel ek boos is, wil ek in daardieKerspakkie inkyk. Ekweet
daar’s Iets daarin vir my.”
194 Daar’s Iets vir almal. Dis reg, sondaarvriend. Daar’s Iets
vir die dobbelaar. Daar’s Iets vir die leuenaar. Daar’s Iets vir
elke persoon. Daar’s Iets in hierdie Kerspakkie, vir jou. Moet
Dit nie eenkant toe gooi nie. Hoe Fariseër, die dwase moroon,
die gouddraad geneem het en die Geskenk geneem het. Wat ’n
jammerlike ding!

Hier komHy. Hy sit daar oorkant.
195 En hierdie arme klein vroutjie, miskien gaan sy af na die
huis waar sy woon, gaan op met daardie ou krakerige trappe
daarbo. Haal uit haar kous uit, of iets anders, kry ’n bietjie geld.
Sy het gesê: “O, wat kan ek doen? Nou wag ’n oomblik, ek beter
dit terugsit, want Hy sal weet dat ek—ek ’n ontugtige vrou is.
Maar dis my enigste hoop, dis die enigste ding wat ek kan doen.
Ek is nie uitgenooi na daardie fees nie, maar tog moet ek by
Hom kom.”
196 O, ek wens mense kon dit sien vanaand. Kom by Hom uit, of
vergaan. Watter verskil maak dit, of jy ’n “holy-roller” genoem
word, of uitgegooi word, of wat van die verskil? Kom by Hom uit.
Kom by Hom uit, dis jou enigste hoop.
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197 Sy het afgegaan, dit geneem. Ek kan een sien, daardie Joodse
kêrels daaronder, sê besigheid was swak, daaragter gesit, sy
geld getel. Almal het na die fees toe gegaan, en alles. Hierdie
vrou het ingestap. “Wel, wat doen jy daarbinne.” Sy het hierdie
Romeinse denarii op die toonbank uitgegooi, omtrent dertig
stukke daarvan. Ah-ha! “Wat wil jy hê, dame?” Sien, dit het die
verskil gemaak. Hy het gesienwat sywas; maar toe gesien het dat
sy ’n bietjie geld het, dis anders. Sien? Dis die wêreld, vandag. As
jy geld het, is jy ’n belangrike man. As jy nie het nie, is jy—is jy
niks. “O, dis anders. Wat wil jy hê?”
198 “Ek—ek wil die beste, die beste nardus hê wat jy het. Hierdie
is alwat ek het. Laatmy dit tel, dertig stukke.Daarwas veertig.”

“O, ja, dit sal hierdie bottel net hier koop, die beste.”
“Ek wil dit hê.”
“Jy bedoel jy wil olie koop?”
“Ek wil dit hê. Ek wil die hele bottel hê.” Dis alles wat sy

gehad het.
199 Dis wat jymoet doen, broer. Dit kos elke sondewat jy het. Dit
kos alles. Maar wees gewillig om dit te gee.
200 So sy glip op na die heining. Ek kan haar daarin sien kyk. Sy
sienHomdaar sit, steeds onaangeraak. Die Fariseër pastoor, daar
oorkant, vertel steeds sy vuil grappe en dinge, daar oorkant saam
met die res van hulle, aan die aangaan, praat oor een of ander
groot ding iewers, onwetend, onopgelet na ons—na ons Dierbare
Here. Sy het gesê: “Hoe kan ek inkom?” So nou sien ek haar baie
maklik inglip, opkom na waar Hy so is. En sy kyk op na Hom.
Ek kan haar sien met die trane wat teen haar gesig afloop, en
haar groot bruin oë wat opkyk na Hom soos daardie. En sy het
die bottel geslaan, die salf uitgebreek, dit uitgegiet op Sy voete.
Sy sou Jesus nie laat sit met vuil voete nie.

Julle sê: “Ek sou ook nie.”
201 Hoekom doen jy dan nie iets daaraan nie? Hy het die slegste
naam wat daar in die land is vandag: “Holy-roller, godsdienstige
fanatikus.” Hoekom doen jy nie iets daaraan nie? Staan op en
sê: “Ek sal die weg neem saammet die Here se veragte paar. Ek’s
gereed om daardie Pakkie te ontvang.”
202 Sy’t die olie oor Sy voete uitgegiet. Die hele kamer het verlig
daarmee. Dit was duur.
203 Daar’s niks te goed vir Jesus nie. Gee Hom jou beste. Gee
Hom alles wat jy het. Jou lewe, jou siel, jou wese, jou tyd, alles
wat jy het, gee dit vir Hom.
204 En sy het toevallig gekyk. Sy het daar gestaan. O, goeiste! Sy
het hierdie olie op Sy-op Sy hoof uitgegiet. Toe afgereik na Sy
voete, en begin. O! Sy—sy het Sy voete opgetel, en gekyk, hulle
was vuil. Sy het niks gehad nie. Toe het sy—sy begin dink oor
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haar sondes, en sy het gesê: “Sekerlik, Hy, Hy sal—Hy sal my
veroordeel.” So toe sy die olie op Sy nek sit, en dit vryf, toe het sy
daar afgegaan en sy het Sy voete beetgekry.

205 En sy het neergeval. Sy het begin huil: “O, ek is so ’n sondaar,
om voor hierdie Man te staan. Ek is so ’n sondaar.” En sy het
opgekyk, en haar groot, mooi oë. Sy het gedink: “Hy—Hy sal my
omtrent uit hierdie kamer skop.” Maar, Hy het nooit beweeg nie.
Hy het net gesit en na haar gekyk. O, ek hou daarvan. Hy het net
gesit en na haar gekyk. “O, Hy ken my hart. Ek kan Hom net nou
reg onder in my gedagte voel lees. Hy weet ek is niks werd nie.
Ek weet dit, Here, maar ek kan nie verduur om U met vuil voete
te sien nie. Ek kan dit net nie verduur nie. U’s my enigste hoop.
Ek kan dit nie verduur nie.” Watter pragtige water vir Sy voete,
o, trane van belydenis! O! O! Ou Fariseër kon niks soos daardie
voorsien nie.Waters, tranewat teen haar wange afloop.

206 En sy het hulle begin vryf, en [Broer Branham maak twee
soengeluide—Red.] Sy voete gesoen. O, Dit was haar Here; Sy
voete gesoen. Sy het geen—sy het geen handdoek gehad om dit
mee af te droog nie. So ek reken haar krulle, wat sy opgedoen het,
bo-op haar kop, moes afgeval het, oor. Sy het haar hare geneem,
Sy voete daarmee begin af—afvee, en Sy voete gesoen. “Here, U
weet.” [Een soengeluid.] “Here, U weet ek—ek’s ’n sondaar. Ek—
ek haat om hier voor U te wees soos hierdie, maar ek kan nie
verduur om U met vuil voete te sien nie.” O, goeiste! Jesus met
vuil voete, onverwelkom, nie ’n kus op Sy nek nie. Sy het selfs Sy
voete gesoen. “Here!” [Vier soengeluide.] “My, Here! O Here, ek,
ek is—ek is ’n sondaar.” [Twee soengeluide.] “Uweet ek is, Here.”

207 Omtrent daardie tyd, het die ou Fariseër omgedraai. “Huh!”
Gesê: “Nou kyk daar oorkant. Kyk daar oorkant. Dis die soort
geselskap wat Daardie die Heilige Gees genoem het.” Sien? Hulle
het nie verander nie. “KykwatDit is. Kykmetwatter soortmense
assosieer Hy. Julle praat van daardie Heilige Gees en Goddelike
genesing, wat is Dit? Die gemors van die dorp.”

208 Sekerlik, dis aan wie Dit geopenbaar word. Sy het geweet
wat in die Pakkie was. Sy het geweet daardie enigste keer, en
enige tyd wat sy ooit iewers sou kom. Sy kon nie afgaan na die
Fariseër nie, hy sou haar uit die kerk skop. Nie in hulle klas van
gemeenskap nie. Maar daar was ’n Gemeenskap vir die sondaar.
Ek is so bly daarvoor. Daar is ’n Plek waarnatoe ’n sondaar kan
kom. Daar is ’n Balsem in Giléad wat die gewondes sal genees.
Sy het Dit gevind. Sy wou daardie Geskenk ken, en sy het Sy
voete gesoen.

209 Ou Fariseër het gesê: “Ah-ah! Kom hier, kêrels. Huh! Uh!
Daar’s julle Profeet. Sien? As Hy enige soort van ’n Profeet was,
sou Hy geweet watter soort vrou daardie is wat Sy voete was. Kyk
daarna. Praat van fanatisme? Dit onteer my huis.”
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210 Jesus het nooit ’n woord gesê nie, net gestaan en die vrou
dopgehou. So naderhand…Hy het geweet wat fraai Fariseër
gedink het, so Hy het opgestaan.
211 Daardie vrou, ek kan haar sien: “O! O, hier—hier’s my tyd.
Hy—Hy—Hy, Hy sal—Hy sal my veroordeel. Hy sal—Hy sal—Hy
sal my uit hierdie huis gooi.” Ek sien Hom opstaan, soos daardie
lyk. Hy voel nou baie goed; Sy voete gebaai met trane. O God,
maak myne. Sy voete gebaai met trane van belydenis, ’n ware
hart. Hoewel immoreel, soos sy was, die enigste tyd wat sy ooit
by ’n fontein was, kon sy skoongewas word. Daar, sy sit daar. In
die gesig, ek kan haar sien met die trane wat langs haar gesig
afloop, soos daardie, en oral oor gevlek. Haar krulle het almal
afgehang, en vol trane, en stof van Sy voete. Sy het daar gestaan,
en gewonder: “Wat gaan gebeur? Hy sal my uitgooi. Hy sal hulle
kry ommy in die tronk te sit omdat ek hier ingekomhet.”
212 Hy het opgestaan soos daardie. Hy het gesê: “Simon, Ek het
’n Woord om met jou te praat. Jy het My uitgenooi na jou huis.
En toe Ek ingekom het, het jy My nooit enige water vir My voete
gegee nie. Ek sou My Eie gewas het, maar jy’t My nooit enige
water gegee nie.” O God! “Jy het My nooit enige olie gegee, om
My nek mee te salf, toe Ek gebrand het nie. Jy het dit nie gedoen
nie, Simon. Nóg minder het jy My gekus en My welkom geheet.
Maar hierdie vrou, sy het My voete gewas met haar trane. En
sy het My voete gesoen, en sy het nie opgehou om dit te doen,
vandat sy hier ingekom het nie. Ek het ’n paar dinge teen jou,
Simon. Maar haar…” (Was die Profeet, of nie?) “Ek sê vir haar,
haar baie sondes is vergewe.” O God!
213 Wat was Dit? Sy het gevind wat in die Geskenkpakkie was.
Sy het gevind daar was liefde. Sy het gevind daar was vergifnis.
Sy het Dit gesien. O, hoe sy daardie kosbare Geskenk van God
op haar sien werk het! Hoe dit haar moes laat voel het toe sy
gesien het God se Geskenkwas aan haar aangebied! Haar sondes
is vergewe.
214 Hoe Barábbas daardie dag moes gevoel het! Julle ken
Barábbas, die storie. Barábbas is daardie wetsoortreder wat
gevang is, en onder in die tronk gesit was, sou die volgende
oggend sterf. Hy was ’n dief. Hy was ’n wetsoortreder. Hy was ’n
moordenaar. Hy was ’n misdadiger. En heelnag lank het hy op en
af met daardie tronk geloop, sy hare getrek, want, die volgende
oggend, het hy na ’n kruis gegaan, doodstraf. Hy sou sterf. Hoe
nagmerries oor hom gegaan het, daardie nag! Hoe hy nie kon
rus nie!
215 En die volgende oggend, geen ontbyt of niks nie, geweet sy
bloed sou uitgehang word soos onder wolwe. Meteens, het hy die
kettings hoor ratel, [Broer Branham maak ses marsjeergeluide
met sy voete—Red.] geloop van die soldate. Hier kom vier of vyf,
en miskien ’n—’n bataljon Romeinse soldate, spiese wat glinster,
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wat oploop soontoe. Die groot tronkbewaarder het die sleutels
gedraai, en gesê: “Stap uit, Barábbas.”

“O, moet my nie doodmaak nie!Wees genadig!”
“Barábbas, daar’s niks verkeerd nie. Jy’s vry.”
“Ek’s wat?”
“Jy’s vry.”
“Hoe het ek vry gekom?”

216 Iemand het soontoe gewys. Wat dit moes beteken het vir
Barábbas, toe hy gesien het die Geskenk het sy plek geneem in
die dood. Ek het dieselfde gevoel, God se Geskenk het my plek
in die dood ingeneem. Hoe daardie sterwende dief, op die kruis,
daarbo vasgespyker.

Die sterwende dief het gejuig om
Daardie Fontein in Sy dag te sien;
Daar mag ek, tog vuil soos hy,
Al my sonde wegwas. (Ja.)
Vandat ek deur geloof daardie Stroom gesien
het, geopenbaar is aan my,

Wat U vloeiende wonde voorsien het,
Was verlossende liefde my tema,
En sal wees totdat ek sterf. (Dis reg. O!)

217 Ter afsluiting, mag dit sê. Vandag, betekenKersfees ’n karton
Camels, ’n karton Viceroy, ’n bottel van Four Rose of Seagram,
toegedraai in ’n mooi Sinterklaaspapier. Maar hulle weier steeds
God se Kersgeskenk. Hulle weier steeds Sy Kersgeskenk. Hulle
wil Dit nie hê nie.
218 Ek wil Dit hê. Ek is bly ek het Dit ontvang. O Emmánuel,
God vlees gemaak en onder ons gewandel, verwerp en veroordeel,
regdeur die eeue, en Sy genade reik uit na elke hart wat Hom wil
ontvang.

Laat ons ons hoofde net ’n oomblik buig.
219 Ek wonder, vanaand, in hierdie gebou, op hierdie Kerstyd,
in herinnering van amper tweeduisend jaar gelede, toe God die
eerste Kersgeskenk gegee het. Ek wonder, vanaand, of jy aan die
binnekant van daardie Pakkie wil kyk, en sien, sondaar, dat daar
Iemand daarbinne is Wie jou liefhet, Iemand Wie vir jou gesterf
het, Iemand Wie Hulle lewe vir jou gegee het nie? Sou jy gewillig
wees, vanaand, om die sweetdoek van Hom af te haal, daardie
vuil doekwat hulleHomnoem: “fanatikus en holy-roller,” jouself
daarin toe te draai, en die weg saammet die Here se veragte paar
te neem?
220 As jy in die gebou is, vanaand, onthou wil word in gebed,
sou jy net jou hand opsteek, sê: “Op hierdie Kersaand, wil ek
die Kersgeskenk van God ontvang, God se ware Kersgeskenk”?
God seën jou, dame. God seën jou, meisietjie. God seën jou,



38 DIE GESPROKE WOORD

suster. God seën jou. God seën die jong dame daar. Ja. Sou daar
nog wees, wat onthou wil word in gebed? Here God seën jou,
my broer.
221 Iemand anders: “Here, ek sal die weg neem. Ek sal U ook
nooit met vuil voete laat sit nie. Ek sal nooit uithou…ek sal
aansluit by hulle. Ek sal reguit in die Koninkryk van God inkom.
Ek sal—ek sal een van hulle wees wat verag word. Vertoef by my,
Here. Kom, gaan huis toe saam met my, vanaand. Ek sal al die
stof van U Naam afwas. Was U my sondes weg, Here, laat my
die Lewe lei. Nie hoe ek nou doen nie; ek maak Uwe vuil. Ek—
ek maak U elke dag vuil, sit meer op U. Laat my gaan, vanaand,
Here, en met my trane van belydenis, kom ek nou nederig aan die
voet van die kruis, om U as my Verlosser te aanvaar.” Is daar nog
een voor ons bid? Steek net jou hand op. Goed.
222 Dierbare Here, ons bring aan U, vanaand, dit lyk asof dit
nogal ’n paar vroue is, vanaand, Here, wat hulle hand opgesteek
het. Miskien kan hulle ook afkyk…Party van hulle, is jong
meisies, net tieners, wat hulle hande opgesteek het. Hulle, hulle
bedoel dit, Here. Hulle wil nie—hulle wil nie veroordeel word
saam met die wêreld nie. Hulle wil U nou ontvang, hierdie
Kerstyd, om in God se Pakkie in te kyk, en Ewige Lewe te
ontvang. Skenk dit, Here, net nou, dat U aan hulle die vergifnis
van hulle sondes sal oopmaak, dat U vir hulle ’n Fontein in die
huis van Dawid sal oopmaak, wat oop is vir sonde en onreinheid,
waar sondaars onder die vloed induik, al hulle skuldvlekke
verloor. Skenk dit, Here. Gaan huis toe saammet hulle en vertoef
saam met hulle, vanaand, Here. Maak die lewe, vir hulle, wat dit
moet wees, Here. Skenk dit.
223 Genees die siekes en beproefdes onder ons. U is die Hulp
van die hulpelose. U is Hy, Here, Wie kan doen waar ander nie
kan doen nie. U is die blywende Genade. U is die Geskenk van
God. En ons glo U, nederig Here. Ons volg die Dagster, ons volg
die Lig totdat Dit ons lei na daardie perfekte Lig, die Geskenk
van God, Ewige Lewe, deur die doop van die Gees. Skenk dit,
Here. Ek vertrou hulle nou aan U toe. In die Naam van Jesus
Christus, neem hulle siele vanaand, en was dit in die rooi Bloed
vanGólgota.Want ons vra dit in Jesus se Naam. Amen.

Here, bly by my.
[Broer Branham begin neurie—Red.]…my nie
vertroos nie,

In lewe, in dood, O Here, bly by my.
224 Het julle Hom lief met julle hele hart? [Gemeente sê:
“Amen.”—Red.] Nog een keer, om ou tye se ontwil: “Ek het
Hom lief, ek het Hom lief, omdat Hy my eerste liefgehad het.”
Almal nou.

Ek het Hom lief
Want Hy…
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Laat ons ons hande opsteek na Hom.
En my verlossing gekoop het
Op Gólgota se boom.

225 Ek wil hê julle moet handskud met iemand voor, en agter, en
langs jou, nou.

Ek het Hom lief, ek het Hom lief
Omdat Hy my eerste liefgehad het
En my verlossing gekoop het
Op Gólgota se…

226 Almal wat die Kersgeskenk van God ontvang het, steek julle
hande nou op.

Ek het Hom lief, ek het Hom lief
Omdat Hy my eerste liefgehad het
En my verlossing gekoop het
Op Gólgota se boom.

227 Het julle Hom nie lief nie? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.] Is
Hy niewonderlik nie? [“Amen.”] Goed, terwyl ons nou staan.

Neem die Naam van Jesus met jou,
Kind van droefheid en van weë;
Dit bring troos en vreugde vir jou,
Neem Dit oral met jou mee.
Dierb’re Naam, O hoe soet! O hoe soet!
Aardse hoop en Hemelvreugd;
Dierb’re Naam, dierb’re Naam, O hoe soet!
Aardse hoop en Hemelvreugd!

Stadig nou:
Neem die Naam van Jesus met jou,
As ’n skild teen elke strik;
Wanneer versoeking…

Wat doen jy wanneer versoekinge omsingel?
…omsingel,
Prewel net daardie Heilige Naam in gebed.
Dier’bre Naam, dierb’re Naam, O hoe soet! O
hoe soet!

Aardse hoop en Hemelvreugd;
Dierb’re Naam, dierb’re Naam, O hoe soet!
Aardse hoop en Hemelvreugd.
Voor die Naam van Jesus…

Laat ons ons hoofde nou buig en sing.
…gend,
Plat neerval voor Sy voete,
Koning van konings sal ons Hom in die Hemel
kroon,

Wanneer ons reis verby is.
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Dier’bre Naam, O hoe soet! Hoe soet!
Aardse hoop en Hemelvreugd;
Dierb’re Naam, O hoe soet!
Aardse hoop en Hemelvreugd. 
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