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JESUS GRAAG SIEN

 [Broer Branham praat met Broer Neville terwyl die
gemeente sing Glo Net—Red.] (…?…Ek het jou probeer

bel vanmiddag, al wat ek kon, jy was nie tuis toe ek probeer bel
het nie. Haai, as jy ’n boodskap het, gaan jy voort en ek sal net
wag. Jy nou seker? Jy het niks om te preek nie…?…)

[Broer Neville sê: “Ons is so gelukkig vanaand. Broer
Branham het my pas gevra of ek die boodskap het; hy kon my
nie in die hande kry nie. Maar hy hoef my nie in die hande te kry
nie. Amen. Ek’s bly, vanaand, want ek het gesê ek stel dit baie
hoog op prys dat hy selfs net hier is. En ek’s in die wolke, meer as
enigiets wat ek vir Kersfees gekry het, om te weet dat hy hier is.
En so, mag die Here hom seën soos hy opkom vanaand. As hy net
hier gestáán het, sou dit goed wees. Prys God! Maar ek’s bly hy’s
hier, enmag die Here hom seën soos hy opkom.”—Red.]

Dankie, Broer Neville. Dankie.
2 Goeienaand, vriende. Ek het vir Broer Neville gesê, ek—ek
het hom probeer bel by sy huis vanmiddag. Ek het vir die mense
daar van Georgia af, en omstreke, gesê verlede week, dat ek nie
veronderstel ek sou vandag hier wees nie, omdat baie van die
mense kom.
3 En, tog, met Kersfees, julle weet, klein kindertjies, jy kan
hulle niks anders sê nie. Hulle, net, dis Kersfeestyd vir hulle.
En sou hulle nie hulle kous opgehang gehad het nie, sou daar
iets wees. Dis ’n tradisie, selfs in ons nasie, dat hulle ’n kous
ophang, en een of ander iets. Wel, ek het, toe ek ’n kind was, en—
en alhoewel so—so ver van die Skrif af, gebaande weg as wat dit
is. Tog, kinders is, hulle hoor die ander kinders sê: “Wel, ek het
dit gekry vir Kersfees. Ek het dit gekry.” En klein kêreltjies wat
rondstaan, kyk, julle weet. Jy, jy kan hulle nie laat verstaan nie.
Sien? So, net, Kersfees is hier om te bly. Ja.
4 En dit is nie die geboortedag van ons Here, die tyd toe Hy
gebore is nie. Nou, as julle kom op julle…op die aardbol, en
kyk, is Judéa omtrent net so ver onder die ewenaar as wat hierdie
daarbo is. So ons vind uit, in Judéa, in daardie berge daarbo, dat
daar sneeu is. Goeiste! Dis meer sneeu as wat daar hier is. So die
skaapwagters sou nie op die berg kon gewees het teen daardie
tyd, hulle skape op te pas nie.
5 En nog ’n ding, Hy, dit sou teenstrydig wees met die hele
natuur. Sien? Lammers ensovoorts, word in die lente gebore, nie
hierdie tyd van die jaar nie. Lammers word nie nou gebore nie.
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Die ooie lam nie nou nie. En Hy was die Lam van God, julle sien.
So daar, Hy is gebore êrens in, beweer hulle, êrens in April een
of ander tyd, middel van April, so-iets.
6 Maar, hierdie synde die 25ste Desember, waarom dit die
geboortedag maak. Hierdie is die songod se geboortedag. Sien?
Die Roomse “Baalim,” die songod. Sien? En die son is net
presies halfpad om nou. En vanaf die 20ste tot by die 25ste, was
wanneer die Romeinse sirkus was, ter viering van die songod se
geboortedag. En toe sê hulle: “Wel, nou, om beide die Christen
en heiden tevrede te stel, sal ons, in plaas van songod, die Seun
van God en die songod saam maak. So ons sal dit alles saamvat
en dit dieselfde geboortedag maak, en dit op die 25ste maak.”
So dit het toe blykbaar die heiden en die nominale kerk tevrede
gestel, in die eerste kerk van Rome. Was net…Dit was sommer
in orde vir hulle, so hulle het die omgegee nie. Toe het hulle dit
beide songod en Seun vanGod se geboortedag gemaak.
7 Nou, die langste dag in die jaar is daar omtrent die 21ste of
die 22ste, die langste nag, bedoel ek, in die jaar, is daar omtrent
die 21ste of 22ste, wanneer, in die sonnestelsel, die son net
omtrent omspring, terugkom. Nou sal hulle net ’n paar sekondes
of minute langer begin word. En dan een of ander tyd in Junie of
Julie, het ons die langste dag in die jaar.

So, maar, Kersfees is hier om te bly, so ons—ons kan dit nie
verhelp nie.
8 Binnebandlose bande is hier om te bly. Ek haat hulle, maar
hulle—hulle is hier om te bly. Uh-huh. Dis reg.
9 Ongeklede vroue, hulle is hier om te bly. Kortbroeke, hulle
gaan bly. Dis al. Hulle gaan die hele tyd korter en korter raak, so
daar’s niks wat ek daaraan kan doen nie.

Ek sê net dis verkeerd. Bly Daarby, en dis reg.
10 Sonde, is hier om te bly. Dit sal hier bly. Ons gaan dit hê,
aanmekaar. So, maar, dit sal hier bly totdat Jesus kom. En al
hierdie dinge sal hier bly. Nou, ek glo nie…
11 Laat ek dit duidelik maak. Ek glo nie dat Jesus sou omgee
op watter dag julle Sy verjaarsdag aanbid nie, óf dit die 25ste is,
26st, óf of dit April is, Mei, Junie, Julie, wanneer ook al dit mag
wees nie, net solank jy aanbid, jyHomop enige dag aanbid.
12 Maar hier is wat dit is. Hulle het die gewydheid uit Kersfees
gehaal, om dit te maak, nie ’n Kersfees, maar, ’n aanbiddingsdag
nie, maar ’n feestelikheid. Sien? Ons maak nie…Jy hoor mense
sê: “Ons gaan Kersfees vier.” Dis verkeerd. Ons moet nooit
Kersfees vier nie. Kersfees is ’n dag van aanbidding, nie ’n
feesviering nie.
13 Ons vier Lincoln se geboortedag. Ons vier Washington se
geboortedag. As julle daar in die diep Suide was, sou ons Lee
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se geboortedag vier, of—of Jackson. Hulle geboortedag is ’n
feesviering.
14 Maar die geboortedag van Christus, reken ek, behoort ’n dag
te wees van toewyding, aanbidding, in plaas van vanaand. Van
mense by die kerk, op hulle knieë, aan die bid, God dank vir die
ware Kersgeskenk.
15 Hoëhakskoene, en geverfde gesigte, en swaelstertmanelle, en
glasies wiskey sal gelig word, vir mekaar. En tienduisend maal
duisend dollar se waarde aan wiskey, en sigare en sigarette, sal
vanaand versprei word. Wanneer, duisende arm, klein, honger
kindertjies lê sonder ’n ietsie om te eet of ’n plek om hulle kop
neer te lê.
16 Aanbidding, wat ons nodig het. Feesviering is wat ons gekry
het. O, dis in orde. Dit, dit is nie in orde nie, maar ons kan dit
nie stopsit nie. Dis hier om te bly. Ons, ons gaan Kersfees net
dieselfde steeds hê.
17 En die woord Krismis, Krismis kom van die woord “mis vir
Christus,” Kristus se mis, K-r-i-s-m-i-s. Sien? Kristus se mis, dis
’n Katolieke tradisie.
18 En my kleintjie, een van my dogters, ek kan haar nie meer
klein noem nie, Becky, moes nou die dag ’n storie skryf, oor
mitologie, oor mistiek. En ek het gesê: “Skryf sommer oor
Sinterklaas.” Dis—dis dit. Sinterklaas het die plek van Christus
ingeneem. En Sinterklaas, daar was nooit so ’n persoon nie.
Sien? Dis absoluut ’n Katolieke tradisie, nie enigiets te doen
met Protestante of enigiets daarvan nie, sien, of Kersfees, of die
geboorte van Christus nie, glad nie. Maar Sinterklaas is hier
om te bly.
19 Maar eendag sal Jesus kom om te bly. Dis die Een na Wie
ons uitsien.
20 Nou, ek sou sekerlik verkies dat Broer Neville hierdie
preekstoel vanaand inneem. Omdat, dis, ek het die mense gesê
dat ek vandag sou wegbly. En as ek wel sou aankom en iets
sê, sou ek ’n band maak. En ek hoop dat hulle…Het julle ’n
bandopnemer aan die gang, het julle? [Iemand sê: “Ja.”—Red.]
Maak ’n band. Indien die Heilige Gees gedurende die tyd van die
diens enigiets sou spreek, dit kan wees dat hulle sou, hulle Dit
kon hoor. Sien?
21 Ek het ’n paar Skrifte, ensovoorts, hier uitgeskryf, ’n teksie.
En ekweet nie; ek vertrou dat die Here dit sal seën. Maar die ding
is, gewoonlik, op hierdie Sondagaande, is die mense hier uit teen
ongeveer nege, of tienminute later, en julle sal goedwees om voor
een uit te kom.
22 So, maar ek veronderstel daar is ’n horlosie. Uh-huh. [Broer
Neville sê: “Dis reg.”—Red.] Wat? Iets, middernagdiens? [“Nee,
nie vanaand, hier nie.”] Ek bedoel…Nee, nie vanaand nie, nee.
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Dit, hy—hy het gedink ek het dit dalk, verward, gehad, dit is
Oujaarsaand.
23 Wel, ons verwag ’n heuglike tyd, Oujaarsaand. Dis die tyd
waar ons, elke, al die broers inkom, en ons het wonderlike
gemeenskap, met mekaar, op Oujaarsaand.
24 Nou, maar ek het julle sommer daaroor geterg. En ek hoop
dit het nie op die band beland nie.
25 Sê, nou die dag, ’n band gemaak, ek het hierdie ding
rondgestamp verskeie kere, en—en ek het daardie band sommer
net geruïneer, oor daardie Christendom Versus Heidendom. Die
bande is geruïneer. So as die bande aan—aan speel is of inkom,
wens ek, wie hulle ook al maak, sou na die deur toe kom. Maak
net die deur oop of iets, sodat ek sal weet dat dit nou aan is. Ek
sal sien watter kant toe hierdie ding gedraai is, of dit aan die
gang is. Reg. Goed. Dis goed. Ek gaan dit toemaak, oorkom na
hierdie ander kant. Ekwas nie gewoond daaraan nie.
26 Wel, ek wil hierdie geleentheid benut om hierdie kerk en sy
lidmate te bedank, vir die gawe dinge wat julle vir my gegee
het vir Kersfees. ’n Ruk gelede, het my seun ingekom en my ’n
yslike groot boks gegee. En ek was in die…my studeerkamer,
het gestudeer. Ek het dit oopgemaak, en het ’n nuwe pak klere
gevind van hierdie tabernakel af. En klein persoonlike goedjies
wat mense vir my gestuur het, net daarbo, wat ek nie oopgemaak
het, voordat Joe vanaand inkom en syne oopmaak nie. En dan,
ek—ek waardeer dit beslis. Die Here seën julle. Ek wens ek kon
Kersgeskenke gee aan almal. Ek kan dit nie doen nie. Julle weet
hoe dit is. Jy kan dit net nie doen nie. Dis al. As jy—as jy vir een
gee, wys dit so voorkeur. Jy kan dit net nie doen nie. ’n Prediker
kan dit net nie doen nie.
27 En ek verstaan dat Broer Neville, vanoggend, ’n nuwe oorjas
geskenk is. So dankbaar teenoor julle, vir my broer.
28 Daar’s ’n geheimpie daaraan, waarvan ek en Billy Paul weet.
Weet julle, ek’s so stadig oor enigiets, agter te kom, in elk geval,
oor enigiets. Billy het my gesê, nou die dag. Hy het gesê: “Weet
jy, pappa, ek was daar by die supermark. En,” het gesê: “wie
het ek daar ontmoet?” Hy het ’n bewerasietjie in sy stem gehad.
“Broer Neville, en,” het gesê: “hy het ’n oorjas aangehad, het
vreeslik gelyk.”

En ek het gesê: “Soumyne vir hom pas?” Sien?
29 En toe, en hy het gesê: “Nee. Hy’s ’n baie groter man as
wat jy is.”

So ek het gesê: “O, ek sal net afgaan en vir hom een kry.”
30 So, toe kry ek my tjek hier van die kerk af, soos hy ook. So
teen daardie tyd, kom Billy nader gehardloop met ’n yslike groot
woord en glimlag op sy gesig: “Pappa, die kerk gaan vir hom ene
gee.” Wel, ek weet die kerk sou sekerlik vir hom ’n bietjie beter
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een kon kry as ek, so ek het gedink: “Dis sommer wonderlik, so
ons sou almal kon hê.” Maar ons weet dat dit in ’n werklik goeie
plek kom, in Broer Neville wat daardie jas nodig het.
31 Weet julle, ek wil julle ’n ietsie daaroor vertel. Ek het gelees
in die geskiedenis. Dis al wat ek gedoen het in die laaste paar
weke, maand of twee, was om Bybelgeskiedenis te neem. Ek het
eenkeer gelees…
32 My eerste boek was die Ou Testament, wat God in die Ou
Testament was. Toe het ek die Nuwe Testament gevat, en kyk
wat God was, om dit vandag te vergelyk, omdat ek weet Hy moet
dieselfde bly. Sien?
33 Dan is daar een plek van die kerk wat ek oorgeslaan het, dit
was tussen die tyd vanaf die weggaan van die laaste apostel tot
die koms van die donker eeue, toe die Katolieke kerk geheers het.
Hulle het al die wonderwerke, en al die Goddelikheid verloor,
uit die kerk uit, alles. En ek—ek wil weet wat plaasgevind
het gedurende daardie tyd, so ek het sommige van die oudste
geskiedenisse wat daar is, gevat, soos Hislop se Twee Babilons,
en Broadbent se Pelgrimkerk, Foxe se Boek Van Die Martelare,
Die Post-Niceense Vaders, Die Niceense Raad, Pre-Niceense
Raad, en al daardie groot geskiedkundiges wat gedurende
daardie tye geskryf het, die lewe van al daardie kosbare manne.
Toe ek hulle gelees het, was dit asof ek Longfellow se Psalm Van
Die Lewe kon hoor.

Lewens van elk’ grote maan ons
Ons lewens heilig hier te slyt,
Want by heengaan laat ons
Spore op die sand van tyd.

34 Wanneer ek sien waarmee daardie manne en vroue
deurgegaan het, destyds, en sien, om hierdie selfde Evangelie
in stand te hou! En wanneer hulle hierdie selfde Evangelie
verkondig het, het dieselfde ding wat in die Ou Testament gebeur
het, Nuwe Testament, en dan net presies dieselfde. So dit gee Dit
een, twee, drie getuies. Elke woord is gevestig. Dieselfde Godwat
gehandel het met die ou profete, het gehandel met die apostels,
en het gehandel met die pre-Niceense broers.
35 En hier is Hy vandag, handel op dieselfde manier met Sy
mense, met dieselfde tekens, selfde wonders, selfde Evangelie,
selfde krag, selfde God, alles. Met drie as ’n getuie, vir ons, dat
Hierdie die Waarheid is. Hierdie is Waarheid. God het dit in drie
testamente gegee. Sien? Daardie geskiedenis is…
36 Die Bybel is die geskiedenis van wat God was, so die
geskiedenis van die Ou Testament.
37 Die Nuwe Testament is die geskiedenis van die—van die
Nuwe Testament.
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38 En die Niceense Raad En Vaders, en Post-Niceense Raad, is
die geskiedenis van die kerk toe.
39 En nou gaan geskiedenis voort net soos dit was. Wat, hierdie
geskiedenis sal nooit geskryf word nie. Nee. Dis te na aan die
Koms nou.
40 En God help ’n mens in hierdie dae, mense wat probeer om
menslike eer te soek,mannewat probeer om—omhulleself gewild
te maak, of tussen menslike wesens. Weet julle nie, daardie
menslike wese, wanneer dit vergaan, vergaan dit alles daarmee
saam nie? “Maar soek om die Hemelse skatte te bekom. Hulle sal
nooit verbygaan nie.”
41 God se rykste seëninge rus op julle almal. Ek het vir hulle
gesê, vanaand, gewoonlik is dit my gewoonte om kerk toe te gaan
êrens op Sondag, as ek moontlik kan.
42 Ek, vandag, vanoggend, wou ek werklik graag hierheen kom
en Broer Neville se boodskap hoor. Maar na ek daardie belofte
gemaak het, wou ek dit nie breek nie.
43 So toe het ek probeer luister na radio’s, en—ensovoorts, en
al wat ek kon hoor was: “Onmiddellik na hierdie diens, sal ons
almal in die eetkamer ontmoet en saam koffie drink. En ons
sal…”Waartoe het die kerk gekom?Dis ’n losie. Hoekom sê julle
nie “losie” in plaas van kerk nie. Kerk is nie veronderstel om dit
te doen nie. Kerk is nie ’n byeenkoms vir koffie, of middagetes,
of aandetes, en sulke goed nie.
44 Ons het samesyn met die Here. Die kerk, dis waar ons
samesyn het met Hom.
45 Ek het vir die vrou gesê: “Skat, ek—ek raak so krities, en haat
dit om af te gaan na die tabernakel, of om op die preekstoel te
gaan.” O, hoe ouer ek word, blykbaar, hoe erger raak ek. En ek—
ek—ek wil dit nie wees, so wees nie. Maar daar’s Iets binne-in my
wat my dryf, om so te wees.
46 Toe het ek gesê: “Is ek my verstand aan die verloor? Waarom
kan ek nie met die res van die skare saamgaan nie? Waarom kan
ek nie maak soos die ander broers nie? Waarom kan ek nie vir
my ’n organisasie kry, daaromheen bou soos hulle maak nie? Of,
waarom kan ek nie heengaan en ophou hamer op mense en sulke
goed nie? Waarom kan ek dit nie doen nie?” Ek het toe gesê, ek
dink: “Het ek my verstand verloor?”
47 Toe kom ek terug na die Woord, en daar is dit. Ek moet bly
by daardie Woord.
48 Ek het gesê: “Ek, as dit nie was vir dieWoord vanGod, en dat
ek geweet het daar was ’n God nie, sou ek vir my ’n hutjie êrens
gebou het, so ver agter in Brits Columbië, ver agter bo inKanada,
in die berge waar ek nie ’n mens sou sien, een keer per jaar nie.
En daar sou ek die Stem van God hoor in die kartelende strome,
en Hom hoor wanneer Hy uitroep, in die wolf bo-op die berge.
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Ek sou Hom hoor waar Hy deur die yslike groot dennebome
gefluister het, en kyk na Sy lieflike gesig in die spieël van die
meer, wanneer dit die groot sneeubedekte berge gereflekteer het.
Wel, ek sou God elke dag van my lewe aanbid, daar agterin. Ek
weet ek sou meer werklik oor God raak, daaragter, as wat ek kan
deur te luister na koffie-etes en teepartytjies, en al hierdie soort
goed wat ons vandag het, sogenaamde kerk; geloofsbelydenisse,
en fiksies, en fabels, en wat nog, om die plek van die Evangelie
in te neem.”
49 Ek moet liewer ’n Skrif lees, dan nie, en begin. Nou, voor ons
lees, laat ons praat met die Een Wat Dit geskryf het, soos ons ons
hoofde buig.
50 Almal wat vanaand ’n versoek het, hierdie synde ’n
Oukersaand, kan dalk so-iets hê: “O Here, ek’s dankbaar in my
hart vir Christus, en ek wil nou net ’n bietjie nader kom as ooit
tevore. Ek wil nie teruggaan na ’n krip in ’n stal nie, maar ek
wil my hart ’n krip maak, nie vir ’n baba Christus nie, maar ’n
Christus Wat God is, Emmánuel.” Sal julle dit net bekend maak
deur julle opgesteekte hand tot Christus? Die Here staan julle
versoek toe.
51 Hemelse Vader, ons is nou bymekaar in die huis wat genoem
word die huis van gebed, die plek waar ons bymekaarkom om
die Here Jesus te aanbid in al Sy groot werke, en om Sy Woord
te leer, en glo dat Hy die Woord is. Ons dank U vir hierdie aand,
en sy geleenthede wat voor ons lê, om die Woord van die lewende
God te bring aan ’n lewende mensdom, en veral aan hulle wat in
Christus Jesus leef, wat hernu is, wedergebore is, nuwe skepsels
geword het. En die geleentheid wat ons het om die—die feite voor
te lê aan hulle wat nie nuwe skepsels in Christus is nie, dat hulle
vanaand nuwe skepsels in Christus kanword. Gee aan elkeen van
hierdie mense die begeerte van hulle hart.
52 Enmag hulle, vanaand, as hulle nie vantevore het nie, inkom
in hierdie groot universele, katolieke Kerk, hierdie katolieke,
soos dit is in “wêreldwye,” apostoliese, wedergebore heiliges
van die lewende God. Skenk dit, Here. Mag elke persoon ’n lid
Daarvan word. Want, Dis ’n Liggaam, nie ’n gebou nie, maar ’n
Liggaam, die Liggaam van Christus, en ons is die ledemate van
hierdie Liggaam. Skenk dit, Here.
53 Mag groot gawes vanaf die Christus uitgegiet word op die
mense, vanaand, wat tot die Liggaam behoort. Nie ’n pakkie
wat verseël is, nie met Kersgeskenke daarin, soos ons aardse
wesens mekaar kan gee, in waardering van ons liefde vir mekaar
nie. Maar laat dit daardie seël van die Heilige Gees wees, wat
neerdaal in die siel van die mensdom, hulle onsterflike Lewe gee.
Seën hulle almal, saam, Vader.
54 Terwyl, vanaand, vir sover ons weet, synde gesond en
gelukkig, ’n goeie warm vuur om by te sit, ’n dak oor ons kop,
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en dink aan die duisende dwarsoor die wêreld, met geen plek om
heen te gaan nie. Hemelse Vader, wees genadig teenoor ons, en
staan hierdie versoek toe.
55 Ons vra vanaand dat U die Woord sal seën waar Dit nou sal
uitgaan.
56 Seën ons pastoor. Seën die trustees en die diakens van die
kerk, en elkeen wat geaffilieer is daarmee, in die lidmaatskap
van die Liggaam, synde wedergebore. Want ons vra dit in Jesus
se Naam. Amen.
57 Soos ek begin sê het, ’n paar oomblikke gelede, in die lees
van die heiliges. Sint Martin het een koue nag gekom, en hy het
’n arme ou man gekry lê, verkluim, by die poort. En hy het mense
sien verbygaan, wat in staat was om die ou man ’n—’n jas van
een of ander aard te gee, maar hulle het dit nie gedoen nie. En hy
wat toe geweet het dat dit sy plig was om dit te doen, tog was sy
vader en moeder albei heidene. Maar hy was ’n soldaat, toe trek
hy sy jas uit, vat sy swaard en sny dit, in die helfte, in twee, en het
die ou kêrel daarin toegedraai, en toe voortgegaan. En die mense
het vir hom gelag, hom afgejak. Gesê: “ ’n Snaakse soldaat! Wat
’n fanatikus!”
58 Maar die volgende nag, is hy wakker gemaak, in die barakke
waar hy gebly het, en was hy in ’n visioen. En hy het gekyk, en hy
was in ’n kamer, en daar het Jesus gestaan met ’n klomp Engele
wat rondom Hom staan. En Jesus het hierdie stuk kleed om Hom
gedraai gehad, die jas. En Hy het vir die Engele gesê: “Weet julle
waar Ek dié gekry het?”

En hulle het gesê: “Nee, my Heer.”

Hy het gesê: “Martin hetMy hierin toegedraai.”
59 So Broer Martin het, toe, geweet dit was sy roeping tot
die bediening. Want, toe hy daardie ou man in daardie kleed
toegedraai het, was Jesus in daardie ou man. So, as Hy in ’n ou
man was, soos wat ons ’n bedelaar of ’n boemelaar sou noem,
wat op straat lê, sal Jesus na enigeen van ons kom. Toe het hy
geweet: “Wat julle gedoen het aan die geringste van hierdie,
My kleintjies, het julle aan My gedoen.” God help ons om dit
te onthou.
60 Nou, julle wat julle Bybels het en die teks wil aanteken, ek
wil twee plekke uit die Heilige Skrifte vanaand lees, een uit
Jesaja, en een uit Johannes. Ek wil uit Jesaja lees, die 42ste
hoofstuk, en uit Johannes, die 12de hoofstuk. Ek wil graag die
Skrifte lees. Jesaja 42, vanaf 1, die 1ste vers, en gaan tot ingeslote
die 7de vers.

Daar is My Kneg wat Ek ondersteun, My Uitverkorene
in wieMy siel ’n behae het. Ek hetMyGees opHom gelê;
Hy sal die reg na die nasies uitbring.
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Hy sal nie skreeu of uitroep of Sy stem op die strate
laat hoor nie.

Die geknakte riet sal Hy nie verbreek en die dowwe
lappit nie uitblus nie; met getrouheid sal Hy die reg
uitbring.

Hy sal nie dof brand of geknak word, totdat Hy die reg
op aarde gegrond het nie; en die eilande wag op Sy leer.

So sê…, die HERE, wat die hemele en die aarde
geskape en hulle uitgesprei het, die aarde uitgespan
het saam met wat daaruit voortkom, wat aan die
aardbewoners asem gee en die gees aan dié wat daarop
wandel:

Ek, die HERE, het U geroep in geregtigheid, en Ek vat
U hand en behoed U en gee U as ’n verbond van die volk,
as ’n lig van die nasies.

Om blinde oë te open; en gevangenes uit die kerker uit
te lei, uit die gevangenis diegene wat in die duisternis
sit.

61 Nou in die 12de hoofstuk van Johannes, en laat ons beginmet
die 17de vers en lees die…tot omtrent die 28ste vers.

En die skare wat by Hom was toe Hy Lasarus uit die
graf geroep het en hom uit die dode opgewek het, het
daarvan getuig.

Daarom het die skare Hom ook tegemoet gegaan,
omdat hulle gehoor het dat Hy hierdie teken gedoen het.

En die Fariseërs het vir mekaar gesê: Sien julle dat
julle niks vorder nie? Kyk, die hele wêreld loop agter
Hom aan.

En daar was sommige Grieke onder dié wat opgekom
het om op die fees te aanbid;

hulle het na Filippus gegaan wat van Betsáida in
Galiléa was en hom gevra en gesê: My heer, ons wil Jesus
graag sien.

Filippus kom en sê dit vir Andréas, en Andréas en
Filippus vertel dit weer aan Jesus.

Maar Jesus antwoord hulle en sê: Die uur het gekom
dat die Seun van die mens verheerlik moet word.

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as die koringkorrel
nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen; maar as
dit sterf, dra dit veel vrug.

Wie sy lewe liefhet, sal dit verloor; maar wie sy lewe
haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe.
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As iemand My dien, laat homMy volg; (luister nou) en
waar Ek is, daar sal My dienaar ook wees; en as iemand
My dien, sal die Vader hom eer.

Nou is My siel ontsteld,…wat sal Ek sê? Vader, red
My uit hierdie uur? Maar (vir die doel) hierom het Ek in
hierdie uur gekom.

Vader, verheerlik U Naam! Daar het toe ’n stem uit die
hemel gekom: Ek hét dit verheerlik, en Ek sal dit weer
verheerlik.

62 Nou, ek haal hieruit, ’n teks wat ek op ’n ander manier
gebruik het:Menere, OnsWil Jesus Graag Sien.
63 Vantevore, het ek hierdie onderwerp benader, en, maar ’n
bietjie anders as wat ek vanaand beoog. Nou, hierdie is ’n
ongewone opset van die toneel vir ’n Kersboodskap. Maar ek
veronderstel, vandag, julle, op die radio het julle gehoor Drie
Manne Is Uit Die Ooste, en Klein Betlehemstad, en Stille Nag,
en het predikers hoor praat oor Sy geboorte, ensovoorts. En ek,
wat my Kersboodskap vanaand plaas, nadat julle soveel daarvan
vanmiddag gehad het, en laaste twee of drie dae, het ek gedink
ek sou ’n ander siening daarvan neem, nie van Sy geboorte nie, en
sou dit op ’n ander manier sê. En hierdie mees ongewone opset,
maar dis in die ongewone dinge dat ons die Waarheid van God se
Woord sien. Dis in die ongewone ding.
64 Dit was in die ongewone opset van God se Woord, dat die
mense Hom as die Messias herken het, nie die gewone opset wat
die Fariseërs en Sadduseërs kom, hulle vertel het nie. Dit was die
ongewone ding, om die Messias in ’n stal gebore te sien, in plaas
van neer te daal uit die gange van die Hemel, soos hulle gedink
het Hy sou kom, of soos hulle—hulle gesê het Hy sou kom.
65 Dit was ’n ongewone ding, toe, by die Jordaanrivier, toe “die
berge gehuppel het soos rammetjies,” en die boodskapper voor
Hom gestuur is. In plaas dat hy ’n goed-gekultiveerde priester
was wat sou uitkom om Sy koms aan te kondig, sou ’n man gesien
word met baard oraloor sy gesig, en slordige hare, en ’n stuk
dierevel om hom gedraai, vir ’n jas. En stap uit in modder, tot
bokant sy enkels, miskien, en verkondig vir ons so ’n roerende
boodskap. En sê vir die Fariseërs en Sadduseërs, en noemdaardie
geleerdes: “Julle addergeslag.” Dit was ongewoon vir ’n mens om
dit te doen, maar dit was ook die weg omWaarheid, Lewe te vind,
die ongewonemanier. Nie die vaste, roetine-manier nie, maar die
ongewone manier.
66 En dis my hartsbegeerte vanaand, dat, in hierdie ongewone
Skrifgedeelte, dat ons die ware betekenis van Kersfees sal vind,
wat Kersfees vir ons beteken, die manier hoe ons dit nou behoort
te doen, of wat, hoe ons Kersfees behoort te benader.
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67 Nou ons vind hierin, soos ons gelees het, hierdie Grieke wou
Hom sien. Hulle het gekom om Jesus te vind. Ongetwyfeld het
hulle, soos ek en jy, van Hom gehoor, die groot werke wat Hy
gedoen het, en die groot prekery wat Hy gedoen het, en die
ongewone dinge van Sy lewe, sodat Hy ’n ongewone Persoon
geword het.
68 En ek wil net lank genoeg hier stilstaan om dit te sê, dat,
byna altyd, wanneer jy God in ’n persoon vind, vind jy die
mees ongewone persoon wat op die mees ongewone manier
gebruik word.
69 So, Jesus was hierdie tipe Persoon, en Hy het die mense
aangetrek, omuit te vind presieswatHywas enWieHywas.
70 En, natuurlik, hierdie Grieke was ongelowiges, heidene,
want Grieke het afgode aanbid. En hulle was groot, wel, ek sou
sê, beeldhouers en atlete. En hulle het ’n klomp kuns gehad, het
die Grieke, het Griekse kuns bedryf, wat nooit meegeding is,
selfs tot op hierdie dag nie, tot hulle kunste. En hulle was groot,
atletiese mense.
71 En synde, in die wete dat daar êrens een of ander God was.
En hulle het duisende van hulle gehad wat hulle aanbid het. En
hulle het gehoor van ’n historiese God wat groot wonderwerke
daar tussen die Hebreërs gedoen het. En toe het hulle ook gehoor
dat hierdie God, wat altyd die wonderwerkende Hebreeuse God
was, weer daar oorkant by hulle in hulle land was. Toe het dit
hulle aandag getrek, toe kom hulle om Jesus te sien.
72 En let op, gewoonlik is die manier waarop mense Jesus wil
vind, is om iemand te kry wat weet hoe om hulle na Hom toe te
neem. ’n Leier, of een van Sy diensknegte, is die manier waarop
hulle Hom vind. So Jesus, as Hy ooit ’n dienskneg kies, kies Hy
altyd iemand wat die mense na Hom toe sal bring, omdat dit Sy
oogmerk is om die mense te dien.
73 Nou vind ons dat hulle in Sy Teenwoordigheid ingebring is.
Nou hierdie Grieke. Filippus, hulle het Filippus geraadpleeg, en
Filippus het gesê: “Nou, hier is iemand wat ons Here wil sien.
So dit sal nie sommer net reg wees vir my om die eer te hê om
hierdie Grieke aan my Here voor te stel nie, so ek sal Andréas
gaan kry om saam met my te gaan.” En toe het hulle gegaan en
Andréas gaan haal. En Andréas en Filippus, het altwee gekom
en—en hierdie Grieke aan Jesus voorgestel.
74 Nou, hier is ’n groot ding, en ’n teks wat ongewoon is. Net
sodra hierdie Grieke na Jesus gewys is, het Jesus nie na Homself
gewys, of hetHyHomself nie aan hulle bekend gemaak nie.Want,
jy kan Jesus nie op daardie manier ken nie. Jesus word nie op
daardie manier geken nie.
75 Maar sodra, ons sien hier in die Skrif, dat toe hierdie Grieke
gebring het, na Jesus toe gebring is, en in Sy Teenwoordigheid
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was, lyk dit asof Jesus sou gesê het: “Wel, dit is nie…Ek—Ek
is die Messias van die Joodse ras, wat deur die profete voorspel
was, deur inspirasie, deur die eeue heen. En Ek is nou hier. En Ek
is die…gebore in Násaret. Ek is van Joodse moeder. My Vader is
God. En Ek is hier omMy aan julle Grieke bekend te maak.” Nou
dit soumeer soos die 1961-weergawe daarvanwees.
76 Maar, kyk, sodra hulle in Sy Teenwoordigheid ingebring is!
Dis die belangrikste ding, kry die mense in Sy Teenwoordigheid.
En sodra in Sy Teenwoordigheid, het Jesus gesê: “Tensy ’n
koringkorrel in die grond val en sterf, bly dit alleen.” Watter
ongewone ding! In plaas van hulle bekendstelling te aanvaar,
was die ding wat Hy gedoen het, om hulle te wys na ’n plek waar
hulle Hom sou kon vind. “Tensy ’n koringkorrel in die grond val
en sterf, bly dit alleen.”
77 Wat hetHy hier gedoen?Hy het hulle verwys na daardie groot
Waarheid, hoe om Hom te sien. Hulle kon Hom nie sien op die
manier van Ewige Lewe, deurdat Hy net daar gestaan het soos
wat Hy was nie. Hy was ’n Mens.
78 ’n Paar oggende gelede, het ek ’n visioen gehad, omtrent
nege- of tienuur in die oggend.
79 Ek het tot die Here gebid, het ’n roeping my voortdurend voel
beweeg na die vreemde velde hierdie jaar, onverwyld te begin, die
hele wêreld. Ek wil na Noorweë toe gaan, en ek wil na Duitsland
toe gaan, Afrika, en baie van die nasies, hierdie jaar, as die Here
wil. Net ’n roeping in my hart, om te gaan.
80 En ek het tot die Here gebid, en ’n visioen het oor my oë
gekom. En ek het toe gestaan, geloop soos oor die vloer en
ingegaan in ’n—’n vertrek in, waar daar twee vroue was, veral.
Een was by ’n toonbank, en die ander was by ’n toonbank. Hulle
het verskillende goed verkoop. Wel, ek het ’n oomblik gestaan
en wonder waaroor dit gegaan het. Toe het ek gesien ’n man het
ingekom, en hy het gekoop van die vrou by hierdie toonbank, ’n
botteltjie parfuumwat na ’n ander gaan, sy vrou,miskien.
81 Toe het ek nadergeloop, en ek het gesê: “Hoeveel kos daardie
parfuum? Ek sou graag bietjie vir my vrou wou hê, maar ek wil
die laventel hê. Ek hou van laventel.”
82 En hy het gesê, of die vrou het gesê, liewer, die… “Hierdie
klein botteltjie wat daardie man vir sy vrou gekoop het, is veertig
sent, maar dit is nie laventel nie. Hierdie ander bottel, van
laventel, is een dollar en agt-en-negentig sent.”
83 En ek het gesê: “Ek sal dit neem.” En ek het na my beursie
gegaan, om die geld te kry. En ek het gedink ek het haar twee
een-dollar-note gegee.
84 Het teruggegee, sy het gesê: “Meneer, ek ken nie hierdie geld
nie.” En sy gee dit vir my terug. En dit was ’n Kanadese vyf-
dollar-noot.



MENERE, ONS WIL JESUS GRAAG SIEN 13

85 En ek het gesê: “Verskoon my. Ek het gedink dit was ’n
dollar.” Ek sê toe: “Ek is ’n…ek’s ’n sendeling. En ek, in my
sendings, kry ek geld van verskillende dele van die wêreld. En,
hierin, het ek ’n fout gemaak.”
86 Toe het sy my die vyf-dollar-noot teruggegee. En ek het haar
die Amerikaanse een-dollar-noot gegee. En sy het vir my die
kleingeld gegee, en sy het gesê: “Sendeling?”

En ek het gesê: “Ja, mevrou.”
87 En terwyl ek gepraat het, of na haar gekyk het, het sy daar
na die volgende vrou gekyk, en sy het soort van haar kop geknik.
En sy het gesê: “Skat, glo jy dat Broer Branham reg is, dat ons
vroue vandag sal moet lewe soos hy ons sê, met die sny van ons
hare, en die dra van ons klere, en sulke goed?” Het gesê: “Dink
jy nie dat hy verkeerd is in dit nie?”
88 Sy het gesê: “Ja.” En sy het gesê: “Gaan voort, skat. Jy, Ruth,”
of wat haar naam ook al was; het gesê: “jy het die inspirasie.
Sê dit.”
89 Wel, vinnig, ek het geweet ek was in die visioen, so ek het
geweet dit was, altyd, daardie twee vroue. Sien? Hulle, beide,
eenheid- en drie-eenheid-kerk. Daar staan hulle daar.
90 En het gesê: “Ja.” Gesê: “Ek dink nie ons moet nie. Want, ons
het nooit Sy oë gesien nie. Ons het nooit Sy gestalte gesien nie.
Ons sou nie weet hoe Hy gelyk het nie, so waarom sou ons dit
dit doen?”
91 En ek het ’n ou patrollie-uniform aangehad. En ek het vir
die vrou gesê, ek het gesê: “Net ’n oomblik, my susters. Sien,
julle moet wel lewe net volgens die Bybel, maak nie saak hoe
Dit was nie.”
92 Sy het gesê: “Maar ons het nooit destyds gelewe nie, en ons
het Hom nog nooit gesien nie.”

Ek het gesê: “Ek het Hom gesien.” En ek het gesê: “Die ding
daarvan is…”
93 Ek het gedink: “Here, nou, is ek voor twee groot, uitgelese
kerke. Nou moet Umy wysheid gee.”
94 En so toe het ek myself hoor aan die praat raak. Ek wil hê
julle moet dit ondersoek. Het nog nooit daaraan gedink, in my
lewe nie. Ek het gesê: “ ’n Mens vandag, moet wees soos hy toe
was, omdat hy dieselfde mens is. Hy’s opgemaak uit vyf sintuie.
En as hy gestaan en gekyk het na Hom, reg in die aangesig, sou
hy steeds daardie sesde sintuig van geloof moes hê, om Hom te
glo, maak nie saak waarna Hy gelyk het nie. Hy sou Hom, in elk
geval, moes glo.”
95 En hulle het hulle gesigte in skaamte bedek, en gesê: “Ons
het dit nog nooit so gesien nie, meneer,” en het begin weggaan.
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Toe het ek omgedraai en vertrek na die sendingvelde, wat ekweet
’n—’n—’n oproep terug na die veld was.
96 Nou, sien, Hy het hulle daar in Sy Teenwoordigheid gewys,
Christus het hulle gewys na die Waarheid. Hy het gesê hoe om
Hom te sien, was om na die kruis te gaan. Daar is waarby dit
is, by die kruis. “Tensy ’n koringkorrel val, bly dit alleen.” En as
Hy nie gesterwe het nie, sou—sou Hy Self alleen moes bly, as Hy
nie gesterf het nie. Maar Hy, synde die koringkorrel wat in die
grond ingeval het. “En dan, as dit in die grond inval en sterf,”
het Hy gesê: “sal dit voortbring in oorvloed, as dit in die grond
inval en sterf.” Eerstens, moet dit ’n bevrugte korrel wees, of dit
sal niks voortbring nie. Maar dit moet lewe daarin hê voor dit in
die grond kan inval. EnHy het Ewige Lewe inHom gehad, omdat
Hy Emmánuel was. En Hy moes Sy Eie Lewe gee, ten einde weer
Lewe voort te bring.
97 Neem, soos die koring. Julle sê: “Hoe sou een koringkorrel?”
Hier is wat gebeur. Een korrel val in, bring dit honderd korrels
voort. Honderd korrels val in, bring duisend korrels voort.
Duisend korrels val in, en bring ’n miljoen korrels voort. ’n
Miljoen korrels val in, en bring ’n—’n groot vrag voort. En voort,
en voort, en voort, totdat dit die hele wêreld voed.
98 Dis wat Hy bedoel het. “As Ek My Lewe alleen leef, en op
hierdie manier sterf, Ek maar net My Lewe alleen leef, wel,
dan, sal daar geen vrugte na My wees nie. Maar as Ek in die
grond inval, onder die wil van God, en Ek sal ’n nuwe Geboorte
voortbring. En in daardie nuwe Geboorte, sal dit nog een met
nuwe Geboorte voortbring, en nog een met nuwe Geboorte,
totdat die hele wêreld bearbei is; Evangelie verkondig word.”
“Hierdie Evangelie moet in die hele wêreld verkondig word,
as ’n getuienis vir My. Vir hulle wat geglo het, sal hierdie
tekens volg.”
99 So as ons self dan, in ons bediening, en in ons gedagtes,
en in ons lewe, as ons bly soos ons is, kan ons geen goed doen
nie. Ons moet ook by die altaar sterf, anders sal ons alleen
leef; ons sal lewe vir een of ander denominasie of een of ander
geloofsbelydenis; ons sal lewe vir een of ander organisasie. Maar
as ons sterf vir onsself, dan sal die Heilige Gees oral versprei
word, deur ons lippe. Ons moet sterf. Soveel, vandag, so is dit
soos nou. Dat as…Ons moet besef dat ons moet sterf, ten einde
nuwe lewe voort te bring. So Hy het soveel hierin gesê: “As julle
My wil sien, moet julle sterf. Sterf vir julleself, en dan sal julle
’n nuwe lewe voortbring.”
100 Nou, as ons Hom wil sien, as jy ooit verwag om Hom te sien,
sal jy Hom nooit sien deur een of ander aansluit by ’n kerk, een
of ander wetboek wat jy onderhou, een of ander geloofsbelydenis
wat jy dien nie. Jy sal Hom sien wanneer jy sterf. Wanneer jy by
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Gólgota kom en gekruisig word vir jouself, dan sal jy Jesus sien.
Ons sou Hom sien.
101 Eerste, voor Hy enigiets gesê het, het Hy hulle gewys na die
plek om Hom te vind. Soos alle Heidene, of alle mense, vind jy
Jesus by die kruis, wanneer jy saammetHomgekruisigword.
102 Vandag, probeer ons Hom in alles vind. Ons probeer
Hom vind in ’n kerkgebou. Ons probeer Hom vind in ’n
denominasie. Ons probeer Hom vind in die opsê van een of ander
geloofsbelydenis. Ons probeer Hom vind deur sekere dae te vier,
deur sekere rituele te gehoorsaam. Maar ons kan nie vind, totdat
ons by Gólgota kom nie. Daar word ons gekruisig, val in die stof
van die aarde in, en sterf vir onsself, word dan wedergebore. Dan
vind ons Jesus.
103 O, soveel probeer, vandag, hulleself te behou en hou jou eie
idee vol. “Ek het my manier daarvan. Ek glo dit.” Maar jy kan
Christus nie vind voordat jy sterf vir jouself, en Hom aanvaar, die
Woord, nie, dan vind jy Lewe. Laat ons sien.
104 Hoe anders vandag! Hoe anders vandag, vandag, met die
kerke, of die dissipels van vandag! Wat doen hulle, as jy by die
dissipels van vandag kom?
105 Daardie dissipels, voor hulle enigiets gedoen het, het hulle
hierdie Grieke geneem reg in die Teenwoordigheid van Jesus
in. En as Hy dieselfde is, gister, vandag, en vir altyd, sal
Hy vandag dieselfde moet optree as jy in Sy Teenwoordigheid
ingebring word.
106 Dissipels is vandag soveel verskil, vir vandag. Hulle probeer
jou na ’n wiegie neem, of ’n krip, of na ’n Sinterklaas, of na ’n
hasie vir Paasfees, of een of ander ding, in plaas van Christus.
Hulle bring jou nooit in die Teenwoordigheid van Christus nie.
Kersfees is nie Christus nie. Nee. Vandag, bring hulle jou, een
of ander plek, na een of ander standbeeld, een of ander kerk, een
of ander organisasie, een of ander doktrinêre wette, maar kry jou
nooit in die Teenwoordigheid van Christus nie.
107 ’n Werklike, ware dissipel sou jou reg direk in die
Teenwoordigheid van Christus inbring. En van daar af, sou
Christus jou wys wat jy moes doen.
108 Nou: “Die gees is weg uit Kersfees uit,” het iemand vandag
gesê. Ek het hulle op die radio gehoor, het gesê ’n man gee,
’n argument, ’n prediker, oor: “Soveel mense wat vandag sê:
‘Kersfees is nie dit nie. En ons behoort nie Sinterklaas en dinge
te hê nie.’” En daardie kêrel het sy punte duidelik probeer stel,
dat: “As jy Sinterklaas uit Kersfees sou neem, neem jy die gees
uit.” Jy het die gees van Sinterklaas uitgeneem, dis waar. En die
gees van Sinterklaas is nie…
109 Sinter, een of ander mite van Duitsland, ’n Duits-Katolieke
tradisie, is nie die gees wat Kersfees maak nie. Die Gees
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waarheen Christus gewys het, was die Heilige Gees, wat nie ’n
feesviering is nie, maar ’n aanbidding van ’n lewendeGod.
110 Maar hy het gesê: “Neem jy Sinterklaas weg, is daar geen
geesmeer inKersfees nie.” Sou julle julle kon voorstel ’n prediker
sê dit oor die lug? Maar dis wat hy gesê het, het gesê: “Jy neem
Sinterklaas weg, en jy het geen gees van Kersfees meer nie.” Wel,
dit kan dalk wees, gebruik die woordKristus mis, jy het dalk nie
veel daarvan nie.
111 Maar jy neem Sinterklaas weg uit jou lewe, maak jou hart
oop en laat Christus inkom, sterf vir hierdie dinge van diewêreld,
ten einde die werklike Kersfees te hê. Ja.
112 Dis baie anders, wat dit altyd was, maar dit het verander.
Nie—nie Christus het verander nie. Die dissipels vandag is
heelwat anders as die dissipels van ouds. Vandag, bring die
dissipels die sprekers, of die soekers, liewer, in plaas dat…
Dissipels van ouds het die soeker in die Teenwoordigheid van
God ingebring. En vandag, die dissipels van vandag, bring hulle
in die teenwoordigheid in van een of ander kerkorganisasie, een
of ander affiliasie, een of ander geloofsbelydenis, een of ander
doktrine, in plaas van om hulle in die Teenwoordigheid van
Christus in te bring.
113 Ons neem die woord Kersfees. Dis baie selde dat jy ooit
Christus se Naam genoem hoor. Jy hoor Dit nie genoem word
nie. Die ligte en tinsel is alles op Sinterklaas, nie op Christus nie,
totdat mens skaars weet waaroor Kersfees regtig is. Hulle het dit
net verheidens en dit verheidens, totdat dit alles heidens geword
het. Dis ’n groot kommersiële dag van feesvieringe. Nou, as hulle
’n kommersiële dag wil maak soos moedersdag, of vadersdag,
of seunsdag, of dogtersdag, dis in orde. Maar hou daardie
kommersiële weg vanKersfees af. Ek het ’n kennisgewing gesien,
nie lank gelede nie, het gesê: “Sit Christus terug inKersfees.”
114 Nou, hulle bring jou na ’n kerk toe, jy leer ’n
geloofsbelydenis. Hulle bring jou na ’n Kersfees, wat doen jy?
Jy sien ’n Sinterklaas. Hulle bring jou na ’n kerk, jy sien ’n
organisasie.
115 Maar Christus het hulle na die kruis gebring. En wanneer jy
’n ware dissipel kry wat jou na Christus sal wys, sal Christus jou
na die kruis bring, waar jy saam met Hom gekruisig word. En Sy
Ewige Lewe en jou lewe ontmoet saam, en jou lewe sterf, en jy
neemSyEwige Lewe op, en dan is jy ’n seun vanGod. Amen.
116 Watter verskil, van die dissipel van ouds en die dissipel van
vandag!
117 As jy noem teenoor ’n dissipel: “Ek sou graag die Here Jesus
wou ken.”
118 “Wel, nou kyk, ons behoort aan die sekere-sekere kerk, kom
daarnatoe en sluit daarby aan, sluit by ons aan.” Sien? Of: “Ons
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was…Ons behoort aan hierdie sekere-sekere vereniging, en kom
sluit daar aan.” En dis wat jy hoor.
119 Maar Christus Self het mense gewys na Sy dood, en het gesê:
“Tensy ’n koringkorrel in die grond inval, bly dit alleen.”
120 O, hoe anders is dit nie! Ja, meneer. Hoe anders! Maar jou
lewe en Sy Lewe vind mekaar, nie by die kerk nie, nie in ’n gebou
nie, nie in ’n geloofsbelydenis nie, nie in goeie werke nie, maar
in die kruis waar jy saam met Hom gekruisig word. Dis waar
jy Christus vind. Jy vind Hom nie deur beter te doen, ’n nuwe
blaadjie om te slaan nie. ’n Nuwe lewe te begin, vind jy Christus
nie. Jy vind Christus slegs in die dood; nie in ’n krip nie, nie in
belydenis nie. Om te glo in sekere geloofsbelydenisse en fabels,
jy vind Christus nie daar nie.
121 ’n Ware dienskneg neem jou na Hom, en Hy is die Woord.
Julle sê: “Dan, Broer Branham, as Christus vandag op aarde is,
sou ’n ware dienskneg hom na Hom, Christus, toe neem.” Wel,
Christus is hier, in die vorm van die Woord. En die Woord bring
Lewe, omdat Hy die Woord is. Christus is die Woord. Ja, meneer.
Hy is die Woord, Self. Die ware dienskneg neem jou altyd na
die Woord.
122 Nou,Hy is dieWoord. Hy is hierdie Bybelwat lewend gemaak
is. En wanneer jy sterf vir jouself, saam met Christus, soos ’n
koringkorrel, dan lewe dieWoord in jou, bring dieselfde resultate
na vore as wat Dit toe het in daardie lewende koringkorrel
wat in die aarde moes inval. Amen. Julle is deelgenote in Sy
opstanding. Julle is deelgenote met Hom, en al Sy seëninge, in
Sy hele manifestasie. Julle is deelgenote met Hom, in alles wat
Hy gedoen het.

Nou, Hy is dieWoordmet Syware interpretasie.
123 Nou sê julle: “O, ons glo die Bybel, meneer. Ons glo die
Bybel.”
124 Maar nou, as julle die Bybel glo, Jesus het dit in die Bybel
gesê, Johannes 14:12: “Hy wat in My glo, die werke wat Ek
doen, sal hy ook doen.” Dis die ware interpretasie van die
Bybel, want God Self is in jou, spreek Sy eie interpretasie terug.
Glorie! Dis die ware interpretasie. God in jou, wat Sy eie Woorde
interpreteer. Amen. Het Jesus nie gesê: “Vir hulle wat geglo het,
sal hierdie tekens volg,” nie? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.] God
in jou, gee Sy eie interpretasie. Jy hoef nie na iemand anders
te kyk nie. Sê: “Die Woord sê dit.” Glo Dit, en Dit sal Sigself
interpreteer, omdat dit God is wat jou gebruik om Sy eie Woord
te interpreteer. Amen. Christus is die lewende interpretasie van
Sy eie Woord.
125 Laat ons nou na ’n bietjie kyk, hoeHy dieWoord interpreteer,
nou, of Hy die regte interpretasie het.
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126 Nou gaan ons daarheen na die Metodiste, hulle sê: “Ons het
die regte interpretasie.” Die Baptiste, hulle sê: “Ons het die regte
interpretasie.” Presbiteriane: “Ons het die regte interpretasie.”
Kerk van Christus, sogenaamd: “Ons het die regte interpretasie.”
Hulle almal het “die regte interpretasie”? Hulle is almal
verskillend, vanmekaar. Dan, is daar êrens iets verkeerd.
127 Nou, die enigste manier wat ons kan vind, is om die manier te
vindwat Jesus die Jode gesê het hoe om dieWoord te interpreteer.
Amen. En as Christus so gesê het, maak dit dit reg.
128 Die Metodiste sê: “Soos ons broers Dit interpreteer, die
raad.” Die Baptiste sê: “Soos wat ons Dit interpreteer.” Die
Presbiteriane sê: “Soos wat ons Dit interpreteer.”
129 Maar dis hoe Jesus Dit interpreteer, wat reg is. Laat ons kyk
na hoe Hy die Woord interpreteer. Hy het gesê: “As Ek nie die
werke van My Vader se Woord doen nie, moet My nie glo nie.”
Dit handel dit af. Dis hoe Hy geïnterpreteer het. Hy het gesê: “As
julle My nie kan glo nie, glo die werke wat Ek gedoen het. En as
Ek nie die werke van My Vader doen nie, moet dit glad nie glo
nie.” Amen. Dit handel dit af.

“Hywat inMy glo, diewerkewat Ek doen, sal hy ook doen.”
130 Nou, daarmoet iets reg wees en iets verkeerd. Of, anders, wat
doen ons?Waaroor speel ons? Wat is ons, gaan hier rond, gee voor
om Christene te wees, en doen dit, dat, en die ander, en sluit aan
by hierdie geloofsbelydenisse, en skud hande met hierdie soort
Pinkster, of daardie, of Metodis, of Presbiteriaan, of Baptis, of
Katoliek? Waaroor gaan dit alles? Wat doen ons, speel steek-die-
uitveër-weg, kat-en-muis? Waarby is ons?
131 Dan is daar slegs een weg, slegs een fandament. Daar’s net
een seker manier, dis die interpretasie wat Jesus die Woord gegee
het. Halleluja! Dis die interpretasie wat reg is. Het gesê: “As Ek
nie die werke doen wat God gesê het Ek sou doen nie, moet My
dan nie glo nie.” Amen. Dis die interpretasie.
132 Interpretasie vandag is, Jesus het gesê: “Hy wat in My glo,
dieselfde werke wat Ek doen, sal hy ook doen.” En die Skrif het
ook gesê: “Hy’s dieselfde gister, vandag, en vir altyd.” Jesus het
gesê: “Dis hoe om te weet of Ek van God gekom het, of nie.” Dis
hoe om daartoe te kom om te weet.
133 Hulle het gesê: “Nou, wag ’n oomblik. Ons het Abraham, tot
ons vader.” Hy het gesê: “Ons vaders het manna geëet in die
wildernis.”

En Jesus het gesê: “Hulle is almal dood.”
“Ons het water gedrink van die geslane rots.”
“En hulle is almal dood.”

134 Het gesê: “Maar Ek is daardie Brood van die Lewe wat van
God kom, uit die Hemel.” “En dit is nie Ek wat spreek nie, dis
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My Vader wat in My woon. Hy is die Interpreteerder van daardie
Goddelike Woord. En Hy bewys weer dat Hy God is, omdat Hy
direk met My doen wat Hy gesê het Hy sou doen.” Amen. Dis
die Skrif.
135 Dis die Boodskap om by mense te kry; nie ’n wiegie nie, nie
’n krip nie. Kersfees word nie genoem in die hele Boek van die
Bybels nie. Nooit een keer het Jesus hulle verwys na Sy geboorte
nie, maar na Sy dood.
136 Nie een keer het Jesus ooit gesê: “Sluit aan by ’n kerk,” nie.
Nie een keer hetHy ooit gesê: “Sê ’n geloofsbelydenis op,” nie.
137 Maar Hy het gesê: “Kom naMy toe.” EnHy het gesê: “Hywat
wel kom, diewerkewat Ek doen, sal homvolg net asof dit Ek is.”
138 “Want as Ek nie die werke van die Vader doen nie, moet My
dan nie glo nie. Want, die Woord het gesê, wanneer die Messias
kom, sal hierdie dinge plaasvind. ‘Hy sal ’n profeet wees.’ Ja. ‘Hy
sou ’n profeet wees. Hy sou ’n siener wees soos Moses was.’ ‘Die
verlamde sou spring soos ’n hert. Die blinde sou sien. Die dowe
sou hoor. En die stomme sou praat. Dit sou vertoon word, in
Hom, hoe Hy die tekens van die Messias sou kon verrig.’ Nou, as
die tekens van dieMessias nieMy bediening bevestig nie,” het Hy
gesê: “moet My dan nie glo nie. Maar, hier is die manier waarop
julle die Woord interpreteer.” Hy het gesê: “As Ek nie hierdie
tekens het nie, moet dit dan nie glo nie. Maar as Ek die tekens
voortbring, en julle kan nie glo Ek interpreteer dieWoord nie, glo
die tekens, want hulle spreek van die Woord.” Dis die werklike
interpretasie Daarvan. Dis dit. Dis die Boodskap.
139 Jy hoef niemand se woord te aanvaar nie. Jy hoef nie by enige
kerk aan te sluit nie. Jy kan nie by ’n Kerk aansluit nie. Jy kan
by hierdie organisasie aansluit. Maar die Kerk van God, jy word
Daarin gebore, van Gólgota af.
140 Sê: “Geseënd sy God! Ek is, ook, Broer Branham.” Dan, sal
jy ook die werke doen, wat Jesus gedoen het. Dis wat Jesus gesê
het. Sien? “Werkewat Ek doen…”Wat? Hy het gesê: “Die werke
wat Ek doen, getuig vanMy.”Halleluja! “Diewerkewat Ek doen,
hulle getuig.” Sien julle nie? Met ander woorde: “Die tekens van
die Messias, kan julle nie sien wat die Messias moes doen nie?
En julle glo nie Ek het die regte interpretasie van die Woord nie,
waarom onderskraag My Vader dit dan? Julle dink Ek is te hard
op julle organisasies,” het Hy gesê: “as julle dink Ek is te—te
radikaal. En julle sê Ek’s ‘’n mal mens,’ Ek ‘het ’n duiwel,’ Ek
is van My kop af.”
141 Hulle het vir Jesus gesê Hy was mal. Mal beteken “gek.” “U
is gek. U behoort nie aan ons groepe nie. En U is hierbuite soos
’n mal mens. U is van U kop af.”
142 Dan sou Jesus vir hulle kon sê, dit: “Dan as julle van God is,
waar is die tekens van God? As julle in Moses geglo het, waar is



20 DIE GESPROKE WOORD

die tekens van Moses by julle? As julle in die profete geglo het,
waar is die teken van die profete by julle? So as julle nie kan
glo Ek het die regte interpretasie nie, glo die tekens, want Hulle
getuig dat Ek reg is.” Halleluja! “Hulle is dit wat van My getuig.
Hulle gee getuienis of Ek reg is of nie. Almal wat die Vader My
gegee het, sal Dit volg en Daarnatoe kom. En geen mens sal in
staatwees om te kom, tensy die Vader homgeroep het nie.” Reg.
143 Tog: “Hy het soveel werke gedoen,” het die Bybel gesê: “tog
kon hulle Hom nie glo nie, omdat Jesaja gesê het: ‘Hulle het ore
en kan nie hoor nie, oë en kan nie sien nie.’” Hulle is so blind
soos ’n mol. Tog, hulle kan dit nie sien nie, omdat die profeet
gesê het hulle kon nie. Nou, dieselfde ding is vandag soos dit toe
was. Ja.
144 Het gesê: “As julle nie kan…Ek doen geen werke nie. Nie Ek
wat doen, die Woorde spreek nie. Nie Ek wat die werke doen nie,
met ander woorde. Dis My Vader. En as julle weet wat God was,
Godwas die Skepper. Godwas die Eenwat opMoses was, enGod
inMoses het My dag voorspel. God was in die Ou Testament,” het
Hy gesê. Soveel as om te sê: “Die Een wat op die profete was, het
vir julle dit gesê dat: ‘Daardie Hoof Profeet sou eendag kom, en
by Hom sou die kinders versamel word.’ As julle nie kan glo wat
Ek die Woord vir julle interpreteer nie, glo dan die teken, want
hulle spreek van My.”
145 O, hulle kan nie glo nie. Hulle, hulle kon Dit nie sien nie. Hy
was God in die vlees. Want, wat was Hy? Hy was die Woord wat
gemanifesteer is. Hy was wat God belowe het.
146 Luister, Branham Tabernakel. Gespe julle vas, op hierdie
Oukersaand. Sien?
147 As Hy nie was nie, dan sou God Hom nie bevestig het nie.
Sekerlik. Met ander woorde, Hy sou kon sê: “Watter een van
julle groepe (Fariseërs, Sadduseërs, of wat hulle ook al konwees),
watter een van julle manne, watter een van julle hoëpriester,
watter een van julle geleerdes, wat God gebruik om Sy Woorde
deur te spreek enDit manifesteer, om te sê Dis reg?”
148 Wel, hulle sou kon sê: “Onsmanne is geleerd. Ons is slim. Ons
ken daardie Bybel van geslag tot geslag.”
149 “Wel, waarom laat God Dit dan nie weer lewe in daardie
manne, as Dit God se Woord is nie?”
150 Kyk. “Ek enMy Vader is Een,” nie drie nie. “Ons is Een.” God
is in Hom. God spreek deur Hom. Hy is nie meer Sy eie nie, maar
Hy is God se Stem deurmenslike lippe. Halleluja!
151 En elke gelowige in Hom, vanaand, is eweneens in besit
geneem, so in besit geneem, so volledig oorgegee, totdat sy
woorde word soos die Woorde van Christus. Hy spreek en
die Woord word vlees gemaak. Hy spreek en die Woord word
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gemanifesteer. “Die werke wat Ek doen, sal julle ook doen. Vir
hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg.”
152 Jesaja het gesê, in die 42ste hoofstuk, ons het pas gelees:
“Groot Lig het gekom.” Lig! O, ek wil nie van die onderwerp
afdwaal nie. Maar die grootste Lig wat ooit geskyn het, is geskyn
in daardie nederige, klein Nasaréner; ’n Manmet geen skoonheid
dat ons Hom sou begeer nie; ’n Man sonder geleerdheid, wêrelds
gesproke; ’n Man wat nie die rituele en dinge van hierdie wêreld
geken het nie. Maar kon demone bind, die dooie opwek, en
duiwels het gesidder.
153 En God het Hom uit die Hemel herken, en het teruggespreek:
“Dit is My geliefde Seun.” Nie voor die maghebbers nie, maar
voor ’n uitgesoekte groepwatHy geroep het. Groot Lig!
154 Waarom? ’n Groter Lig het uit Sy Woord geskyn. Wat was die
Woord? Christus. Hy was wat? Die Woord wat tot Lewe gebring
is. En die Woord wat tot Lewe gebring is, het ’n groter Lig gegee
as wat Hy het toe Hy gesê het: “Laat daar lig wees,” in Génesis 1.
Dit was ’n lig van ’n skepping, ’n sterflike skepping, watmoet val.
Maar Sy Woord was Lewe Ewiglik, en Lig Ewiglik. En wanneer
’n mens Dit geglo het, het hy Ewige Lig gehad.
155 “Lig aan diegene wat gesit het in die streke van die
skaduwees van die dood,” Matthéüs 4. “Bring Lig aan die
Heidene,” wat besit was en veroordeel deur God, in hulle afgode.
Maar Hy kom as ’n Lig.
156 Wat het hy gesê? “UWoord is ’n Lig op my pad, ’n Lig om die
pad vir my—vir my voete te verlig, ommy te lei.”
157 En vandag, is die Lig van God die Woord van God
gemanifesteer, die Lig gemanifesteer. Die Lig is die werke van
God, gespreek deur die Woord van God, tot Lewe gebring, en dis
’n groter Lig as wat dit was met die daeraad van die skepping.
Amen. Lig vir die lamp, vir die pad. Goeiste! O God! Lig,
die Woord!
158 In duisternis soos ons vandag is, gevul met
geloofsbelydenisse en denominasies, gevul met sensasies en
fanatisisme, oop harte vir graftes van enige soort gees, wat selfs
hierdie Woord sou ontken om die Waarheid te wees, en sê: “Die
dae van wonderwerke is verby. Daar is nie so-iets soos die doop
van die Heilige Gees, praat in tale, profete, ensovoorts nie. Hulle
is jare gelede dood.”
159 Dan om God te sien, te midde van duisternis, die duisternis
van geloofsbelydenis, die duisternis van denominasie, Sy Woord
neem en ’n klomp mense wat Dit sal glo, en Sy Lewe voortskyn
en Sy Lig. Dis meer Lig. Dis Ewige Lig, meer as wat dit was met
die daeraad van die skepping. “Laat daar lig wees; en daar was
lig.” Sekerlik.
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160 Nou, Jesus het nou nooit gesê, Hy gaan hulle na Betlehem
bring nie. Jesus het nooit vir die Grieke gesê, toe hulle aangekom
het: “Nou, net ’n oomblik. As julle Dit wil sien, sal Ek julle
terugneem na Betlehem waar Ek gebore is. En Ek sal julle vertel
hoe dit destyds gebeur het,” nie. Dit was nie dit nie.
161 Hy het hulle gewys na ’n toekomstige plek, as hulle Homwou
ken. “As julle My wil ken,” met ander woorde: “sal Ek julle nie
terugneem en julle vertel toe Ek in Betlehem gebore is, en alles
daaroor nie. Ek sal jullewys na ’n plekwaar Ek vir julle gekruisig
gaan word. En daarin, as julle saam met My gekruisig sal word,
en julle kruis opneem en My volg, sal julle weet Wie Ek is. Ander
woorde, as dit, sal julle dit nooit leer deur julle antieke kunste
nie. Julle sal nooit.”
162 “Wel,” sê julle: “Broer Branham, maar ons leer Dit deur die
kuns van die Bybel.” Nee. Ons doen dit nie. As ons dit leer deur
die kuns van die Bybel, waarom het die Fariseërs Dit dan nie
gehad nie? Dit word nie geleer deur die kuns van die Bybel nie,
want dit het te veel kunstenaars wat dit probeer skilder. Maar die
Bybel is reg, maar God is die Kunstenaar.
163 Die geloofsbelydenisse sê vandag: “Sluit by hierdie aan. Sê
hierdie doksologie op. Herhaal die Apostoliese Geloofsbelydenis.
Sluit aan by ons kerk. Skud hande. Word gedoop, naam
van ‘Vader, Seun, Heilige Gees.’” Dit is denominasionele
geloofsbelydenisse. Reg. Die Kunstenaar het die prent nie so
geskilder nie.
164 Die Kunstenaar het dit geskilder, dat: “Jesus Christus
dieselfde gister, vandag, en vir altyd. Hy wat My Woorde hoor
en glo aan Hom wat My gestuur het, het Ewige Lewe. Die
werke wat Ek doen, sal hy ook doen. Vir hulle wat geglo het,
sal hierdie tekens volg.” Dis hoe die Skilder dit geskilder het.
So wanneer God dit reflekteer, weet jy jy het die regte skildery
getref. Daarsonder, het jy ’n nagemaakte kopie. Amen. Neem
daardie ou nagemaakte kopie, van een of ander soort van ’n
geloofsbelydenis, en gooi die ding by die deur uit, vanaand. En
neem die Bybel se Evangelielig, en laat die Skilder Christus in
jou skilder. Amen. Dis die manier. Dis dit.
165 Nee, Hy het hulle nooit na die krip toe geneem nie. Hy het
hulle nooit na Kersfees geneem nie.
166 Jesaja het gesê: “Sy Naam sal genoem word…” In
dieselfde hoofstuk, het hy gesê: “Sy Naam sal wees…” Nee,
55ste hoofstuk van Jesaja. Gesê: “Sy Naam sal genoem word
Wonderbaar, Raadsman, die Vredevors, die sterke God, die ewige
Vader.” Amen.
167 Wens ek het tyd gehad. Ek behoort te. Ek sou graag ’n teks
wou neem oor elkeen van hulle: “Raadsman, Vredevors, sterke
God, ewige Vader, en Wonderbaar.”
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168 Laat ons net die gedagte Wonderbaar tref, vir ’n minuut,
Wonderbaar. O, Jesaja het gesê Hy was Wonderbaar. Laat ons
dink aan sommige dinge wat Hy gesê het, wat Hom Wonderbaar
gemaak het. Wat het Hom Wonderbaar gemaak? Toe Hy dit gesê
het: “Ek enMy Vader is Een,”Wonderbaar.
169 Sê my watter Fariseër dit sou kon sê. Sê my watter
hoëpriester dit sou kon sê, metGodwat dit rugsteun. Sien?
170 Het gesê: “As Ek nou nie die werke doen nie, moenie enigiets
glo wat Ek sê nie. Maar as Ek dit verkondig, dan wys dat God
My gestuur het om dit te doen.”
171 Het nou gesê, en Hy het gesê: “Ek en My Vader is Een.”
Nie: “Ek en My Vader is drie,” nie. Jesus het gesê. Nou, die
geloofsbelydenis sê: “Ek enMy Vader is drie.”Maar die Bybel het
gesê, en Jesus het gesê: “Ek enMyVader is Een.”DisWonderbaar.
Sien hoe God, “vlees geword het”? Halleluja! Nie een of ander
tweede, of derde, of vierde persoon nie; maar God Self. Jesus het
so gesê. Redeneer met Hom, nie met my nie. Ek sê net wat Hy
gesê het. “Ek en My Vader is Een. Dis nie Ek wat die werke doen
nie. Dis My Vader. Hy woon in My. As julle My nie glo nie; glo die
Woord, want Hy is die Woord. En die Woord word vleesgemaak,
en Ek is. In die begin was die Woord.”
172 Dieselfde Evangelieskrywer, Johannes, het gesê: “In die
begin was dieWoord, en dieWoordwas byGod, en dieWoordwas
God. En dieWoord het vlees geword en onder ons gewoon.”
173 Dit maak Hom en God dieselfde Persoon; as God die Woord
is, en Hy die Woord is. “Ek en My Vader is Een,” dan. O, dis
Wonderbaar! Ja, meneer.
174 Soveel dinge wat ons daaroor sou kon sê, Wonderbaar, dinge
wat Hy gesê het!
175 Nog ’n ding wat Hy gesê het: “Ek is die Lig van die wêreld.”
Noem vir my ’n priester wat dit sou kon sê. Noem vir my ’n
denominasie wat dit kan sê. Noem vir my ’n geloofsbelydenis wat
dit kan sê. Dis Wonderbaar.
176 “Ek is die Waarheid.” O, goeiste! Ons geloofsbelydenisse is ’n
miljoen myl van Waarheid af. Die geloofsbelydenis kan God nie
laat manifesteer nie. Die geloofsbelydenis kan nie.
177 Net soos Elía gesê het, bo-op Berg Karmel: “As God God is,
laat Hom antwoord.” Die geloofsbelydenis sal dit nie doen nie!
Nee, meneer.
178 MaarGod sal dit doen.Wie is God?DieWoord, dieWoordwat
gemanifesteer word. Hy sal dit doen.
179 “Ek is die Lig van die wêreld. Ek is die Waarheid wat in
die wêreld is. Ek is die Weg.” Geen ander weg behalwe Hy nie.
Dis al. Moenie deur ’n geloofsbelydenis gaan nie. “Kom na My
toe.” Sien? “Ek is die Weg, die Lig, die Waarheid.” Dit alles, was
Hy. Daardie is wonderbaarlike woorde wat Hy gesê het. “Ek is
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die Weg. Ek is die Waarheid. Ek is die Lig. Ek is die—Ek is die
Eerste; Ek is die Laaste. Ek is die Begin; Ek is die Einde. Ek is
Hy wat was, wat is, en sal kom. Ek is die Wortel en Nageslag van
Dawid. Ek’s die Môrester. Ek’s Alfa tot Omega. Ek’s alles. Ek en
MyVader is Een. Hywoon inMy. Ek is Hy. Hy is Ek.”

Hulle het gesê: “U, synde ’nMens, maakUself God.”
180 O, soos Hy eenkeer vir die Fariseërs gesê het: “Julle fouteer,
deur die Woord van God nie te ken, ook nie die krag van God
nie. Julle fouteer, deur dit nie te ken nie.” Sekerlik. Wonderbare
woorde! Wonderbaar!

Laat ons dink aan wonderbare werke, ’n slag. Wat het Hy
gedoen?
181 Wat was Hy? Jesaja het gesê Hy sou Wonderbaar wees.
Toe hy Hom al die name genoem het wat hy kon: “Raadsman,
Vredevors, sterke God, ewige Vader,” dit alles, het hy gesê: “Hy’s
net Wonderbaar.”WonderbaarlikeWoorde!
182 Nou gaan ons praat oorwonderbaarlikewerke, vir ’nminuut.
Watter werke het Hy gedoenwat wonderbaar was?
183 Eendag het daar ’n begrafnisstoet gekom van Nain—Nain.
’n Weduwee, met haar enigste seun, dood, het op ’n draagbaar
gelê, verstyf, lyk, gebalsem, gaan daar na die graf om begrawe
te word. Hy het die hele pad van Násaret af gereis. Sy voete,
seer, stowwerig, moeg, uitgeput. Hy het daardie geween gehoor.
Hy het gekyk. Aan die kom met die pad langs, het daar ’n
weduweetjie gekom, geweeklaag. Haar seun, haar enigste seun,
het op daardie draagbaar gelê, dood.
184 Het uitgewerk, daar, dat hy verbygekom het waar Jesus was.
Dood en Lewe kan nie saamkom nie, julle weet; een sal moet
gaan. Hy het gesê: “Stop die draer.” Daarheen geloop en die seun
aangeraak. En die lewe wat in die seun was, wat weg was vir
miskien twee dae, het teruggekeer. Ek kan net die doodskleed
sien begin beweeg, die mense sien begin kyk. En ’n manwat dood
was, het opgestaan op sy voete, daarheen geloop en sy arms om
sy moeder gesit, dalk. Dis die werke van God. Wonderbaar! Was
dit nie? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.] Was beslis.
185 Ek kan Jaïrus sien, ’n priestertjie, was ’n gawe man. Hy het
Jesus geglo, maar hymoes dit stilhou, vanweë sy kennisse.
186 Soveel geheime gelowiges soos dit vandag, hulle is bang hulle
sal uit hulle kerk uitgesit word. Sien? Lafaards, God kan dit nie
gebruik nie. God wil ’n man hê wat daar kan staan. As dit die
dood vereis, dit verseël. “Moet hom nie vrees wat die liggaam
kan vernietig nie, maar Hom wat die liggaam vernietig en die
siel na die hel stuur.”
187 Jaïrus. Ek sienHomgaan na die huis van hierdie—van hierdie
prediker. Het ingestap waar ’n klein, enigste kind, van twaalf
jaar oud, klein dogtertjie verstyf gelê het, dood, uitgelê op die
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rusbank. Haar klein, lewelose liggaampie het daar gelê. Haar
klein, bleek handjies. Haar naels het al wit geword. Haar lippe
was afgetrek. Die koors het haar doodgemaak, of iets. Haar ogies
was star en geslote, en iets het oor hulle gelê, miskien. Haar
haartjies was gekam. Daar het rose en dinge rondom haar gelê.
En die moeder en vader, het gehuil. Die bure, het gehuil. Sy
enigste kind was weg.
188 Ek sien Hom in daardie kamer instap. Amen. En Hy het
rondgekyk. Hy het hulle almal gesien. En hulle het vir Hom gaan
lag. Hy het hulle uit die kamer uitgesit. Dis Wonderbaar. Sien?
Een Man kan beheer neem van die hele skare. Waarom het hulle
nie iets gesê nie? Hulle was bang om iets te sê.
189 Waarom veroordeel hulle nie vandag die Woord nie? Hulle is
bang om dit te sê. Dis al.
190 Het in daardie kamer ingestap, het daardie klein, koue
handjie gevat, en gespreek in ’n onbekende taal, daar oorkant
êrens. En die gees van daardie kind het teruggekom, en sy
het weer gelewe. Wonderbare werke! Ja, dit was. Dit was
wonderbare werke, het bewys dat HyWonderbaar was.
191 Ek kan ook sê van Lasarus, toe hulle alreeds sy liggaam
gebalsem het, vier dae tevore, laag op laag speserye op hom gesit
het en die doek om-en-om hierdie jongman gedraai het. En daar
was hy, het gelê in die graf, en verrot. Sy neus klaar ingeval. Sy
lippe het in sy gesig ingeval. Die velwurms het hom begin opeet.
En sy siel was vier dagreise, weg êrens.
192 Ek sien Hom, Sy klein, krom skouertjies. O, goeiste! Die
wêreld sou gesê het: “Kyk daarna. Kyk na daardie Man. Kyk na
Hom. En julle het HomGod genoem. Daar is Hy, gaan daar na die
graf toe, huil sterflike trane.” Die Bybel het gesê Hy het gehuil.
Trane drup van Sy wang af, snuif, soos Hy na die graf gegaan
het. Hy was toe ’n Mens.

Maar ek sienHom sê: “Rol weg die steen.” Amen. Amen.
193 Hy het die toneel verander. Lasarus, wat vir vier dae dood
was, het op sy voete gestaan en weer gelewe. Ek kan die
speserye sien deurdruk deur die komberse waarmee hy hom
toegedraai gehad het. Wat? Lewe het weer ingekom. Die stank
het weggegaan. Nuwe vlees het aangekom. ’n Gees, wat vier dae
êrens anders was, het teruggekeer in sy liggaam in, en ’n man het
op sy voete gestaan. Praat van Wonderbaar wees, Raadsman, die
Vredevors, die sterkeGod, daarwasHy. Sekerlik, Hywas.Goed.
194 Ons vind die vrou by die put, toe Hy ’n paar minute met haar
staan en praat het, en haar vertel het dat sy vyfmans teen daardie
tyd gehad het. Sy het gesê: “Meneer, U moet ’n profeet wees. Ons
weet, wanneer dieMessias kom, gaan dit Sy tekenwees.”
195 Hy het gesê: “Ek is Hy wat met jou praat.” Wonderbaar! Was
dit nie? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.]Wonderbaar!
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196 Een nag het ’n see gebrul. Hy het geslaap, van vermoeidheid,
net soos ’n mens. Hy het geslaap, van moegheid. Die duiwels
het gesweer hulle gaan Hom in daardie nag laat verdrink. En
hulle het gedink hulle het Hom net omtrent gehad toe die seile
afgeskeur het, die roeispane gebreek, die skuit deurwater omring
was en aan die vol word. Hulle het agtertoe gehardloop, het die
dissipels, gesê: “Gee U nie om dat ons vergaan nie?”
197 En Hy het opgestaan, en die slaap uit Sy oë gevee. Het gesê:
“O, julle kleingelowiges, hoe lank sal Ekmet julle wees?”
198 “Wat gaan U nou doen? Wat gaan U hier doen op hierdie
stormsee wanneer hierdie, groot Galileër, tot reg op die bodem
gaan op elke golf? Wat gaan U doen, wanneer die duiwel daar
oorkant op daardie berg sit, daardie golwe so daar neerfluister,
dit gooi?” Moeg, julle weet. Weet julle, Hy daar. “Dit jaag die
water op, tot dertig- of veertig voet hoog.Wat gaanUdoen?”
199 Het gesê: “Hoe lank sal Ek by julle wees?” Het Sy voet op
die rand van die skuit geplaas en gesê: “Vrede, wees stil.” En die
winde het opgehou. Met ander woorde, Hy het gesê: “Wind, hou
jou mond. Golwe, val terug daar waar julle hoort.” Daar was nie
eens ’n rimpel op diewater nie. Het daar gestaan en rondgekyk.
200 Het teruggeloop, met verskrikte klomp apostels wat daar
staan. Het weer agter gaan lê, en Sy slaap voortgesit.
201 Hulle het gesê: “Wat vir ’n Man is hierdie?” Wonderbaar!
Amen. Wonderbaar! Glo julle nie Hy was Wonderbaar nie?
[Gemeente sê: “Amen.”—Red.] Sekerlik. Hy was Wonderbaar. Ja,
meneer.
202 Toe daardie Man Self die Hemele verlaat het, toe die hele
sonnestelsel Sy kroon was, elke biljoen sterre wat in die aarde
gehang het, elke ster. Daardie miljoene myle anderkant, wanneer
hulle deur daardie glas kyk, daar oorkant by Mount Palomar,
en ’n honderd-en-twintigmiljoen jaar van ligruimte kon sien, en
al daardie biljoene en triljoene sterre in Sy kroon was. En Hy
het hulle verlaat, om ’n doringkroon te vat. Wie sou dit doen?
Wonderbaar! O, goeiste!
203 Ewig was Sy kleed. Hy was bekleed met Ewige Lewe. Hy
het nooit ’n begin gehad nie. Hy het nooit by Betlehem begin,
julle weet, soos mense probeer dink Hy het nie. Hy het geen
begin gehad nie. Amen. Bekleedmet Ewige Lewe, en het Dit opsy
gestoot, om ’n ou vuil kleed van die dood te vat, vir jou en my.
Wonderbaar! Uh-huh. Ja.
204 Hemel was Sy Paleis. Die hele Hemel het aan Hom behoort.
Dit was Sy Paleis. Niks kon ooit saam met Hom skyn nie. En Hy
het na die aarde gekom. En het selfs gesê: “Die jakkalse het gate,
en die voëls het neste, maar Ek het nie eens ’n plek om My hoof
neer te lê nie.” Dis wonderbaar. Dink julle nie so nie? [Gemeente
sê: “Amen.”—Red.]
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205 Vriende, ek het ’n klomp konteks hier geskryf. Maar ek het
miskien nie tyd omdaarby te komnie. Ek sal gou haastigmaak.
206 Dis die Jesus wat julle moet sien. Nie die Jesus van
denominasie waaroor hulle praat nie; nie die Jesus van
geloofsbelydenisse nie; nie die Jesus van een of ander soort
mitieseKersfees nie; nie die Jesus van ’n soort Paashaas nie; maar
die Jesus van Gólgota, die Jesus wat alles tersyde gestel het, van
Wie die profete gespreek het.
207 Ons sou hier kon voortgaan: “Wonderbare Vader,
Wonderbaar, Wonderbare Vader, Wonderbare Raadsman,
Wonderbare Vredevors, Wonderbare sterke God.” Ons bly net
aan die voortgaan, gaan, gaan. Sien? Maar om opsy te sit, sê ons
dit: “Ons moet sien, as julle…Dis die Jesus wat ons moet sien,
om Sy Ewige Lewe te hê.”
208 Jy kan dit nie in ’n geloofsbelydenis kry nie. Jy kan dit nie kry
in die aansluit by ’n kerk nie. Jy kan dit nie kry deur een of ander
soort fabel waarvan jy vertel word, Sinterklaas nie. Sinterklaas
het nie Ewige Lewe nie. Nee. ’n Geloofsbelydenis het nie Ewige
Lewe nie.
209 Nie om nie Sy Woord te ken, gee jou selfs nie; om Dit te ken,
Dit gee jou nie Ewige Lewe nie. “Om Hom te ken,” het die Bybel
gesê: “om Hom te ken, is Ewige Lewe.” Nie Sy Woord ken nie.
Hom ken!
210 Die Grieke wou Hom sien. Hulle wou Sy persoon ken.
“Menere, ons wil Jesus graag sien.”
211 Nou, jy sien nie met jou oë nie. Jy sien met jou hart. Sien?
Jy kyk met jou oë. Jy verstaan met jou hart. Om te sien, is “om
te verstaan.” Jy kyk reguit na iets, sê: “Ek sien dit nie.” Maar, jy
kyk daarna. Maar, jy bedoel, jy “verstaan” dit nie.
212 Die Grieke wou Jesus graag ken, en Hy het vir hulle die
manier gegee om Hom te ken. Om Hom te ken! Nie om Sy
geloofsbelydenis te ken nie, nie om Sy Woord te ken nie, nie om
Sy wonderwerke te ken nie, maar om Hom te ken! En die enigste
manier wat jy dit vind, is by die kruis, nie die wiegie nie. Nee.
Dis die kruis wat ek sien. Hy het hulle gewys na ’n kruis, nie
na die…Nie na een of ander geloofsbelydenis, of—of nie een of
ander krip, ofmanier van denominasies nie,maar na die kruis.
213 En dis nou dieselfde vandag, ’n ware dissipel, en as jy ooit na
Jesus toe kom. Hy sal nooit sê: “Jesus het my gesê om by so-en-
so ’n kerk te gaan aansluit,” nie. Hy het dit nooit gedoen nie. Hy
sal dit nie vandag doen nie. Nee.
214 Wil jy Hom sien, sal Hy jou na die kruis heen wys. Gaan
daarheen en sterf, en dan sal jyHomken, as jyHomwil ken.
215 Nie een keer het Hy enige persoon gewys na enige
geloofsbelydenis, enige denominasie, of na Sy geboorte, of selfs
na Kersfees nie. Nie een keer het Hy dit ooit gedoen nie. Ek
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sou daarby ’n ruk kon vertoef, maar ek—ek sal nie. Tog, as dit
nie belangrik is nie, as Jesus…Jy kan dit nêrens in die Bybel
vind, waar Hy ooit enigeen gewys het na êrens anders, om Hom
te ken, behalwe die kruis nie. Dis reg. En dis selfkruisiging vir
jouself. “Tensy ’n mens wedergebore word.” Dan as die krip,
Sinterklaas…
216 Jesus het nooit ’n geloofsbelydenis geskryf nie. Hy het nooit
’n denominasie bevestig nie. En waarom is dit dan dat ons soveel
daarvan maak, en selfs elke verantwoordelikheid daarop plaas?
Ek wil julle dit vra; Kersfees, nou. Waarom is dit dan dat ons
kerke soveel daarop plaas, dat: “Jy moet behoort aan hierdie
kerk. Jy moet hierdie geloofsbelydenis opsê. Jy moet dit, dat, of
die ander doen”? Waarom is dit dat ons soveel daarop plaas, as
dit nie belangrik is nie? Dit wys ons het ’n ander soort dissipels
as wat ons altyd gehad het. Hulle wil jou na hulle kerk bring,
na hulle denominasie, of na hulle geloofsbelydenis, en nie na die
Christus toe nie.
217 Mense vandag, as hulle gevra word: “Is jy ’n gelowige?” Ek
het dit gevra, vele male. “Is jy ’n gelowige?”
218 Hulle sê: “O, ek’s Baptis. Ek’s Metodis.” Wel, dit wys jy’s dan
nie ’n gelowige nie. Sien? Dis reg. “Baptis, Pres-…”Maar jy sê:
“Ek’s Pinkster.” Dit het nie een ding daarmee te doen nie. Nee,
meneer. ’n Gelowige is ’n nuwe skepsel. Maar dis waartoe hulle
dit gekry het, vandag. Sien? Waarom doen hulle dit? Wat laat
mense dit sê?
219 Nou die aand, was ek in die hospitaal. Ek sou gaan bid vir ’n
vroutjie wat siek was. Sy is genees. En ek het gesê…Daar het ’n
man en sy moeder daar gesit. Ek veronderstel dit was sy moeder.
En sy het omtrent soos sy moeder gelyk. En ek het met die dame
gepraat. Ek het gesê: “Ons sal nou bid.”

En ek het omgedraai: “Gee julle om as ons bid?”
Sy het gesê: “Trek die gordyn toe.”
Ek het gesê: “Wel, ek het net gevra of jy omgee as ons bid.”
Sy het gesê: “Ons isMetodiste. Trek daardie gordyn toe.”

220 Ek het gesê: “Dan sal dit julle doodbang maak. Ek moet dan
liewer die gordyn toetrek, sien.” Ek het gesê: “As jy ’n Metodis is,
is jy nie ’n Christen nie. So ek sal net…” Ja.
221 Waarom sê hulle dit? Een of ander valse dissipel het hulle
net so ver geneem. Dis al wat hulle weet, ’n verkeerd-geleerde
dissipel. Die dissipels van Jesus het hulle na Jesus geneem. ’n
Metodiste-dissipel neem hulle na die Metodis. ’n Baptis neem
hulle na die Baptiste. En die Pinksters neem hulle na die
Pinksters. Maar ’n dissipel van Christus neem hulle na Christus,
en Christus neem hulle naGólgota. Dis die ware ding. Ja, meneer.
Ja, meneer.
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222 Dis hoe ver hulle gebring was. Hulle is net so ver gebring.
Sien? As hulle—hulle sê, wel: “ ’n Baptis, of Metodis, of
Presbiteriaan, of wat,” dis al hoe ver hulle gebring was,
“Katoliek,” wat dit ook al is. Dis al hoe ver hulle gebring was,
so dis al wat hulle ken.
223 Maar, dank God, hierdie dissipels het Jesus geken. So hulle
het hom geneem na…Hulle het hierdie Grieke geneem na waar
hulle geweet het Waarheid was. En ’n ware dissipel van Christus,
wat Christus al ooit gevind het, neem die—die soeker reguit
na Jesus. En Jesus wys hulle na Gólgota, waar hulle saam met
Hom sterwe en wedergebore word, opnuut. O, goeiste! Dis so ver
soos daar.
224 Maar: “Menere, ons wil Jesus graag sien.” Dit was die vraag.
“Ons wou nie ’n geloofsbelydenis sien nie. Ons wou nieMetodiste
sien nie. Ons wou nie Baptis sien nie. Ons wou nie enige hiervan
sien nie. Onswil Jesus sien.”Maarwat is die probleem?
225 Ek moet net afsluit, my broers. Luister nou mooi, net ’n paar
opmerkinsgs hier voor ons afsluit. Wat? Ek wil dit laat insink
nou, as ek kan, die ding vasspyker.
226 Die Grieke wou Jesus sien. Hy het Hom nooit in Kersfees
gevind nie. Hom nooit in een of ander organisasie gevind nie.
Hom nooit in een of ander geloofsbelydenis gevind nie. Hy het
hulle nooit na so-iets gewys nie. Het julle dit goed? Maar Hy het
hulle na die kruis gewys, om te sterf, te sterf. ’n Ware dissipel sê:
“Jy moet sterwe.” Hoe weet ek wanneer ek dood is? Wanneer jy
hierdie hele Woord herken om die Waarheid te wees, dan begin
die Woord in jou te lewe.
227 “Wel,” sê jy: “maar ons kerk leer…” Ek gee nie om wat jou
kerk leer nie. Dis wat die Bybel sê. Waar jy heen gaan, die ander
kerk, leer iets anders. Maar hierdie Bybel leer dieselfde.
228 En Jesus het gesê: “Wanneer jy ook al hierdie Woord aanvaar,
sal hierdie Woord in jou gemanifesteer word. Dit sal dieselfde
ding doen wat Dit sê Dit sal in jou doen.”

“O,” hulle sê: “die dae vanwonderwerke is verby.”
229 En die Bybel het gesê: “Jesus, dieselfde gister en vir altyd.”
Hoe gaan jy dit laat inpas wanneer Jesus gesê het: “Hy wat in My
glo,” enige plek, enige tyd?
230 Markus 16 het gesê: “Gaan julle die hele wêreld in en
verkondig die Evangelie aan elke skepsel.” Hoe lank? “Aan die
hele wêreld.” Het nog nooit eens daar gekom nie: “Elke skepsel.”
“Hy wat glo en gedoop word, sal gered word. Hy wat nie glo nie,
sal verdoem word. En vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens
volg.” Daar het julle dit. Die Woord sal Lig gemaak word. Dit sal
Homself voortskyn.
231 Nie as jy na die wiegie gaan en sê: “ ’n Babatjie is
hier gebore, lang jare gelede,” nie. Onsin. Allerhande soorte



30 DIE GESPROKE WOORD

geloofsbelydenisse en fabels daaroor vertel. Ons weet Jesus het
geweet daardie hele ding sou vergaan, heel verward raak.

Maar daar’s een ding wat nie verward is nie, dis die
Heilige Gees.
232 “O,” een van hulle sê: “Hy is net hier gebore. Ons het ’n kerk
daaroor gebou.” Ander een het gesê: “Hy’s hier gebore.”
233 Soos, weet julle hoeveel spykers het hulle, kan dit bewys,
oorspronklike spykers wat in die kruis was? Negentien. Elke
kêrel hou ’n spyker. “Hierdie, ons het dit. Halleluja, ons het dit.”

Hulle het sommer ’n paar dooie beendere van êrens. “Ons het
dit. Ons het dit.”
234 “Hierdie is die plek waar Hy gebore is.” Die ander een sê:
“Hierdie is die plek waarin Hy gebore is.” Dit sê: “Hierdie is die
plek waarin Hy gebore is.”Watter verskil maak dit?
235 Hier is waar Hy gebore is, in die hart. Ja. Toe ek gesterf
het, is Hy hierbinne gebore. Ek is wedergebore, in Hom, opnuut.
Dis dit.

“Menere, ons wil Jesus graag sien.” Goed.
236 Wel, wat’s die probleem? Hy het weer verlore geraak. Mense
het Hom verloor. Dis reg. Maar Hy het weer verlore geraak, in die
groot skares, die skares van geloofsbelydenisse. Onthou julle, Hy
het eenkeer verlore geraak, vir Sy ouers. Hy is weer verlore. Hy
het verlore geraak.
237 Gaan met hierdie strate af, soos wat dit die laaste paar dae
was, kyk na die mal skares, stoot en stamp, en drink, en swets,
en vloek. “Jingle bells, jingle bells.” Christus is verlore. Hy’s nie
verlore nie. Die mense het Hom verloor.
238 Waar het hulle Hom gevind? Waarby hulle Hom verloor het.
Dis waar ons Hom sal vind.
239 Maar Hy’s verlore, in hulle geloofsbelydenisse en in hulle
skares. Hy is verlore. Christus is verlore, in die kommersiële
skare. Die kommersiële skare sê: “OnsmoetKersfees vier.”
240 Dame het nou die dag gesê, het daar gestaan, toe ek en my
vrou daar gestaan het. Het gesê: “Ek het vir my pa ’n bottel
wiskey gekoop.”
241 Ander een het gesê: “Wel, ek gaan kry…Ek sal jou sê wat
ek vir pa gaan kry. Ek gaan vir hom klompie kaarte en klompie
speelmunte kry. Ons sal chip poker speel, jy sien, Kersfees vier.”
242 Ander het gesê: “Ek het pas ’n karton sigarette gekry vir
mamma.Wat het jy vir haar gekry?” Huh! Huh!
243 O God! Hy is verlore. Hulle het Hom verloor, in Kersfees.
Hulle het Hom verloor, in Paasfees. ’n Hasie, of ’n nuwe hoed; nie
die opstanding, nie die geboorte van Christus nie.
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244 Hulle het Hom verloor, in hulle geloofsbelydenisse, toe hulle
drie gode uit Hom gemaak het, het Hom aan stukke gekap en
afgode gemaak, in plaas van te weet wie Hy is. “Ek en My Vader
is Een.” Julle het Hom verloor.
245 Hy’s verlore, in hulle godsdienstige skare. Hoe het die
godsdienstige skare? Hy is verlore, vir Sy kerk, in die Laodicea.
Die laaste kerk, kerkeeu, het dit gesê was Hy aan die buitekant
van die kerk, “aan die klop,” het probeer inkom. Die mees
patetiese gesig in die hele Bybel, is die toestand van die kerk in
die laaste dae voor Hy kom. Geen ander kerkeeu het Hom ooit
buite gesit nie. Hulle het geen verskil geken nie. Nou wanneer
hulle werklik die ware krag van die Heilige Gees ken, het hulle
Hom uit die plek uitgeskop, aan die buitekant, aan die klop aan
die deur. “Kyk, Ek staan by die deur en klop.” Sekerlik.

Hulle het Hom verloor, in hulle kommersiële skares.
246 Hulle het Hom verloor, in hulle godsdienstige skares. Dis
reg. Hulle het geloofsbelydenisse daarvan gemaak. Hulle het
denominasies daarvan gemaak. Hulle het dit verloor. Hulle het
die—hulle het die ritueel geneem in plaas van die Bybel. Hulle
het ’n klomp menslike idees geneem in plaas van wat God gesê
het. Hulle het gesê: “Skryf jou naam op die boek. Skud hande.
Dis al wat jy hoef te doen. Word gedoop: ‘Vader, Seun, en Heilige
Gees’.” Die hele ding is vals. Dis reg.
247 Is daar waar die kerkskare Hom verloor het, toe hulle Hom
verloor het. Waarom? Nie in hulle kerkgeboue, nie in hulle wat-
jy-dit-ook-al-noem’s, hulle—hulle groep mense nie. Maar hulle
het Hom verloor toe hulle die Woord verlaat het. “As dit…As
julle in My bly en MyWoord in julle, vra wat julle wil. Dit sal vir
julle gegee word. Dit sal vir julle gedoen word, as julle in My bly,
en MyWoorde in julle bly,” want dis God, wat weer vlees geword
het. Sien? “Julle bly inMy, enMyWoord in julle, vra danwat julle
wil. Dit sal vir julle gedoen word.” Dit is dit.
248 Maar, vandag, bly hulle nie. Hulle is, vandag, ’n Metodis,
môre ’n Baptis, volgende dag ’n Presbiteriaan, het nog nêrens
gekom nie.
249 “As My Woord in julle bly! En die Woord het vlees geword en
onder ons gewoon.” Halleluja!
250 Broer Neville, dis so waar. [Broer Neville sê: “O, glorie! Ek
weet dit.”—Red.]

DieWoord vlees gemaak in jou, wat deur jou spreek.
251 Die Pinksters het Hom verloor. O, ja. Hulle het Hom gehad, ’n
paar jaar gelede, maar hulle het Hom verloor. Hoe het hulle dit
gedoen? Deur te kyk wie kon die grootste geboue bou, uh-huh,
wie kon die grootste kerk hê, die bes-afgerigte koor.
252 As daar enigiets is waarvan ek nie hou nie, is dit ’n oormatig-
afgerigte stem, wat sal opstaan en sing asof hulle die koliek het,
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daardie “whee,” hou hulle asem op tot hulle swart is in die gesig.
Hulle sing nie. Hulle maak net ’n geraas.
253 Maar waarvan ek hou is ’n goeie, outydse hartroerende,
pinkster, wedergebore persoon, wat uit hulle hart sing. As hulle
nie ’n wysie in ’n emmer kan dra nie, het hulle steeds die Gees
daar. Jy kan Dit deur jou voel skeur. Halleluja! Ek hou daarvan.
Ek hou van daardie nagevolge, dieHeiligeGeeswat dit seën, julle
weet. Ek is lief daarvoor. Dis sommer netwerklik, virmy. Ja.
254 Maar hulle het Hom verloor. Goed-opgeleide kore en goed-
opgeleide predikers. O, goeiste! Allerhande soorte krulhare, julle
weet, en buig hulle hoof na hierdie kant toe, kry hulle foto
geneem. En, o, ja, goed-opgelei. Hulle is beslis. Dis goed-opgelei.
255 Groot Sondagskole, sekerlik, elke kerk probeer die ander
een oortref, met Sondagskool. En Sondagskool word nie eens
van gepraat, in die Bybel nie. Dis ’n Metodiste dogma. Dis eers
genoem “rowwe” skool. Almal gaan nou Sondagskool toe, wat
nie vir kerk kan bly nie, omdat hulle iets geneem het buiten wat
God gesê het. Reg.
256 Onthou, ek het nog nooit gesê ek het enigiets gepreek onder
die inspirasie, in my lewe, wat ek moes terugtrek nie, soos ek
die altare gedoen het, nou die dag, en dinge, julle weet, Slang Se
Saad, en enigiets daarvan nie. Laat iemand kom en dit afkraak
met die Woord van God. Nee.
257 Dis waar hulle Hom verloor het; groot Sondagskool, of die
grootste tent wat daar is, die bes-geklede groep in die dorp. Dis
Pinkster. “Wel, ons behoort aan die voorste kerk. Die beste groep
in die dorp gaan soontoe.” Diakens, drie of vier keer getroud,
diaken op die raad, dalk die pastoor ook. Allerhande soorte onsin
in die kerke vandag. Sien?Waar het hulle gedoen? Hulle het Jesus
verloor.
258 “Wel, weet julle, ons denominasie is die grootste een in die
Pinksters. Ons manne is die bes-opgeleide manne wat daar is
daarbinne.” Hulle mag dit alles wees. Ek ontken dit nie. Dit gaan
na die losies en in die teologiese velde.
259 Maar ek wil ’n man ken wat Jesus ken, Hom gesien het en
wedergebore is, en die Woord reflekteer Homself is sy woord.
Jy kan sien Dit is nie syne nie. En hy het homself so volledig
oorgegee totdat dit Christus is wat deur hom spreek. Daar het
julle dit. Dis reg. En tekens enwonders volg daardieWoord, want
Dis God se Woord.
260 Maar as God se Woord ’n sekere ding sê, en hierdie groep sê:
“O, nee. Nee, nee. Ons organisasie sal ons uitskop as ons Dit glo.”
Dan is hy gedaan, net daar. Hy het homself afgesny, net daar. Dis
al. Jy kan dalk meganies iets opwerk. Jy kan dalk een of ander
kullery voorgee, dit, dat, of die ander jou verbeel, maar die ware,
egte ding is nie daar nie. Ja, meneer. O, sekerlik.
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261 Die kerke, die kerke verruil Christus vir die wêreld en
geloofsbelydenisse. Die kerk is op ’n uitruilprogram. O, hulle
wil sekerlik uit—uitruil. Ja, meneer. Hulle sal gaan en hulle sal
uitruil. Hulle wil—wil ’n uitruilprogram hê. Hulle wil omruil wat
God sê, vir wat die denominasie sê. Hulle wil omruil wat God sê,
vir die “volg die pastoor.” Hulle wil ruil wat God sê, vir die “volg
die organisasie.” Hulle ruil om.
262 Weet julle wat? Die mense is winkels toe. O, daar’s ’n groot
handelsveldtog nou aan die gang. Dis nog ’n Kersfees, net ’n
valse, opgemaakte een.
263 Het ons maar ’n bietjie meer tyd gehad, ek gaan weer eendag
terugkeer na hierdie onderwerp. Slaan te veel oor hier, wat die
Heilige Gees my ’n ruk gelede gegee het. Sien?
264 Terwyl die kerk omruil, die kerk aan die koop is, die mense
is, sogenaamde kerk. Ja, meneer. Hulle is aan die uitruil. Hulle
is beslis aan die koop en uitruil. Wat soek hulle om te koop? Die
grootste kerk, die bes-geklede skare, die grootste denominasie.
En die mense…Ek gaan iets sê. Die mense probeer vind, selfs
Pinkstermense, die Pinkstervroue probeer ’n plek vind waar
hulle hulle met meer dinge van die wêreld sal laat wegkom:
kortbroeke, kortgeknipte hare, verf. Hulle soek om te koop.
265 “Seën God, ek’s Pinkster. Halleluja! Ek behoort hieraan. En,
o, ons pastoor glo nie…”
266 Sien julle, julle soek om te koop dié wat hulle die vuilste sal
laat lewe, (Godwees genadig), die een wat hulle die vuilste en die
meeste soos die wêreld sal laat lewe, wat hulle kan. Hulle soek
om te koop van plek tot plek, wys Christus van die hand. Dit kan
dalk vergruis soos alles. Dis bedoel om dit te doen. Die mense
soek om te koop. Hulle doen Kersinkopies waar hulle winskopies
kan kry. Winskopiejagters!
267 “Wel, ek is ook Pinkster. Wel, ons het nie daardie ou eng-
geestige Goed nie.” Maar die Bybel het so gesê.

As hy ’n ware dissipel van Christus is, sal hy jou na die
kruis lei.
268 “O, Broer Branham, ek het gegaan en in tale gepraat.” Dit
beteken niks. ’nMuil het dit eendag gedoen. Ja,meneer. Dis…
269 Ek bedoel nie om met God se heilige Woord te spot nie. Ek
glo in die praat in tale.
270 Die duiwels praat in tale. ’n Man kan in tale praat en enige
soort lewe lei. Maar, ek bedoel, die—die duiwel het ’n—’n kopie
van elke ding wat God gedoen het.
271 En hy kan alles naboots, behalwe die egte Geboorte van
Christus, en hy kan dit nie doen nie. Want, jy moet eers sterf,
dan wek die Woord jou op. Hoe weet jy wanneer jy lewend
is? Wanneer daardie Woord, elke Woord Daarvan, vlees gemaak
word in jou. Alles wat die Bybel sê, jy sê dieselfde ding, en dit
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word vervul presies net soos Hy dit gesê het. Dis dan wanneer
dit is, ja, wanneer jy, wanneer jou gees saamstem met Hom. Hy
is die Woord. Wanneer jou gees saamstem met wat Hy gesê het,
en die Gees manifesteer Homself deur Sy Woord, dan lewe jy.
Sien? Jy’s dan klaar met inkopies doen, en uitruil, en die hele res
daarvan. Dis alles afgehandel. Ja.
272 Die mense soek om te koop, om te vind waar hulle die
wêreldlikste kan lewe, Pinkster en al. Julle Pinkstermense,
moenie spot met daardie Baptiste en Presbiteriane nie. Pot kan
nie die ketel verwyt nie. Nee, meneer. Nee, inderdaad nie. Dis
alles dieselfde. So hulle soek om te koop, om te vind waar kan
hulle in ’n kerk ingaan en aansluit by ’n organisasie, dat hulle
gewild kan wees, goed van gedink kan word in die stad, die
burgemeester van die stad gaan na die kerk toe. Wat, hy kan na ’n
kerk gaan, wedergebore wees. Nou, ek sê maar net, gewoonweg,
die grootste kerk in die stad.
273 Ek ken mense sommer vandag wat behoort aan ’n klein
organisasie hierbo in die pad, ’n kerkie, maar dit was te klein.
Toe het hulle gesê: “So ons—ons kinders sal, en ons kan ’n bietjie
meer van gedink word,” hulle vat hulle brief van een kerk en het
daar na ’n ander gegaan, ’n groter organisasie. En buitendien,
hierdie ander een het ’n filmvertoning in die kelderverdieping
gehad, en hulle speel bunco en alles sovoorts, julle weet, en
het hierdie speletjies, ensovoorts. Toe kry hulle hulle kinders
daarheen. Hulle het ’n potspel-tafel daar onderin, sien, so hulle
kan potspel speel, en kan ontspanning hê en sulke goed. En het
’n tien-minuut Sondagskoolklas, en ’n koffiebreuk, en ’n breuk
sodat die pastoor sigarette kan rook, buitekant kom. O, ja. Dis
reg. Ek sou dit nie sê tensy ek geweet het waarvan ek praat nie.
Dis reg. O, sekerlik. Sien?
274 Hulle doen inkopies. As hulle kan voortgaan en die soort
lewens lei wat hulle wil lei, enigiets doen wat hulle wil, en
steeds Ewige Lewe hiernamaals belowe word, hulle soek om dit
te koop.
275 Ek sê julle, as julle wil koop, kom na Gólgota. Dit handel
dit af. Sterf vir jou vuil self, jou sondes, en word opnuut
wedergebore.
276 “En as julle die wêreld liefhet, of die dinge van die wêreld, is
die liefde van God nie eens in julle nie.” Dis wat die Bybel gesê
het. Dis reg.

Sê: “Ek glo nie in heiligheid nie.”Geenwonder jy kan nie.
277 Maar die Bybel het gesê: “Daarsonder sal niemand God sien
nie.” God is heilig. As God in jou lewe, is jy ook heilig.
278 En vertel my jy kan uitgaan na hierdie partytjies en ’n sosiale
drankie vat? ’n Klomp Pinkstermense doen dit, gaan uit na
hierdie partytjies, en neem daardie vrou daarheen en lewe in
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hierdie plekke, en gaan en ontklee jouself, met baaikostuums, en
gaan swem voor mans, wanneer julle mans, en broers, en susters,
ensovoorts. En Pinkstermense gaan uit in swemklere, en noem
jouself ’n lid van die Bruid? Die Bruid van Christus doen nie
daardie dinge nie.
279 O, hy doen inkopies, sekerlik, kry die maklike weg, word dan
Ewige Lewe hierna belowe.
280 Jy het Dit nie, tensy Dit in jou lewe, die Woord van God,
synde ’n lewende getuie dat Hy lewend is, en jy is lewend in Hom.
O, goeiste! “Menere, ons wil Jesus graag sien.” O! Nie hierdie
geloofsbelydenisse nie, nie hierdie dinge wat die mense opmaak
nie. “Ons wil Jesus graag sien.”
281 Maar Hy is verlore, vir hulle. Uh-huh. Waarom? Net ’n
oomblik. Waarom? Waarom is Hy vir hulle verlore? Waarom is
Hy verlore, vir Pinskter?Waarom isHy verlore, vir dieMetodis en
Baptis? Waarom is Hy verlore, vir daardie organisasies? Omdat
hulle nie hulle koringkorrel wil vat en dit laat val by Gólgota,
en sterf vir hulle geloofsbelydenis, en wedergebore word uit die
Woord nie.
282 Dan word ons gewas deur die water van die Woord, amen,
word nuwe skepsels in Christus Jesus. En die tekenswat Christus
gesê Hom volg, sal hulle volg. Elke vrou sal tot haar plek kom.
Elke man sal tot sy plek kom. Die Gees van God sal tot Sy
plek kom, en die Kerk van die lewende God sal vlekkeloos wees.
Sekerlik. Amen. Ja, meneer. Dis hoe dit gedoenword.
283 Geen dood vir hulle koringkorrel nie. Hulle wil hulle
denominasie nie laat val nie. Hulle wil dit nie laat sterf nie.
As die Baptiste organisasie daardie Baptiste koringkorrel op die
grond sou laat val en dit laat sterf; as die Metodis sy koringkorrel
sou laat inval, as die Gemeentes van God, en die Pinkster Jesus
Naam, en die Eenheid, en Drieheid, en al die verskillendes, kerk
van God, en al hulle ander, daardie koringkorrel sou laat inval
in die Woord in; en dit laat sterwe vir sy eie gedagtes, en hierdie
Woord laat woon en tot lewe kom. Dan sou hulle sê: “As julle my
nie glo nie, glo die werke wat ek doen, want hulle is dit wat van
my getuig.”
284 Wat is die werke? Jesus het gesê: “Hierdie werke, die werke
wat—wat God My gegee het om te doen. En,” het gesê: “soos die
Vader My gestuur het, so stuur Ek julle.” Die einste werke wat
God gedoen het, was in Hom, het Hom en die Vader Een gemaak.
En dieselfde werke wat Jesus gedoen het, en die Heilige Gees van
Jesus in jou, sal jou dieselfde werke laat doen. “Die werke wat
Ek doen, sal hy ook doen.” Beslis.
285 Wou nie die korrel laat…Wat het hulle gedoen? Slegs dooie
lidmate, dood in sonde en oortredinge, dood in geleerdheid, dood
in die dinge van die wêreld. Dit tel vir hulle. Dis waarom hulle
nie wedergebore is nie. Dis waarom die tekens nie kan volg nie.
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Hoekom nie? Slegs dooie lidmate. Moet wees, ’n prediker moet
’n Ph.D., dubbel-L.D. hê, voor hy pastoor kan wees vir sommige
kerke. En miskien ken hy nie die eerste alfabetiese letters, ABC,
nie: “glo Christus altyd.” [Eng. “always believe Christ.”—Vert.]
As hyChristus geglo het…[Broer Branhammaak gebare—Red.]
286 ’n Kêrel het my aangevat, nou die dag, en gesê: “Waarom
laat jy daardie mense nie alleen nie; hamer altyd op hulle oor
hoe hulle aantrek, die dinge wat hulle doen? Wel, as jy ’n profeet
is…”Hulle het gesê: “Mense dink jy’s ’n profeet.”
287 Ek het gesê: “Ek weet hulle is so gesê. Ek is nie. Maar,” het
ek gesê: “hulle—hulle—hulle het dit gesê.”
288 Het gesê: “Wel, as hulle glo jy is, waarom leer jy hulle dan nie
hoe om visioene te sien en voor God te wandel nie?”
289 Ek het gesê: “As hulle ABC nie ken nie, hoe gaan ek hulle
algebra leer? As hulle kleuterskool nie ken nie, nie weet hoe om
hulle te gedra nie, nie weet hoe om te lyk en op te tree, en aan
te trek, en ordentlik te wees nie, hoe gaan jy hulle profetiese
dinge leer?”
290 Jesus het gesê: “As julle die dinge van hier nie glo nie, die
aardse dinge, hoe gaan julle glo, Ek julle hemelse dinge vertel?”
Die dinge wat jy self kan doen, hou op om hierdie dinge te
doen. Kan dit nie eens doen nie, hoe gaan julle geestelike dinge
vind, mense? Is dit nie reg nie? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.] Ja,
meneer.

Slegs dood, vir hulle geleerdheid. Hulle het geleerde skare.
291 Nou gaan ek afsluit deur dit te sê, net hierdie paar woorde.
My Kersboodskap is, laat ek julle vanaand wys na die kruis.
Amen. En julle, die koringkorrel val daar in Christus in, en
sterf. Daar sal jy Sy Lewe in Sy Woord vind, synde dieselfde
gister, vandag, en vir altyd. Laat dit my Kersboodskap vir julle
wees. Ek wys julle nie na ’n krip, na ’n wiegie, na ’n kerk, na ’n
denominasie nie. Maar: “menere, ons wil Jesus graag sien,” dan
sal ek julle na Hom wys. Hy wys julle op Sy dood, begrafnis en
opstanding. En laat julle julle eie koringkorrel daar inval, en laat
Sy Woord werklik word in julle, en julle sal sien dat Hy dieselfde
is gister, vandag, en vir altyd. “Menere, ons wil Jesus graag sien.”
Hy is dieselfde gister, vandag, en vir altyd.

Laat ons bid.
292 Hemelse Vader, al swiep die ure voort, en beweeg die Heilige
Gees onder diemense, en is môre veronderstel om die aanbidding
te wees van die dag dat U U eniggebore Seun in die wêreld
ingestuur het. En ek het probeer, vanaand, om nie die mense
te wys na ’n krip waar Hy gebore was nie, want Hy was toe
net ’n Baba. Maar ek probeer hulle wys na die doel waarvoor
Hy gebore was, dat Hy hulle Verlosser kon word; dat Hy hulle
God kon word, hulle—hulle—hulle—hulle Koning, hulle Alles-in-
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Alles. Dat hulle Hom kon kenWat alle ruimte vul, dat hulle Hom
kon ken; nie Een wat by Betlehem begin nie, maar Een wat nooit
’n begin gehad het nie. Een wat die Ewige God is, wat op die
aarde kon staan en sê: “Ek enMy Vader is Een.”
293 Ek probeer optree soos ’n—’n dissipel, na die beste van my
wete. Toe mense met honger harte gekom het na die dissipels
wat getrou was, Filippus en Andréas, het hulle hulle in die
Teenwoordigheid van die Here Jesus ingeneem, en Hy het hulle
gewys na ’n dood wat aan die kom was, sodat hulle Hom sou ken
en Hom kon sien.
294 En vanaand, Vader, eweneens, wys ek hulle na Gólgota waar
die Seun van God, God gemanifesteer in die vlees, die vorm van
’n menslike wese aangeneem het en getabernakel is, het Sy rol
verander, geword vanaf die Ewige God in heerlikheid. En Ewige
word ’n menslike wese, en het Sy tent opgslaan onder ons en een
van ons geword, om ’n Bloedverwante Losser te wees, om ons
terug te bring na ’n—’n herinnering van ’n magtige God wat ons
geskape het.
295 Daar het Hy gesterf, op Gólgota, en daar moet ons saam met
Hom sterf. Soos Hy, die Seun van God, gesterf het; om seuns van
God te wees, moet ons ook sterf, en ons koringkorrel in die grond
laat inval saam met Hom, ons lewens dood wees en verborge in
Hom. O, en dan opgewek in Sy opstanding, om Sy Werk voort te
sit, om Sy selfde God, wat in Hom was, die manifestasie van die
Woord van die Kerk te laat voortbring in die laaste dae, soos Hy
belowe het.
296 God, ons is so bly om te sien dat Hy elke deel daarvan
bevestig het, om te wys dat Hy God is. Hy hou Sy Woord.
Die groot Vuurkolom is steeds tussen ons. Die groot tekens en
wonders wat Hy belowe het, gebeur steeds.
297 O God, ons is so gelukkig dat, vanaand, dat die doelwit wat
Hom na die aarde gebring het, dat ons ’n reg het om Sy Gees
in ons lewens te besit. Dit gee ons Ewige Lewe, Sy Woord vlees
gemaak in ons eie wese.
298 Laat ons ons oorgee, vanaand, Here, volkome oorgee, vir alles
van hierdie wêreld, dat ons dood kan wees vir die dinge van die
wêreld; en weer opstaan tot ’n nuwe Lewe in Christus, om voort
te gaan in hierdie komende jaar, as die jaar voortduur, of as dit
selfs hier kom. Here Jesus, om nuwe, geheiligde voorwerpe van
God, gewas deur diewater van dieWoord, deur die Bloed, en opsy
gesit vir die diens van Christus! Skenk dit, Here. Ons wy onsself
aan U, in die Naam van Jesus Christus. Amen.

Dig by U, dig by U,
Dig by U, dig by U;
Deur die hele pelgrimswandel,
Redder, laat my stap met U.
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Laat ons ons hande en ons harte ophef, soos ons dit sing.
Dig by U, dig by U,
Dig by U, dig by U;
Deur die hele pelgrimswandel,
Redder, laat my stap met U.

299 Nou laat ons ons hoofde en ons harte buig, en dit saggies sing;
maar tot Hom nou, asof jy reg na Hom kyk.

Dig by U, dig by U,
Dig by U, dig by U;
Deur die hele pelgrimswandel,
Redder, laat my stap met U.

300 As dit jou getuienis is, steek nou jou hand op. Sê: “Dig by U!
Waarlik, Here, nie die kerk nie. U! Nie ’n geloofsbelydenis nie,
maar U. Nie ’n krip of ’n wiegie nie. U! O God, laat U Woord in
my wees, sodat ek dig by U sal wees.”

Deur die hele pelgrimswandel,
Redder, laat my stap met U.

301 Nou, terwyl ons weer sing, vat iemand se hand, sê: “Ek sal vir
jou bid, Christen.” Wanneer jy hulle hand neem, sê dit dat: “Ek
sal vir jou bid, Christen. Bid jy vir my.”

Dig by U, dig by U,
Dig by U, dig by U;
Deur die hele pelgrimswandel,
Redder, laat my stap met U.

Nou, soos julle julle hoofde gebuig het.
In ’n voerkrip van weleer, ek weet dit het
gebeur,

’n Baba is gebore, om ons van sond’ te red.
Deur Johannes is Hy gesien, ewig as die Lam te
dien,

O, Christus, die gekruisigde van Gólgota.
Dig by U, dig by U;
Deur die hele pelgrimswandel,
Redder, laat my stap met U.

302 Het julle Hom lief? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.] Is Hy nie
wonderlik nie? [“Amen.”]

Verlamdes kon weer loop, stommes kon weer
praat,

Met liefde is dié krag gespreek daar op die see;
Blindes konweer sien, ekweet t’was onverdien,
Genade van die Man van Galilee.
Nou, dig by U, dig by U;
Deur die hele pelgrimswandel,
Redder, laat my stap met U.
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303 Dit julle begeerte vanaand? Sê: “Amen,” as dit is. [Gemeente
sê: “Amen.”—Red.] O, hoe wonderlik!

Deur die hele pelgrimswandel…Ons is
pelgrims.

Redder, laat my stap met U.
304 God seën julle. Nie juis ’n “vrolike” Kersfees nie, maar
God se seëninge van Kersfees sy op julle. Mag die Christus van
Gólgota jou in Homself verberg, jou toevou, jou so toedraai en
jou omsluier in Sy Woord, totdat Sy Woord vlees sal word in jou,
is my gebed. God seën julle. Die pastoor nou, Broer Neville. 
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