
WYSHEID TEENOOR GELOOF

 Dankie, Broer Neville. Die Here seën jou. Môre, môre.
Broer…

2 Môre, vriende. [Iemand sê: “Môre, Broer Branham.”—Red.]
Bly om terug te wees in die huis van die Here!
3 Ek is net teruggeroep daar, paar oomblikke gelede, om te bid
vir ’n ou prediker. En hy het net pas ’n floute gehad, soort van.
Niks verkeerd gevind met hom nie, hy’s net ’n ou heilige van die
Here. Op pad hiernatoe, het Satan my probeer siek maak, om
op te gooi, ook. Ek het gesê: “Ons sal net vir mekaar moet bid.”
Dis reg. Ja. So, dit was Broer Coggins. Ons ken hom baie goed,
hier by die tabernakel. Hy kom van bo in Carolina. En hy was
baie, baie siek, net—net staan en flou word. Maar blykbaar nie
een ding verkeerd met hom nie, nie fisies nie. So, net die Duiwel
wat hom probeer versoek. So, hy’s ’n groot versoeker, en hy’s ’n
goeie een, ook.
4 Julle het die storie gehoor van die ou suster wat kerk toe
gegaan het, nie iets slegs van enigiemand wou sê nie. Gesê: “Wat
dink jy van die Duiwel?” Gesê: “Wel, hy’s ’n goeie teenstaander.”
So dis wat hy—wat hy is.
5 Ons is bly, vanmôre, omweer in die huis van die Here te wees,
hierdie week, te wag vir die Koms van die Here Jesus.
6 En nou, ek sou praat oor die onderwerp, vanmôre: “Beskut
deur die Bloed,” en lyk asof dieHeiligeGees soort vanmy gedagte
daaroor verander het. En ek het ’n ander onderwerp, van lering.
Want, dan, daarna, het ek gesê, gisteraand: “Waarom sou Hy my
gedagte verander oor ’n onderwerp van daardie soort: ‘Beskut
deur die Bloed’?” Julle verstaan wat die teks sou wees: “Israel
onder die bloed, wat marsjeer na die belofte,” julle sien. En mag
dit preek, op ’n ander tyd.
7 So ek het onthou, in ’n droom wat ek gehad het hier, nie
lank gelede nie. En ek, in hierdie droom, was ek veronderstel om
Voedsel op te berg in die tabernakel, julle sien, hier in hierdie
droom.Hoeveel onthou dit, ’n paar weke gelede, die droom gehad
het? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.] Ek kon julle nie die uitleg
daarvan gee nie. En as dit my nie baie lank sal neem nie, sal ek
julle net vertel, as julle dit graagwil hoor. [“Amen.”] Goed.
8 Dis min dat ek enigiets droom wat net enige sin het. Dis,
gewoonlik, gaan ek laat bed toe, en word dan wakker. En wees
senuweeagtig of moeg, droom jy, gaan slaap dan en droom, dan
word jy wakker. Julle weet hoe dit is, ’n senuweeagtige persoon
soos ek.
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9 En ek was uit saam met Broer Woods en Broer Sothmann,
en die Here het net vir mense gegee…opgekom met…af…En
hierdie was by Tucson, Arizona. En die Here het net volmaak, in
elke geval, drome gegee, uitleg.
10 Nou, julle sien, wanneer enigiemand gee, vir my ’n droom
vertel, die enigste manier wat ek die uitleg kan hê, ek sien weer
daardie droom. En baie van julle hier weet, dat party van julle
my dinge vertel, dat julle my nie alles daarvan vertel het, in die
droom nie. Maar toe ek dit gekry het, weer oor, het ek gekry
wat julle my nie vertel het nie. Sien? En so moet jy dit weer oor
sien, en dan vertel Hy jou. Daarom, partymaal is dit snydend.
Partymaal is dit hard, onaangenaam vir die persoon. Maar jy
moet eerlik wees, want dis die Woord van die Here. Sien? Want,
hulle verwag dit. En Dit is nooit…Here was goed vir my, omDit
altyd reg te laat wees.
11 En so daardie aand het ek—ek aan die slaap geraak, en ek het
gedroom, self. En ek het gedink ek was…Kêrel saammet wie ek
geboks het, jare gelede. Baie, julle oumense…
12 Ek het net gedink aan Broer Roy Slaughter, wat daar staan
by die deur. Hy was daar, ek reken omtrent een van die oudste
lidmate hier in die kerk. Broer Slaughter, ek reken, is net omtrent
een van die oudste lidmate. En ek—ek net…
13 Terwyl ek van hom praat, daar’s baie goeie punte van Roy
Slaughter waarvan mense nie weet nie. Dis reg. Hy’s my broer,
en ek sal hom liewer ’n klein ruikertjie nou gee, of ’n knoppie,
as ’n hele krans wanneer hy weg is. Dis reg. Daar’s baie goeie
punte. Broer Roy was ’n ware broer vir my, hy en sy familie, lewe
daarbuite, en het hard gewerk vir daardie familietjie, en ’n goeie
klomp kinders grootgemaak. Ek het al sy dogters en sy seuns
geken, en sy seuntjie se begrafnis gepreek toe dit gesterf het.
14 Ek onthou, eenkeer hier, het ons ’n kêrel gehad wat aan die
kerk gewerk het. En die…En hy was veronderstel om dit te
doen, net as ’n skrynwerker. Ons het nie te veel geld gehad nie.
En hy sou hierdie binnekant hier insit. En iemand het gekom
wat wou werk, en hy het dit nie gedoen nie, en rondgesit. Hy
het gesê hy het ’n halfuur gewerk, of iets, en sy voet seergemaak.
En toe het hy, net genoeg om ’n saak teen die kerk te maak, en
ons gedagvaar vir tienduisend dollar, wel, ons het niks gehad nie.
Ons het niks daarvan geweet totdat hulle alreeds uitspraak gegee
het nie. Julle sien, hulle het gedagvaar. Die—die man, hy het geen
versekering gehad nie, en so het dit toe op ons geval. Ons het nie
gehad, om te betaal nie.
15 Ek sal nooit die aand vergeet nie, net daar gesit, daar agterin,
dat Roy in die sak gesteek het nie. En ou…Verskoon my, Broer
Roy. Ou, verslete beursie, en die tjeks uitgehaal het wat hy gehad
het van sy vullisverwydering, dinge soos daardie. Gesê: “Wel,
Broer Bill, ek sal dit daarop sit.”
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16 Ou Evelynatjie, sy suster, sy sit waarskynlik net hier, iewers
nou. Sy: “Broer Branham, my ou huisie, net driehonderd dollars
werd, maar ons sal dit net daarop plaas.” Sien? Dis ware, egte
materiaal, as jy metmy praat. Dis inmy boek, dis eg.
17 Ek onthou toe, ’n rukkie later, is ek op my eerste diens uit.
Ek was in Sint Louis, in een van my eerste groot dienste. En
’n telegram het ingekom: “My dogtertjie lê op sterwe. Broer
Slaughter. Kom dadelik.” Ek het net oorgestap, my klere in
die tas begin sit. Dit was uit en gedaan. Ek kon hom nie
wegwys nie. En hier kom ons. Ek het huis toe gekom, in die
kamer ingestap. Verpleegsters, onder, die hospitaal daar, by die
Katolieke hospitaal in New Albany, het sy dogtertjie opgegee.
Net soos ons in die kamer ingestap het, het die Here Jesus haar
genees. Daar was sy, julle sien. Sien?
18 En soos brood op die water, sal dit eendag na jou terugkeer.
Vanmy onderwerp af; maar gaan terug na die begin.
19 En ek het geboks. En daar was ’n kêrel genoem hier in die
stad. Die arme kêrel drink nou baie erg. Een van sy seuns is
in die polisiemag. Smith, George Smith, hulle het hom genoem:
“Ses-sekonde Smith.”Hy’t my begin afrig vir boks, toe ons gehad
het…voor die Golden Gloves begin het. Ons was daarbuite by
die regering. En daarin, wel, hywas die rofste persoonwat ek ooit
gesien het. Hy het my net geslaan, en ek sou net deur die lug trek.
En ek het teruggekom. Ek het gesê: “Jy hoef nie so rof daarmee
te wees nie. Sien?” Ek het gesê: “Jy slaanmywind uit.”
20 Hy het gesê: “Ek sê jou, Billy,” gesê: “maak nie saak hoe
goed jy geoefen is, en hoeveel atletiese ondervinding jy het, en
hoe sterk jy is, vir jou grootte, of enigiets soos daardie nie,” gesê:
“’n hou stop die bloed met houe soos daardie.” [Broer Branham
klap sy hande een maal—Red.] En gesê: “Jy mag my nou haat,
maar wanneer jy daarbo in die kryt kom, self,” gesê: “sal jy dit
waardeer.” Gesê: “Jou liggaam bou dit op, om vinnig terug te
kom. As jy net geslaan word, en net omval, en jy daar lê en ’n
telling neem.Maar wanneer jou liggaam gebou is en die houe kan
verduur,” gesê: “dan, wanneer jy dit slaan, harde hou jou tref,”
gesê: “danwanneer jy weer kan vinnig terugkom,” gesê: “weer op
jou voete. Uit die kryt geslaanword, weer terug inspring.” Hy het
pas, my reg uit die kryt geslaan. So hy het gesê: “Jy moet dit net
doen. Sien?” En hy het my amper doodgemaak. Hy was omtrent
dertig, veertig pond swaarder as wat ek ooit was. En hy kon…
Hy was ’n vegter, en ek was net ’n leerling, so hy het my amper
doodgemaak. Hy het gesê: “Maar jy sal dit waardeer wanneer jy
in die kryt kom.” Ek het uitgevind dit was die waarheid.
21 Toe, het ek daardie sersante in die weermag daardie seuns
hoor oplei, en rof. Hulle sou daardie sersant haat. Maar wanneer
dit gekom het by oorlog, het hulle hom liefgehad, vir rowwe
opleiding.
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22 Dis hoe ek Christene probeer oplei. “Moenie jou hare afknip
nie. Moenie grimering dra nie. Moenie dit doen nie.” Kry dit
rof. Julle sal my waardeer wanneer ek by—by die einde van
die pad kom. Sien? Opleiding, sien, daardie opleiding reg kry.
Maar laat ons—laat ons reg by die Woord bly. Dit mag rof
wees, denominasionele verskille in stukke sny, maar julle sal dit
waardeer wanneer julle aan die einde van die pad kom. Sien?
Julle het by die Boek gestaan.

So, vrou, neem, het haar arm in myne gehad, en ons het
nadergestap.
23 En George Smith nou, hy’s, ek reken, hy’s ’n gryskop man.
Ek reken hy’s sewe of agt, tien jaar ouer as ek. En hy was terug
in die kryt, en hy het geveg. En hierdie jong kêrels wat opgekom
het, groot breë-skouer-seuns, hulle kon hom glad nie troef nie.
Hulle net…Hy sou hulle net verslaan binne ’n oomblik. En ’n
jong kêrel het gesê: “Ek kan daardie ouman verslaan. Ekweet ek
kan.” So hy, yslike groot atletiese kêrel, het in die kryt ingespring
daar. Hy’t nie ’n halfminuut gehou nie. Hy het weer uitgekom,
gesê: “Ek weet nie waar dit vandaan kom nie, maar hy is beslis
’n man.”
24 En net toe, het ek na my vrou gekyk, in die droom, en ek het
gesê: “Vrou, jyweet, hy’t virmymy eerste opleiding gegee.”
25 En toe, julle weet, drome is snaaks. Ek het afgekom na ’n—’n
groot see, en die water was baie onstuimig. En die bootman…
Nou, Meda was nie toe saam met my, my vrou nie. En toe, hierin,
het die—die bootman daarnatoe gekom, en vir my ’n kanoetjie
gegee, van omtrent twee-en-’n-half-voet, drie-voet lank. En hy
het gesê…Dit was baie wit, net plastiek, en wit. Hy het gesê:
“Hier is jou boot.”

“O,” het ek gesê: “ek kan nie oorgaan, daarvoor, daarin nie.”
26 Hy het gesê: “Wel,” gesê: “dit sal vyftig myl per uur gaan, so
op-en-af.”
27 Ek het gesê: “Dit mag, op-en-af met die oewer, maar dit sal
nie daarbuite nie. Sien?” het ek gesê.
28 Hy het gesê: “Wel, gaan saammet hulle.” En ek het gekyk, en
hier het Broer Woods gesit, en Broer Fred Sothmann, die twee
broers wat saam met my was daardie aand wat ek die droom
gedroom het. En hulle het daar gesit in ’n groen kanoe met ’n
klomp toerusting daarin, kamptoerusting, tente, ensovoorts. En
hulle het daar gesit. Hy het gesê: “Gaan saammet hulle.”
29 Ek het gesê: “Hulle is nie eens bootmanne nie.” Ek het gesê:
“Ek weet dit.” Ek het gesê: “Ek is ’n bootman. En ek—ek weet
van die kanoe, om dit te hanteer. Maar,” het ek gesê: “hulle, hulle
sal nooit. Hulle sal dit nie maak nie. Ek sal, in elk geval, nie so
gaan nie.”
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30 “Wel,” het hy gesê: “hulle het jou lief.” En gesê: “Waarom
gaan jy nie terug hier en bêre weg nie?”
31 So, ek het teruggegaan. En die plekkie waar ons uit was,
’n plekkie genaamd Klondike, omtrent veertig myl van enige
beskawing af, een klein winkeltjie vir die boere en dinge. Gelyk
asof dit by Klondike was, en dit het geblyk hierdie tabernakel te
wees. Ek het net hier gestaan. Ek het ingeroep, groot vate van die
mooiste kos wat ek ooit gesien het. Radyse, gelyk soos, drie-voet
lank; en rape, en groente, en aartappels, en alles.
32 Hy het gesê: “Bêre baie daarvan weg.” Sien? En ek het daar
gestaan, dit net weggebêre.
33 En ek het wakker geword. Ek kon dit nie verstaan nie. Ek
het gedink dit was net ’n droom, en aangegaan. Broer Woods en
baie ander gepla. So, hier was die uitleg. Ek moes wag, net soos
ek julle baiekeer gesê het. Dinge moet gebeur voor jy kan; sekere
dingewat dit in lyn bring. Hier was die uitleg. Hulle…
34 Ons het verwag oorsee. Broer Miner Arganbright, ’n
boesemvriend van my, sou vir my en my vrou se onkostes betaal
om deur Palestina te toer. En ons sou in Switserland ingaan, en
verderaf in Afrika in, en in ’n veldtog in Junie. En my vrou, en
Rebekah, en hulle, was baie opgewonde om teweet dat hulle deur
Duitsland, Engeland, Frankryk, en Palestina sou gaan. Hulle
moes daar wag totdat ek die Afrika veldtog gedoen het, hulle dan
optel op pad terug. En hulle was almal onder groot verwagting.
Julle het my hoor sê: “As die Here wil,” altyd. “As die Here wil,
beoog ek om daardie oorsese veldtog te onderneem. Ek het nog
nie presies geweet nie.” So ek het daarop gewag.
35 En hier is wat dit was. Hierdie Mnr. Smith, George Smith,
wat my eerste afrigter hierin was, en meer as die gelyke van
enige van die jongmense was wat daar in die land is vandag, in
sy vegkuns.Wasmy eerste opleiding, in die gebedsry. Sien?
36 Baiekeer, wanneer ek die mense naderbring, is daar visioene.
Wag. Ja. Hierdie een, visioen. Daardie een, visioen. Dit het nooit
net goed gewerk nie. Nou, toe ek eers begin het, sou ek nooit
’n persoon laat…Behalwe as ek iets in die ry gevind het, wat
net nie presies reg was nie, en Hy my gestop het, Hyself, sien,
en vir my daarvan gesê het, sou ek reguit voortgaan en bid vir
die mense. En, goeiste, die—die resultate was ’n honderd keer,
want ek het gekom by…Ek sou bid vir vier of vyfhonderd in een
aand. Op dié manier, miskien vyf-en-twintig of dertig, miskien
nie soveel nie. Miskien tien of vyftien visioene, en ek’s…jy moes
my omtrent uitdra.
37 Weer teruggegaan na daardie selfde ding, sien, terug na my
eerste opleiding. Buitendien, daar’s niks op die veld wat ooit
Daarmee kon vergelyk, of kan nie, sien, want dis die Woord. Dit
is nie een of ander denominasie nie. Dis dieWoord. Sien?
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38 En toe, daar, toe het julle opgelet die volgende deel daarna,
het Meda weggegaan uit die droom. Toe ek by die see gekom het,
dit was: oorsee gaan.
39 Nou, Broer Arganbright het my gebel, nou die aand,
baie opgewonde, en gesê: “Broer Branham, dit sal een groot
vakansie wees. Broer Shakarian het ’n hartaanval gehad, so die
oorsese dienste is gekanselleer.” En hulle…Die Switserlandse
byeenkoms, hy wou hê ek moet daarnatoe gaan net vir een aand,
en sou daardie een aand se diens hê. Dan sou die res daarvan
net vakansie wees, net rondgaan oor die land. O, dit, nou, wat
baie gaaf is; Broer Arganbright is net eerste klas, as ’n Christen,
’n boesemvriend van my en my familie.
40 En, maar, julle sien, die klein, wit plastiek kanoe wat hy wou
hê ek moet in gaan, was die Woord van God. En daar’s nie genoeg
prediking daarin om my oor die see te roep nie. Ek het gesê:
“Huh-uh, nie dit nie. Net daarvoor? Huh-uh.”

Hy het gesê: “Gaan dan, gaan saam met hulle, soos
hulle gaan.”
41 Ek het gesê: “Hulle is nie bootmanne, predikers nie. Ek
is ’n prediker. As hulle gegaan het, sou dit ’n vakansie wees,
heeltemal, met die kamptoerusting daarin.” Maar dit sal dit nie
doen nie. Ek het dit van die hand gewys. So daar was die uitleg
van—van die droom. Sien?
42 En toe het Mnr. Arganbright my gebel, ’n paar aande gelede,
en vir my gesê dat—dat die—die…Natuurlik, het ons gehoor
dat die oorsese dienste gekanselleer is, as gevolg van Broer
Shakarian. En toe is daar geen…Daar, die een in Switserland,
ek het net een aand gehad. En ek…
43 Meda moes my sê, eerste, dat sy nie wou gaan nie. So ek het
haar gebel, uit Florida, nou die aand, of Georgia, en haar gesê.
Ek het gesê: “Broer Arganbright het my gebel en gesê ons moet
vertrek op die twintigste Mei.”
44 Sy het gesê: “Dis uit. Dis uit.” Sien? “Kinders skryf dan net
hulle eksamen. Kan nie gaan nie.” Sien, sy moes dit van die hand
wys, self, want sy was die een wat ingesluit was. Dit was haar
vakansie. En daar was dit.
45 Selfs drome, alles, is vir ’n betekenis. Alles het iets iewers.
So, drome het uitlegte.
46 Nou, aan die terugkom…Ek mag dit sê sodat julle sal
verstaan, en hierdie word opgeneem. Op die pad, op pad
huis toe…
47 Net voor ek daarnatoe gegaan het, hoeveel onthou dat ek dit
hier herhaal het, dat ’n Stem na my toe gekom het, in die kamer,
een oggend na ’n visioen, en gesê het van, vertel het van die slang,
en dat dit gebind was, en om nie enigiets te vrees nie? [Gemeente
sê: “Amen.”—Red.] Hy het gesê: “Moenie bevrees wees nie.” Gesê:
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“Het Ek nie bewys om met jou te wees waar jy ook al gegaan het
nie?” Gesê: “Het Ek nie bewys ommet jou te wees op jou jagtogte
nie?” Onthou toe ek vertel het wat ek sou kry voor ek vertrek
het, en dit alles? [“Amen.”] Sien? Gesê: “Het Ek nie bewys om
met jou te wees nie?” Toe het ’n baie soet Stem gekom, gesê: “Die
nimmerontbrekende Teenwoordigheid van Jesus Christus is met
jouwaar jy ook al gaan.” En ekweet, daardeur, dat ons opbeweeg
na iets. Ekweet nie wat dit is nie. Ek kan nie sê nie.
48 Op pad huis toe, nou die aand, of nou die dag, of net voor
ek huis toe gekom het, het ek ’n visioen gehad. En ek het ’n
paar kêreltjies gesien, maer, gelyk soos jong seuns, of iets, wat
pette opgehad het. En ons het gestaan, gejag. En ek het ’n yslike,
groot bruinkleurige beer geskiet. En hulle het omgedraai en
vir my gesê, gesê: “Maar daar is ’n bietjie verwarring oor die
byeenkoms.”
49 Ek het gesê: “Maak nie saak wat die verwarring is nie, as
ek veronderstel was om te gaan, waar dit ook al was, sal ek in
elk geval gaan, sien. Dit maak nie saak nie.” En die visioen het
opgehou. Ekweet niewaar dit is nie.Maar, hierdie is op band. Dit
gaan gebeur. Sien? Onthou net, dit gaan gebeur. Dis ’n visioen.
50 So, nou, volgende Sondag, gaan ek in Tennessee wees, as die
Here wil, volgende Saterdagaand en Sondag, saam met Broer M.
E. Littlefield, by, o, daardie kerk van God hoofkwartiere daarbo
by Cleveland, Tennessee. Broer M. E. Littlefield, by sy kerk, die
een wat ek vir hom toegewy het, hier, twee of drie jaar gelede, by
Cleveland, Tennessee, volgende Saterdagaand en Sondagoggend.
Sal net Sondagoggend diens wees, op Sondag. En gee my tyd, my
familie saammet my gaan, en ons terugkom. Ek het hom belowe,
kom enweer in sy kerk preek. Dis volgende Sondag.
51 Dan, die volgende Sondag, gaan Broer Arganbright hier wees
saam met Broer Rowe, die diplomaat van Washington, wat was,
gedien het onder drie of vier presidente. Hulle gaan hier wees
op daardie Sondag, en met ’n nuwe film. Ek wil hê almal moet
hier probeer wees, indien moontlik, vir daardie tyd. Ek wil self
hier wees.
52 Die volgende Sondag is Pase. Ons verwag ’n groot diens hier,
Pase. Die Here wil, wil ek hier wees Paassondag. Want…En ons
sal sonsopkomsdiens hê, soos gewoonlik. Doop, almal van julle
wat gedoop gaan word, die Naam van ons Here Jesus, wees hier
Sondag. En dit is verwag, of gesê, ’n tyd gelede, omdat ons nie
sitplek het nie, ons die Boy’s Klub mag kry, met sitplek vir sewe
of agthonderd, net hierbo, regom, ’n nuwe klub net om die hoek
hier, weer hiernatoe kom vir doopdiens dan. En weer soontoe
gaan, sodat almal ’n gemaklike sitplek kan hê vir Paasoggend.
Ons gaan probeer kyk daarna, hierdie week, en uitvind.
53 Dan die volgende diens, wat dan begin op…Ek vertrek hier
op die twintig-…op die vyf-en-twintigste of ses-en-twintigste
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van die maand. En dan die sewende…sesde, sewende, agtste, en
negende, en tiende, is ek ver terug op die…buite van Van-…
of Victoria Eiland, ver agter onder ’n paar Indiane, waar jy moet
gaan op ’n boot, om by hulle uit te kom.
54 ’n Klein sendelingvriend van my, broer, ek was saam met
homverlede herfs op ’n jagtog. En hy het ’n pragtige huis, hy en sy
vrou. En sy arms, en alles, is heeltemal rou, verskillende plekke.
Wel, dis wat dit was. Dit was van vlooie, weeluise en dinge,
sien, wat hulle net reg daarbuite lewe, waar hulle net in enigiets
moes woon, onder daardie Indiane. Hy het ’n paar van hulle
oorgebring na die diens, die hoofman. Hulle is almal Katoliek,
omtrent almal. En die Heilige Gees het daar deurgegaan en
daardie hoofman uitgesoek, en hulle almal saam met hom, en
elkeen van hulle genees, net daar in die diens. Hulle het net
eenvoudig daardie kus aan die brand gesteek, met hulle bote wat
uitgaan. Hulle is kommersiële vissers, op-en-af met die kus. En
Broer Eddie roep, en ek het ’n klein gevoel om te gaan, sien, om
soontoe te gaan.
55 En dan vertrek ons daar, en het een dag se reis van daar af,
en het twee nagte of drie nagte in Fort St. John. Dis ver bo op die
Alaska hoofweg. En twee nagte daar.
56 Dan, op pad huis toe en die…Ek dink dis die sewende,
agtste, negende, en tiende van Junie. Nou, hier is plek waarnatoe
julle almal kan gaan, na hierdie dienste hierbinne, sal wees by
Southern Pines. Julle ken die broer wat so ’n mooi artikel geskryf
het hier, nie lank gelede nie. Terloops, hy het vir my nog ’n paar
tydskrifte gestuur het. Ek was veronderstel om hulle te bring.
Ek sal hulle hier hê volgende Sondag, as die Here wil. En dis by
Southern Pines, net omtrent, o, ses of agt ure se ry hiervandaan,
Southern Pines, Noord Carolina. Of, is dit Suid Carolina? Noord
Carolina. Ja. Dis reg. Dan, reg, dan sal ons daar vertrek op
die tiende.
57 En op die elfde en twaalfde, by Broer Bigsby by Columbia,
Suid Carolina. En dis die man, die Presbiteriaan wat die artikel
geskryf het. Vir my, het dit my meer getref as enigiets wat
ooit van my geskryf is. Hy was ’n Presbiteriaan, doktor van
godsgeleerdheid. En hy’t in Chicago ingekom en die artikel
geskryf. Van…Ek vergeet nou wat dit was. Dit was baie goed.
Ek het dit iewers, en in ’n tydskrif. Iets van “’n Presbiteriaan,
wat ’n Pinkster ontmoet,” of so-iets: “Pinksterprofeet aan ’n
Presbiteriaan,” iets. En sal by homwees.
58 Dan, gisteraand, het ons Broer Roy Borders gebel, wat
alreeds op dieWeskus is. En daar’s party van diemense daarbuite
wat soveel as vyf-en-dertig en veertig kerke het wat saamwerk
in dienste; Sedalia, Kalifornië; en oorkant by Grass City, en van
daar…of Grass Valley, liewer. En van daar af, verder in Oregon
in; verder bo in na—naWashington.
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59 En dan, Broer Arganbright wat inkom, ons gaan, beplan nou,
in die laasteweek van Julie, om inAnchorage, Alaska tewees, om
’n tak daar te organiseer vir die Christen Sakemanne, na omtrent
’n ses of agt-dag-herlewing wat ek hoop om te hê, daardie harde,
rowwe Alaska. Julle weet hoe dit is, net prospekteerders en
mynwerkers. En ham en eiers kos omtrent drie dollars en vyftig
sent vir ’n bord. Dis—dis ’n baie rowwe plek, maar hulle het die
Evangelie nodig.
60 Nou, wat ek beplan om te doen, is, hierdie dinge wat ek hier
onderrig, hierdie Voedsel wegbêre en hulle uitkry, ek wil nou
gaan. Ek het geen definitiewe leiding na enige plek nie, maar ek
gaan, saai sade, van iewers af gestuur, begin.
61 My vrou, sy is hier iewers. Sy het ’n brief van ’n dame gekry
hier oorkant in Illinois nou die dag. Dit het net ingebrand in my
siel van my hart in. Die dame het gesê: “Suster Branham,” gesê:
“daar’s geen twyfel dat baiekeer, en na gelang, vandat jy getroud
is, dat jy baie moes ly, Broer Branham wat weg was, daardie
kinders gehad het.” En gesê: “Die kinders, natuurlik, huil vir
hulle pa, ensovoorts.” En gesê: “Ek weet wat jy bedoel, want ek
het ’n pragtige man, self.” Sy het gesê: “Maar, ek sal vir jou van
my toestand vertel.”
62 Sy het gesê: “Ek—ek het vier groot operasies gehad, die
laaste vier jaar.” Sy het gesê: “Ek neem omtrent, vyftien of
sestien kalmeermiddels per dag.” En sy het gesê: “Ek neem drie
verskillende Lexron inspuitings, ensovoorts, ’n week.” En gesê:
“Ek sit ’n klomp slaappille, en die nuutste ding, en kalmeer die
senuwees. En daardie inspuitings, en neem soveel as twee, dubbel
slaappille in die aand, en kan nie slaap nie.” En sy het gesê: “My
dokter het vir my gesê om na die kranksinnige inrigting te gaan
voordat ek nie kan terugkom nie. Daar mag ’n hoop vir my wees
dat ek my verstand kan red.” En gesê: “En daar’s niks in die
mediese lyne nêrens wat my kon raak nie.”
63 En sy het gesê: “Ek het selfmoord oorweeg, dit beplan, om
my pragtige man en my dogtertjie te verlaat.” Sy het gesê: “Ons
woon in Kansas. Ek het dit lief, want ek sien die graan ryp word,
en dink aan die oes.”
64 Ek dink sy was ’n Metodis. En gesê waar…En toe, oorkant
by die Metodiste kollege in Bloomington, Illinois, het hulle ’n
koerant opgetel, dat ek daar sou wees, elf maande gelede. Baie
van julle onthou die Bloomington byeenkoms. Jullewas daar.
65 En sy het gesê: “My man het my gekry, en ’n paar vriende, en
gegaan.” En gesê: “Die Here het geweet ek kon dit nie nog een
dag langer verduur nie.” Sy was ver heen. En gesê: “Ek was die
eerste persoon. Jou seun, Billy Paul, het vir my ’n kaart gegee. En
daardie aand, toe jou—toe jou man die nommers geroep het, was
ek die eerste een in die ry, om voor gebid te word.” En gesê: “So
gou as wat ek by die platform gekom het,” gesê: “het hy vir mymy
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lewe vertel en vir my gesê wat ek gedoen het, en alles daarvan,
en gesê: ‘SO SPREEK DIE HERE, dis verby.’” Gesê: “Daardie
einste oomblik, het ek nooit nog ’n pyn gehad nie.” Gesê: “Ek het
iets oor die sewentig pond geweeg. Ek weeg iets oor die honderd-
en-sestig nou.” En gesê: “Suster Branham, wanneer jy alleen is,”
gesê: “ek weet hoe jy voel, jou man te deel met die wêreld, en
dinge soos daardie. Maar,” gesê: “onthou net, ’n klein Kansas
huisvroutjie is vandag vry, omdat hy gewillig is om na die Here
te luister.”
66 Ek het vir Billy gewys. Ek het gesê: “Billy, ek wil hê jy moet
dit oorstuur na daardie Metodiste kollege.”

Hy het oorgereik en ’n hoop gekry, gesê: “Lees party van
hierdie.”
67 Ek het gesê: “Ek weet. Ek weet hulle is wonderlik, maar
hierdie een is genoeg. Dit het net die plek gestel.”
68 Het julle dit gehoor? “‘Onrein! Onrein!’ Die bose geeste het
hom gedryf,” sien, reg uit sy verstand: “uit na die grafte. Toe
Jesus gekom het, het Hy die gevangene vrygestel.” En Jesus is die
Woord. So, neemdieWoord, enDit sal die gevangenes vrystel.
69 Hier praat ek, neem my tyd op, neem julle tyd op, en soveel
om te sê.

Laat ons ons hoofde buig.
70 Here, as sterflinge, weet ons ons het nie te veel tyd meer om
te praat nie. Wanneer ek uitkyk oor hierdie klein, hongerhartige
groep reisigers wat van die veld afgekom het, van boerdery, party
van hulle het gekom uit die openbare werke, van die werk af. En
party van hulle het gery oor die berge, die woestyne, en die velde
en moerasse, en hier bymekaar gekom, dan moet opstaan. Maar
hulle is reisigers. Hulle behoort nie aan hierdie wêreld nie. Hulle
is net hier as getuienisse, as ligte wat op ’n heuwel gesit is, wat
Lig in die gemeenskap gee waar hulle woon. En dan, wanneer
hulle bymekaar kom, om hertoegewy te word, en gelaai met die
Woord, staan hulle, hulle kramp in hulle ledemate, en die—die
oues en die jonges, saam.
71 Hulle het U lief, Here. Dis waarom hulle hier is. Enigiemand
weet dat ’n persoon nie sou kom, en ry vir myle, en teen die mure
staan, leun, en bene wat kramp, net om gesien te word nie. En
saam met hierdie klomp, Here, ons—ons is arm mense. Ons kom
nie in netjiese klere nie. Ons kom hier om U te aanbid. Een doel
in ons hart, een doelwit en eenmotief, dis U, Here.
72 Ek bid, God, dat U hulle ryklik sal beloon. Mag daar nie een
deur hierdie deure gaan, vandag, behalwe wat die Ewige Lewe
sal hê nie. “Dan sal die swaarkry van die pad soos niks wees nie,
wanneer ons aan die einde van die pad kom.” As hulle siek is,
genees hulle, Here.
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73 En nou het ons net gepraat van ander dienste, of sonder ’n
definitiewe wete, dan gaan ek, as dit U wil is, om net die Sade
te versprei. Hulle sal opkom, as Hulle op die regte grond val. Ek
bid, Here, dat UHulle sal stuur na die regte grond.
74 Wat op die platform lê, of die preekstoel, sou ek sê, hier
vanmôre, is sakdoeke, klein pakkies. Dit beteken dat mense siek
is, behoeftig. O God van die Hemel, Wie Christus opgerig het uit
die dood, en Hom aangebied het aan ons in hierdie laaste dag, in
die vorm van die Heilige Gees, mag Hy Wie alomteenwoordig is,
afkyk; alwetend, alle dinge weet; almagtig, alle mag het. Waak
oor hierdie pakkies. En mag hulle, wanneer hulle die siekes
en beproefdes aanraak, mag die Heilige Gees daardie gebed
lewendig maak vir die ore van God, en mag hulle onmiddellik
genees wees.
75 Here, dink aan daardie arme vroutjie. Ek het pas haar
getuienis aangehaal: “Daarbuite in Kansas vandag, bly, nie
’n pyn nie. Geen dokter kan enigiets verkeerd vind met haar
nie. Geen pyn meer nie, geen kalmeermiddels meer nie, geen
slaappille meer nie; slaap goed en diep. Alles is reg.” O Here,
waarlik, as U kom, dan is alles reg. Ons dankUdaarvoor.
76 Nou, Vader, soos ons keer na die Woord, seën U Woord.
Mag Dit nie leeg na U terugkeer nie, maar mag Dit bereik dit
waarvoor Dit bedoel is en toegewy is. In Jesus se Naam vra ons
dit. Amen.
77 Nou, kan julle goed hoor, almal? Agter in die agterkant,
is dit reg? Wat is die beste, as ek so praat, of so praat? Hier
oorkant, hierdie kant hier oorkant is beter? Is dit beter vir julle
almal daaragter? Goed, ek sal dit omtrek hiernatoe, net ’n bietjie
nader dan.
78 Verlede Sondag, is ’n week, ek—ek was ’n bietjie laat, het
nogal ’n lang diens gehad. Ek wil nie graag so wees nie. En nou,
partymaal, sal dit my glad nie pla nie, as iemand sit, sien diegene
wat staan, wil plekke ruil met hulle, ’n rukkie, hulle laat rus.
Dit sal ’n baie goeie Christendaad wees. En nou, nou, miskien,
teen—teen hierdie Pase, mag ons ’n ander plek hê om die—die—
die hoofdiens te hou.
79 Nou wil ons blaai, vanmôre. Al julle soldate, kry julle—julle
Swaard nou, en ons gaan oorlog verklaar op die vyand. Het altyd
’n liedjie gesing, julle weet.

Die geveg is aan, O Christensoldaat,
Reg van voor in streng gelid.

Julle het die lied gehoor.

Wapenrustings glinster, vlae wapper,
Reg en verkeerd is slaags vandag.

Sien? Dis reg.
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Die geveg is aan, maar wees nie moeg nie,
Wees sterk en in Sy mag hou vas;
As God stry met ons, Sy vlag oor ons,
Sal ons oplaas oorwinningslied sing.

80 Dis reg. Ons wil nou eerste blaai, om die Skriflesing te lees,
gevind in Johannes 10, die eerste vyf verse.

Voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, wie nie by die deur
in die skaapstal ingaan nie, maar van ’n ander kant af
inklim, hy is ’n dief en ’n rower.
Maar hy wat by die deur…gaan, is ’n herder van die

skape.
Vir hom maak die deurwagter oop, en—en die skape

luister na sy stem; en hy roep sy eie skape by hul naam
en lei hulle uit.
En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy

voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy
stem ken.
…hulle sal ’n vreemde nooit volg nie, maar van

hom af wegvlug, omdat—omdat hulle die stem van die
vreemdes nie ken nie.

81 Nou, die onderwerp vanmôre, wat ek gekies het om oor
te onderrig vir ’n rukkie, is: Wysheid Teenoor Geloof. Wysheid
Teenoor Geloof.
82 Nou, daar’s net twee bronne, of uit twee bronne, wat onsmoet
lewe. Het julle dit geweet? Nou ons…
83 Ek het baie Skrifte hier neergeskryf. En ek wil hê julle…
Ons sal waarskynlik na hulle verwys, soos ons voortgaan. En—
en ek sal probeer uit wees so gou as moontlik. En sal nie probeer
om…Dit net uit te lê, sodat julle dit van daar af kan neem. Sien?
84 Maar daar’s net twee bronne waaruit ons ons lewe kan put.
En een van hulle is wysheid, en die ander is geloof; en as ons dink
wat wysheid voortbring, en dan wat geloof voortbring. Maar,
daardie twee bronne, ons gaan terug vanmôre en hulle optel vir
die Sondagskoolles, en hulle uitbring, op uit die Bybel; en wys
wat hulle is, en wat hulle gaan doen, en wat hulle gedoen het,
met die hulp van die Here.
85 Nou, geloof en wysheid. Nou, om mee te begin, sal ons oplet,
dat, in Génesis, die eerste hoofstuk, vind ons dat—dat geloof
bekendgestel is, en wysheid bekendgestel is. En, vandag, word
daardie twee bronne steeds bekendgestel aan die menslike ras.
Ons vind uit, dat, God die Bewerker van geloof was, om te glo,
vir die mense om te glo en om Sy Woord te vertrou. En Satan is
die bewerker van wysheid, wat probeer dat die mense sy wysheid
aanvaar, en hulle weg te trek van die geloof wat in God se Woord
is. Daardie twee bronne.
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86 Ons vind dit so vreemd, dat Génesis, hierdie saadhoofstuk,
so begin. En ons sien dat alle dinge, wat ons het, vandag,
oorspronklike begin het in Génesis, want die woord Génesis
beteken “die begin.” En as ons hierdie dinge sien wat ons,
vandag, hoe hulle is, moes hulle ’n begin gehad het êrens. Jy moet
alles terugneem na ’n begin.
87 En hier’s ’n gedagtetjie vir julle. Alles wat ’n begin gehad het,
het ’n einde. Maar dis die dinge wat nie ’n begin gehad het nie,
wat nie eindig nie, die enigste dinge wat Ewig is.
88 Daarom, wil ek graag die vraag vra. Hoe kan ons ooit sin
maak uit die woord van “die Ewige seunskap van God”? As Hy
’n Seun was, het Hy ’n begin gehad. As Hy Ewige Seun was, hoe
kon Hy ’n Seun gewees het en Ewig wees? Want, seun is—is ’n
produk van iets. Maar, as Hywas—Hywas, kon nie ’n Ewige Seun
wees nie. Daar is nie so-iets: “Ewige Seun vanGod” nie. Want, as
Hy—as Hy nooit ’n begin gehad het nie, dan kan Hy niks behalwe
Ewig wees nie. Maar as Hy ’n Seun was, het Hy ’n begin gehad,
so Hy kon nie ’n Ewige Seun wees nie.
89 Dit was die Ewige God gemanifesteer in ’n Seun. Uh-huh.
Sien? EwigeGod, wantGod is die enigste dingwat Ewig is.
90 En die enigste manier wat ons ooit kan lewe is omdat ons
Ewige Lewe het. Hierdie liggaam sterf, al ons dele sterf. Maar
die deel wat Ewig is, is God, en kan nie sterf nie. Nou, nou, die
Woord, die Bybel, is Ewig, want dit is God inWoordvorm. Enwat
in God was, in Sy gedagtes, voor daar selfs enige gesprokeWoord
was, was dit God. Sien julle dit? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.]
Dit was God. Daarom, as voorbestemdes, ons wat is; sê “ons,”
met die vertroue ek is saam met julle wat voorbestem was; was
die—die dinge wat by God was in Ewigheid.
91 En dan, as jy ’n wedergebore kind van God is, julle is, en die
Heilige Gees in julle het, is julle die manifestasies van God se
gesproke Woord voordat Dit ’n Woord was. Dit moes ’n gedagte
wees voordat dit ’n Woord kon wees. ’n Woord is ’n uitgespreekte
gedagte. En die gedagtes was in God, en dan was ons in God in
Ewigheid, en ons is in bestaan gespreek deur die Woord. O, wat
’n…DeurwatterWoord?HierdieWoord, God seWoord.
92 Nou, God is die Outeur van geloof. Satan is die outeur van
wysheid. Want, God het Sy eerste kinders Sy Woord gegee, en
vir hulle gesê hulle moet Dit glo; en het ’n dood, skeiding, straf
geplaas, as hulle Dit nie geglo het nie.
93 En Satan kom verby en probeer vir Eva aanbied, wysheid:
“Jy sal wys wees, reg van verkeerd onderskei, soos God.” Nou,
sien, om mee te begin, sien julle sommer vinnig dat wysheid
van die duiwel kom. Dis vreemd, is dit nie? Maar dis waarhede.
Wysheid kom van die duiwel. Hy is die outeur vanwysheid.
94 Nou, natuurlik, enigiets wat die duiwel het, is ’n verdraaïng
van die oorspronklike. Sonde is ’n verdraaïng, verdraaïng van
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geregtigheid. Owerspel is ’n verdraaïng van ’n—van ’n wettige
daad. ’n Leuen is die verdraaïng van die waarheid.
95 En so die—die wysheid waarop ek julle wil laat let, voordat
ons begin. Daar is ’n wysheid van God, ’n wysheid van God,
is, bly by Sy Woord. Maar Satan, in sy wysheid, het die Woord
probeer verdraai, so dis die wysheidwaarvan ek praat.
96 Daar is ’n sekere hoeveelheid geloof wat saam met Satan
gaan. Om Satan te—te aanvaar, moet jy Satan glo, so daar is
’n verdraaide geloof, tot ’n verdraaide ding. En enigiets wat sou
probeer om die Woord van God te verdraai, om Dit iets te laat
sê wat Dit nie het nie, is die verkeerde gees, sien, wat wysheid
aanbied teen God se wysheid. So, ons gaan verwys daarna as
wysheid, en nie Satan se geloof nie.
97 Baie van daardie mense wat dit glo, is opreg, en glo, net
met al die geloof wat hulle het, dat hulle reg is. Sien? Jy moet
dophou. Die kombers strek nou na twee kante. Maar, hy, hulle
is…Die enigste manier om seker te wees, is kom terug na
die oorspronklike Woord. Daar is waarop alles gebaseer is, op
die Woord.
98 Nou, ons vind dat hierdie twee faksies, of bronne, is: een,
wysheid; en die ander, geloof. En hulle is teen mekaar van die
skepping af, in die tuin van Eden.

Nou, daar is kinders aan beide kante.
99 Nou, wat is die—die wysheid waarvan ons praat? Iets wat nie
sal saamstem dat hierdie hele Woord die Waarheid is nie. Dis
iets wat sal wegneem van die Waarheid, dit sal uitdruk as ’n hoër
kennis,meerwysheid. En aswysheid van daardie soort vanSatan
af kom, lewe sy kinders volgens daardie wysheid.
100 En as die geloof van God deur God kom, en God is Woord,
lewe God se kinders deur geloof. Die Bybel het gesê: “Die
regverdige sal deur wysheid lewe”? [Gemeente sê: “Nee.”—Red.]
Geloof! “Die regverdige sal deur die geloof lewe.” Nie wat hy kan
leer nie, maar wat hy kan glo. Goed.
101 Nou, nou vind ons uit. Laat ons wysheid neem, eerste.
Wysheid het redenasie. Geloof het geen redenasie nie. Maar
wysheid het redenasies. Laat ons net begin blaai in die Bybel,
en laat ons nou blaai na Génesis, die 3de hoofstuk in Génesis, en
net dit onderrig.
102 Nou wat doen ons, probeer doen vanmôre? Volg wat die Here
gesê het: “Bêre Voedsel weg.” Julle gaan Dit nodig hê een van
hierdie dae. “Bêre Voedsel weg.”
103 Nou, Génesis 3:1, laat ons nou lees, sien hoe wysheid
redenasies het.

Maar die slang was listiger as al die diere van die veld
wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou: Is
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dit ook so datGod gesê het: (gelowig, sê dieWoord), Julle
mag nie eet van al die bome van die tuin nie?
En die vrou antwoord die slang: Van die vrugte van die

boom in die tuin mag ons eet,
maar…die vrugte van die boomwat in diemiddel van

die tuin is, het God gesê: Julle mag daarvan nie eet nie
(haal die Woord aan), en dit nie aanroer nie, anders sal
julle sterwe.

104 Nou, geloof houDaaraan vas. Sien? Nou kyk.
…sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe

nie;
105 ’n Rede, redenasies: “God is te goed. God is te barmhartig.
Hy’t jou te lief.” Jy hoor daardie selfde ou duiwel vandag. “God
is te goed om dit te doen. God sal dit nie doen nie. God sal nie
straf nie.” Hy sal net presies doen wat Sy Woord gesê het Hy sal
doen. Sien?
106 “Julle sal gewis nie sterwe nie.” Sien? Wat probeer hy doen?
Haar kry om te redeneer met hom. In ’n oomblik wat jy redeneer
oor God se Woord, dan verloor jy geloof. Sien? Moenie enige “ja,
nee’s, miskien so,” hê nie. Bly reg Daarby. Sien? Eva het die regte
benadering gehad,maar sy het geluister na sy redenasies.
107 Daar’s net soveel mense vandag wat die regte kennis het,
wat weet dat hierdie Woord God se Woord moet wees, en
Dit God se Woord is, maar hulle staan en laat een of ander
kweekskoolstudent hulle Daaruit redeneer, weg van die Heilige
Gees, weg van die dinge van God. “Redenasies, ons moet hulle
afwerp.”
108 Nou, 4de vers.

Want…
Ek gaan vir julle sê waarom Satan gesê het. Ek sal die 4de

vers lees, eerste, dan die 5de een.
Endie slang sê vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe—

sterwe nie;
Maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal

oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed van
kwaad te ken.

109 Sien, hy gee haar ’n rede: “Wil jy graag gelyk wees met God?
Neem…”Anderwoorde: “Wil jy regtig regweesmet God?Neem
my raad. Luister namy.God bedoel nieDit nie. Hy het net nie.”
110 Wanneer jy dit hoor, kom weg daarvan. Dis reg. Dis die sis
van die slang. Dit klink redelik. Maar moet glad nie redeneer nie.
Glo dit net, wat God gesê het. Nou, wanneer die…

Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te
eet,…
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111 Sien wat dit was? Sy redenasies het aan haar bekendgemaak
dat dit reg was, dit waar was.

…en dat hy ’n lus was vir die oë, ja, ’n boom wat ’n
mens kon begeer…

112 “Om ’nmens geloof te gee”? [Gemeente sê: “Nee.”—Red.]

…om kennis te verkry, om verstand te verkry,…
113 Sien wat dit was? Satan wat kennis aanbied, kennis wat
teenstrydigwasmet dieWoord: “om verstand te verkry.”

…sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar
man by haar, en hy het geëet.

Toe gaan hulle altwee se oë oop, en hulle word gewaar
dat hulle naak is; en hulle het vyeblare aanmekaar
gewerk en vir hulle skorte gemaak.

114 Nou, wat het dit begin? Redenasie. Sien? Geloof het geen
redenasie nie. Jy redeneer glad nie. Jy glo. Wanneer daar vir
jou gebid is, en jy God se Woord vir genesing aanvaar, moenie
redeneer met jou gevoelens nie. Moenie redeneer met niks anders
nie. Daar’s geen redenasie aan verbonde nie. God het so gesê, en
dit handel dit af.
115 O, hoe ek graag hier sal wil stop ’n paar minute, en daarop
rus, en ’n teks daaruit neem. Kan dit nie doen nie, en hierdie
preek, omtrent veertig of vyftig teksewat ek hier neergeskryf het.
Maar redenasie…
116 Wanneer die Here ’n visioen gee…Ek sal julle net vertel
van my eie klein, kinderlike manier. Die Here gee ’n visioen
van iets wat gaan gebeur, wel, ek gee nie om wat teenstrydig is
daarmee nie.
117 En onthou, alles wat aangebied kan word, teenstrydig, Satan
sal dit doen. Hy sal probeer redeneer: “Jy kan dit nie doen nie.”
118 Byvoorbeeld, dis wat ek ’n paar oomblikke gelede aangehaal
het, oor gaan…Nou, dit was soort van van die gebaande weg af.
Net voor my ma gegaan het. En die Here het geweet ek sou nie
in staat wees om hierdie afsprake na te kom met daardie broers,
om te gaan jag nie. En het ’n visioen gegee, en my al die pad in
Brits Columbië ingestuur.
119 En toe ons daar gekom het, het die gids gesê: “Ek het nooit ’n
silwerpunt gesien nie. En ek het my hele lewe lank hier gewoon.
En behalwe dit, ons gaan reg bo in skaapterrein in, op perde.
Daar’s geen silwerpunte nie. Daar’s geen…Jy gaan dit nie
daarbo kry nie.” Sien? Sien? Probeer, sien, probeer wegbeweeg;
redeneer.
120 Satan het vir my gesê: “Dit sal wees, jy het net—jy het net die
visioen misverstaan.”
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121 “Maar ek het nie. Dit gaan wees. SO SPREEK DIE HERE.”
En toe die karaboe opgekom het, en ons het dit gekry wat in die
visioen was, soos julle almal weet.
122 Toe het hy gesê, die gids het vir my gesê; baie gawe broer, sal
saam met hom wees binne ’n paar weke, jong Christen. Hy het
gesê: “Broer Branham, my broer het die epilepsie gehad. En jy
het nadergery op daardie perd daardie dag, en vir my gesê om ’n
sekere ding te doen, en my ‘broer se epilepsie sal ophou.’” Hy het
gesê: “Toe ek gedoen het presies wat die Heilige Gees vir jou gesê
het om vir my te sê,” gesê: “hy het nooit weer ’n aanval gehad van
daardie dag af nie.”
123 Hy het gesê: “Nou hier is ons, bo-op hierdie berg. En vir
drie myl regaf, is daar nie eens ’n bos vier-duim hoog nie. Niks
behalwe karaboe mos nie, ’n paar bloubessies, en hulle word
net twee of drie-duim hoog.” Hy het gesê: “Karaboe mos en
bloubessies reg tot by die boomlyn, en ons perde is vasgemaak
in die boomlyn. En nou, volgens wat jy vir my gesê het voordat
ons hier gekom het, dat, iewers tussen hier en waar daardie
seun staan, met daardie geruite hemp aan, gaan jy ’n nege-voet
silwerpunt grysbeer doodmaak.”

Ek het gesê: “Dis SO SPREEKDIEHERE.” Sien?
Wat was dit? Satan wat my probeer kry het om dit nie te

glo nie.
124 Ons het begin afgaan met die berg. Nader ons gekom het, het
hy aanhou sê: “Broer Branham, ons is nou net omtrent ’n myl
daarvanaf.”

Ek het gesê: “Twyfel jy, Bud?”
“Glad nie.”

125 Ons het gekom binne ’n half-myl. Gesê: “Ons is nou net ’n
half-myl.”
126 Ek het gesê: “Dis reg.” Gesê: “Dink net, binne ’n half-myl!”
Redenasie afgewerp.
127 Hy het gesê: “Kyk. Ons kan alles reg voor ons sien. Daar’s
niks daarbuite nie.”
128 “Maar,” het ek gesê: “die God Wie vir my die Woord gegee
het, kan een daar skep. Moenie redeneer nie. Glo dit net. Moet
geen aandag skenk aan redenasies nie. Dit het niks daarmee te
doen nie. Glo net wat Hy gesê het. Dis al.”
129 Ek het daar gestaan, opgekyk teen die heuwels, oral, net geel
kariboe mos; son wat sak; heuwels, pragtig. Jy kon enige klein
kolletjie oral sien, vir drie myl teen die berg op, reg bokant my.
En toe ek omgedraai het om te kyk, omtrent twee myl voor my,
of ’n myl en ’n half, of twee myl, het ’n nege-voet silwerpunt
grysbeer gestaan. Hoe hy daar gekom het, weet ek nie. Maar hy
was daar. Sien?
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130 Moenie redeneer nie. Glo. Maak nie saak wat die
omstandighede nie, moet geen aandag gee aan omstandighede
nie. Glo.

Nou God het gesê: “Die—die dag wat jy daarvan eet, daardie
dag sterf jy.”
131 Satan het gesê: “Laat ek vir jou iets sê, sien. Nou, Dit, dis…
O, ja, ons sê God is waar. Sekerlik. Dis reg. Ons glo daardie
Woord. O,” het Satan gesê: “ek glo Dit, beslis. Maar, luister, laat
ek vir jou sê, Hy het nie presies Dit bedoel nie.”

Hy het Dit bedoel. Hy het bedoel net watHy gesê het.
132 Satan het gesê: “Nou, kyk, ek sê jou waarom Hy dit gedoen
het. Hy eintlik…Jy sien, jy—jy—jy’s nog nie wys nie. Jy het nog
nie enige wysheid nie. Sien? Jy’s net soos ’n skaap, om gelei
te word. Jy’s nie jou eie nie.” Dis hoe God jou wil hê. “Jy’s
nooit…Jy het nog geen Ph.D. nie. Jy—jy—jy het nog nie genoeg
geleerdheid nie. Sien? Maar ek het wysheid. Ek sal dit vir jou
bewys. Nou, kyk, jy weet nie wat reg en verkeerd is nie. Jy weet
daar is so-iets, maar jy weet nie wat dit is nie. Laat ek vir jou wys
hoe dit gedoen word.” Dis al wat hy vir daardie vrou wou sê. Dis
al wat hywou doen. “Laat ek vir jouwys hoe dit gedoenword.”

Sy het gesê: “Maar ons sal sterf.”
133 Hy het gesê: “Sekerlik sal God dit nie doen nie. MaarHyweet
dat jy ook sal wys wees.” Sien?
134 Plaas sy wysheid teen God se Woord. Daar is die wysheid
waarvan ek praat. Sien? Wysheid teen geloof, teenoor geloof.
Daar is die eerste stryd. En God se Woord het standvastig en
waar gebly. Toe hulle verbode geneem het, het hulle gesterf; en
het, sedertdien. Sien? Daar is waar, bewys is net daar, sonder ’n
sweempie twyfel.
135 Nou gaan ons dit ’n bietjie laat voortgaan vir ’n tydjie. Nou,
ek het Génesis 3:1, 17, en nou…of 1 tot 7, liewer, en nou, nou,
waar wysheid redenasies het. Hoeveel glo dit nou? Sê: “Amen.”
[Gemeente sê: “Amen.”—Red.] Sien? Julle sê nou…
136 Die dokter sê: “Wel, ek sê jou.” Nou kyk, neem hierdie
vroutjie waarvan ek pas die getuienis gegee het. Dokter sê: “Niks
wat jy kan doen nie. Jy’s gedaan. Daar’s geen hoop meer vir jou
nie. Gaan na die kranksinnige inrigting. Neemhaar soontoe.”
137 Sy het gesê: “Voordat ek soontoe gaan in een van daardie
selle, sal ek myself doodmaak.”
138 En toe wat? God het op die toneel gekom. En deur
haar advertensie, iewers in ’n koerant ver in Kansas, vanaf
Bloomington, Illinois, het sy gehoor. “Geloof kom deur die
gehoor.” Sien? Wel, haar man het haar daar bymekaar gekry.
Hulle was ware verliefdes, het mekaar liefgehad.
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139 Dink. Vier jaar, en vier groot operasies; vyftien, sestien
kalmeermiddels. Dis genoeg om ’n sterfling dood te maak. Sien?
En al daardie inspuitings, twee of drie keer ’n week. En ek weet
een van hulle was Lextron, en vergeet wat die ander een was.
Dit was iets vir geestestoestand. Sy het hierdie inspuitings gekry,
en, behalwe dit, twee slaappille, en kon selfs daarmee, nie slaap
nie. Ellende, heeldag siek, heelnag, jaar in en jaar uit. Niks kon
gedoen word nie.

Maar: “Geloof kom deur die gehoor.” Sien?
140 Nou, toe sy daar kom, het God haar geplaas op die platform,
eerste een. Sien? En in wat…Waarom, wat? Toe ek opstap na
haar, en ek gesê het: “Aangename kennis, suster?” “Aangename
kennis?” Sy het nooit niks hiervan gehoor nie. Sy het niks
daarvan geweet nie. Maar gesê: “Jy is Mev. So-en-so. Jy kom van
Kansas af.”
141 Nou, vinnig, kom dit by—by haar denke. “Wag ’n oomblik. Ek
het hom pas hoor sê, dat: ‘Christus dieselfde was gister, vandag,
en vir altyd. En hier het ons bewys, in die Bybel, vanaand, dat
Christus belowe het om te verskyn in die laaste dae in Sy Kerk,
en die dinge wat hulle gedoen het onder by Sodom, ensovoorts,’
soos hy aan gepreek het.” Wat my openingspreek is. “Want, nou,
hier sien ek dit aangaan, net hier.” Sien? “Nou, ja.”
142 “Nou, jywas by ’n paar dokters. Jy het vier operasies gehad.”
143 “Waar kry hy daardie inligting? Waar kom dit vandaan?
Daardie klein, kaalkop mannetjie weet dit nie. Waar kom dit
vandaan?”

“En op jou pad hiernatoe, so-en-so ’n ding.”
144 “Sê!” Sien? “Nou, dis presies waarvan hy nou net gepreek
het. Dis die Woord.”
145 Maar, julle weet, Satan het gesê: “Jy weet, jy het dit aanvaar,
jou pastoor…” Dit het niks daarmee te doen nie. Sien? Werp
redenasies af. Sien? “Maar jou dokter het gesê jy moet na die
kranksinnige inrigting gaan.”Werp redenasies af.
146 “Ek wag om te kyk wat God daarvan gaan sê.” Sien? Toe
God…Ek het nie geweet wat om te sê nie. Toe het die Gees dit
opgetel en dit uitbasuin.
147 Sy het dit geglo. Sy het nooit geredeneer nie: “Jaar na jaar,
na jaar, senuwee ineenstortings, van die verstand af, operasies
en alles, al hierdie dinge; wel, dis onredelik, dink ek kan hier
genees word, binne ’n sekonde” nie. Maar sy het nie gedink aan
redenasies nie. Sy het net geglo. Geloof het dit gedoen, en sy was
genees, daardie oomblik.
148 Julle graag vir haar wil skryf, wel, Billy kan vir julle haar
adres gee. Goed, nou. Nou, ge-…



20 DIE GESPROKE WOORD

149 Wysheid sal redeneer. Nou…Maar geloof het geen redenasie
nie. Dit doen niks behalwe om vas te hou aan die Woord nie. Dit
hou die belofte vas.
150 Nou laat ons ’n bietjie lees. Laat ons blaai na Romeine,
4de hoofstuk, en net ’n bietjie lees. En dis totdat ons werklik
geknyp word vir tyd, sal ons net die Skrifte lees, Romeine, die
4de hoofstuk. Want, ek hou regtig daarvan om die Woord te lees.
Dit doen jou goed om—omDit te lees. Romeine, die 4de hoofstuk,
en laat ons begin met die 17de vers. Luister.
151 Paulus, wat die kommentaar opAbraham se lewe geskryf het,
julle weet, daar’s niks gesê oor Abraham wat weggehardloop het
na Gérar nie, en niks in die kommentaar nie, julle weet. Dis net:
“Abraham het God geglo,” Paulus, daardie groot apostel, wat ’n
kommentaar oor Abraham geskryf het.
152 17de vers: “Soos dit geskryf is…” Ek hou daarvan: Paulus,
wat bly by die Woord.

(Soos geskryf is: Ek het jou ’n vader van baie nasies
gemaak,)…

153 “Ek het.” Abraham was vyf-en-sewentig jaar oud. Gelewe
met sy vrou vandat sy was ’n…albei van hulle jonk was. Dit
was sy halfsuster. Geen kinders nie; hy was steriel en sy was
onvrugbaar. Maar God het hom ontmoet en gesê: “Ek het,”
verlede tyd, voor die grondlegging van die wêreld, natuurlik:
“het jou ’n vader van baie nasies gemaak.” Nie van baie kinders
nie, maar baie nasies. Dink net daaraan.

…voor die aangesig van God in wie hy geglo het, wat
die dode lewend maak en die dinge wat nie bestaan nie,
roep asof hulle bestaan.

154 Moet glad nie redeneer nie. Luister.
…die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle

bestaan.
Hy wat teen hoop…

155 Goeiste! “Nie eens ’n hoop nie.” Wat as hy sou redeneer het?
“Nie eens ’n hoop nie.”

Hy wat teen hoop op hoop geglo het dat hy vader sou
word van baie volke volgens wat gesê was: So sal jou
nageslag wees.

156 Maak nie saakwatter ander ding gesê is nie. “God het so gesê,
en dit handel dit af.” O, as Eva net daarby sou gebly het! Sien?
Maar sy het gestop, om te redeneer, om ’n bietjie wysheid te kry.
Abraham wou nie enige wysheid hê nie. Hy wou net die Woord
hê. “God het so gesê, en dit besleg dit.”
157 Julle weet, ek het daaroor gepreek, baiekeer. Gegaan en al
die doeke en die spelde, en alles gekoop, gereed gemaak vir die
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baba, en Sara het die babaskoentjies gemaak. En jaar na jaar het
verbygegaan. “PrysGod, ons gaan dit hê, in elk geval. Dis reg.”
158 “Wel, sy,” sou die dokter sê: “wel, sy kan dit nie hê nie. Jy
kan dit nie hê nie.”

“En moenie vir my sê nie. Ons gaan dit hê, in elk geval.
Dis dit.”
159 “Teen hoop, tog geglo in hoop.” Hoop alles weg, tog het hy
daarin geglo toe hoop klaar dood was, vir hom. Hoop was dood
vir elkewetenskaplike soektog, elke bron vanwysheid. Hoopwas
weg,maar steeds het hy daarin geglo.Watwas dit? Geloof daarin;
geloof in hoop toe hoop nie daar was nie. Hum! Ek wil graag
daarop talm vir ’n oomblik. Geloof in hoop toe daar geen hoop
daar was nie, tog het hy steeds geglo in hoop. Sien? Want, hy het
gesê: “Hy het vir my gesê: ‘So sal jou nageslag wees.’”
160 Nou, 19de vers. “En sonder om te verswak in ‘wysheid,
kennis, het sy graad gehad’”? [Gemeente sê: “Nee.”—Red.] Nee.

…sonder om te verswak in die geloof, (ha, daar het
julle dit), het hy, al was hy omtrent honderd jaar oud, nie
gelet op sy eie liggaam wat alreeds verstorwe was…

161 Hoopwasweg. Sy liggaamwas dood. Luister, volgende.
…toe hy omtrent honderd jaar oud was, en…die

verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie:
162 Hoop was dood. Sy liggaam was dood. Sara se moederskoot
was dood. Wat het hy gedoen? Volgende vers: “Hy het nie
getwyfel nie.” O, goeiste!

En hy het nie deur ongeloof, wysheid, aan die belofte
vanGod getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof
en het aan God die eer gegee;

163 O, goeiste! Wat?
En was ten volle oortuig dat hy ook die mag het om te

doen wat hy belowe het.
164 Hum! Maak nie saak hoe nie, daar’s glad geen redenasie
daaraan nie. Hy neem net die—die Woord en hou Daaraan vas.
Nou, as hierdie die Woord van God is, glo julle Dit? [Gemeente
sê: “Amen.”—Red.] Waarom dan enige Woord Daarvan betwyfel,
enige belofte Daarvan? [“Amen.”] Hoe kan jy sê dat hierdie deel
is, en hierdie is niks werd nie; en hierdie is daardie, kies uit wat
jy wil hê? Kan dit nie doen nie. Dis óf alles goed, óf daar’s niks
Daarvan goed nie. Reg. So, sodra jy sien Dit is die Waarheid,
gryp Dit aan. Moet Dit nie laat los nie, maak nie saak watter
omstandighede, hoe hulle probeer redeneer: “Wel, jy kan nie.”
Moenie, moet dit glad nie doen nie. Bly reg Daarby. God het
dit belowe.
165 As ek nou my standpunt vir Christus gaan inneem, en Hy het
mydieHeiligeGees gegee, getuig SyGees vanSyLewe inmy.Dan
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wanneer ek gaan sterf, probeer Satan sê: “Nou, jy sien, jy het nie
behoort aan ’n organisasie nie.” Bly reg by daardie Woord. “Jy
het nie dit gedoen nie. Jy het nie dat gedoen nie.” Maak nie saak
wat, daardie, Satan het geen redenasie Daaroor nie. Dis God se
Woord. Bly by die Woord. Sien? Dit werp alle redenasie af. Sien?
Jy het geen redenasie nie; hou net aan dieWoord vas. Sien?
166 Nou, geloof vertrou eenvoudig in Sy Woord. Sien? Dis wat
Hy wou hê hulle moes doen. Dit—dit, nou, julle kry nou die
agtergrond. Dis presies wat God wou hê die menslike ras moes
doen: om in elkeWoord te vertrouwat Hy gesê het.
167 En Eva het baie Daarvan vertrou. Maar een dingetjie het sy
aanvaar: “Wel, as ek vol wysheid word, miskien—miskien was dit
so. Miskien moet dit sowees.” Sien? Toe, net daar, is waar sy haar
greep verloor het. Dis waar sy begin sink het, net daar. Dis waar
die hele menslike ras afgegaan het na die graf, van net daar af,
omdat sy een Woord betwyfel het.
168 Party van hulle sê: “Wel, ek glo Hierdie is waar. Ek glo
Daardie is waar. Ek glo God kan red, maar ek glo nie Hy
kan genees nie. Ek glo die Heilige Gees, sekerlik, het op die
Pinksterdag geval, maar daar’s geen plek waar daar enigiets is
wat sê die Heilige Gees het geval, na Pinkster nie.”
169 O, broer! Dis hoe hulle dit sê; noem hulleself die kerke van
Christus. Sien? “Wat ’n vorm van godsaligheid besit, maar die
Woord daarvan ontken.”Huh!Uh-huh! Daar’s dit. Sien?
170 Jy moet glo. Moenie redeneer nie. Glo. Moenie wysheid
probeer hê nie. Glo net die Woord.
171 Wysheid probeer redeneer en ’n beter manier aanbied. Nou,
dis presies wat Satan vir Eva vertel het. “Nou, jy gaan nie sterf
nie. Sekerlik sal jy nie, want God is ’n goeie God.”
172 Hy is ’n goeie God. En die enigste manier wat ek Hom kan
vertrou, om ’n goeieGod tewees, datHy by SyWoord sal bly.
173 Hoe kan jy verwag ek is eerlik wanneer ek nie eerlik is nie?
As ek vir jou een ding sê, iets anders doen, is my woord taamlik
onbetroubaar. Sien?
174 Tog, wat Hom ’n goeie God maak, is omdat Hy die Woord
gespreek het, en ons volgens daardie Woord moet lewe. “Die
mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke Woord van
God wat uit die mond van God uitgaan.” Dan, God moet bly by
daardieWoord. Dis wat Hom ’n goeie Godmaak.
175 Nou, as Hy sê: “Wel, Ek sal hulle laat wegkom hiermee. Ek,
Ek sal hulle dit laat doen. Wel, dis in die haak. O, Ek, Ek sal—Ek
sal hiernatoe beweeg,” wel, is Hy ’n swakkeling, sien; Hy is nie
God nie; Hy’s—Hy’s net ’n gewone man. Sien? Maar, om ’n goeie
God te wees, moet Hy by Sy Woord bly. Dit plaas elke kind…
As Hy hierdie een owerspel sal laat pleeg, hierdie ander een ’n
bietjie laat drink, en—en hierdie ander een ’n bietjie kon lieg,
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hierdie ander een ’n bietjie kan steel, en hierdie ander dit kan
doen—doen; dan net strengmetmy souwees, om in te kom?
176 Hy het eenmanier, en almal wat ingaan gaan in daardie poort
in. “Nou is die poort, en smal is dieweg.Geen besmetting sal daar
ingaan nie.” Oorkant in Openbaring, gesê: “Almal wat towenaars
is, hoereerders, en honde, ensovoorts.” “Geseënd is julle wat al
Sy gebooie onderhou, dat julle reg mag hê tot die Boom van die
Lewe.” Dis reg. Daar’s eenmanier, dis God s’n.
177 Ons redeneer dit glad nie uit, op enige manier nie. Wel, die
Roomse kerk sê: “Ons is die kerk. Daardie—daardie Bybel is nie
eens werd…Wel, wel, Dit, jy kan nie…”Biskop Sheen het gesê:
“Om Daarvolgens te probeer lewe, is om soos deur modderige
waters te loop.” Sien? Sien? Hoe gaan jy dit doen? Sien? Dan,
as hy reg is, dan is die Bybel verkeerd. Die Bybel is reg; hy is
verkeerd. Nou wat gaan jy sê? As God se Woord reg is, is dit óf
Biskop Sheen, óf—óf die Bybel. Nie net Biskop Sheen nie, maar
Eerw. So-en-so, en Dr. So-en-so, en So-en-so. Ek hoef nie die man
se naam te noem nie, as hy dit nie op die radio gesê het nie. So,
hy het dit op die radio gesê, so ek reken ek kan sy naam noem.
Dr. So-en-so en So-en-so, het so-en-so en so-en-so gesê. Nou wat
gaan jy glo, God of hulle?
178 “Wel,” sê: “Dit bedoel dit nie regtig net So nie.” Dit bedoel
dit presies soos Dit geskryf is.
179 Wel, dis die eerste leuen van die duiwel. Hy het vir Eva gesê:
“Dit beteken nie regtig net presies dit nie. Sekerlik is God te goed
om dit te doen. Jy sal nie sterf nie.” Maar hulle het. En hulle sal,
elke keer. Moet die Woord onderhou!
180 Wysheid probeer om ’n—’n beter weg te kies, die weg van die
moderne, die weg van gewildheid, die…’n makliker weg, vind
sy pad om.
181 Net nou, neem net ’n kêrel hier, miskien begin God met hom
deel. Nou, hy dink hy moet opkom. Hy moet sy vrou reg op
die plek laat kom. Hy moet ophou met sy kaartpartytjies. Hy
moet ophou, die danse toe te gaan. Sy vrou moet haar hare laat
uitgroei. Sy moet ophou om grimering te dra. Hy moet ophou
rook, drink. Hy moet uit daardie groot vereniging kom waarin
hy is. Hy moet homself verneder by die altaar. Hy moet staan en
’n fanatikus genoem word, holy-roller, Beëlsebub, enigiets kan
genoem word. “Ek sal godsdienstig wees, maar ek sal hiernatoe
gaan, by hierdie kerk hieronder aansluit. Julle is te eng.”Daar het
julle dit. Sien? Daar’s ’n redenasie, redenasie.
182 Nou gaan ons by ’n groot punt uitkom, binne ’n paar
minute, daaroor. Sien? Hoe gaan jy weet wat reg en verkeerd is,
dan? Sien?
183 Nou, kennis probeer die Woord iets laat sê. Kennis, wysheid,
probeer om—om te redeneer. Wysheid vind ’n beter manier.
Daar is geen ander manier behalwe God se manier nie. Wysheid
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probeer uitwys, sê: “O, wel, nou, julle weet, ons kan dit nie doen
in hierdie tyd nie.” Ons moet dit doen, in elk geval. Sien? Probeer
’n makliker manier vind. Probeer die Bybel dinge laat sê wat Dit
nie sê nie.

Nou sê jy: “O, Broer Branham, nou jy’s…”
184 Wag net ’n oomblik. Ons sal weer teruggaan na die saad. Wat
was dit wat die duiwel probeer doen het met wysheid? God se
Woord iets laat sêwatDit nie gesê het nie. Dis reg. Hy het probeer
om God se Woord iets te laat sê wat Dit nie gesê het nie. So dis
hoe dit vandag kom, wanneer hulle probeer om God se Woord
iets te laat sê wat Dit nie sê nie.
185 Wel, hulle sê: “Wel, ek sê jou, Broer Branham, jy het nie die
regte interpretasie nie.”
186 Die Bybel het gesê, dat: “Profesie is van geen privaat
interpretasie nie.” Waarom? Waarom is nie ’n privaat
interpretasie nie? Waarom? “Die Woord van die Here het gekom
na die profete.” Dit is geïnterpreteer deur die profeet. Kan nie
van ’n privaat interpretasie wees nie. Die profete het Dit alreeds
geïnterpreteer aan jou. Daar is dit, net Daar geskryf. Dis hoe dit
veronderstel is om te wees.
187 Godmoet een of ander fundamentele iets hêwaarvolgens alle
mense geoordeel word.
188 As dit volgens ’n kerk is, watter een is reg? Omtrent
negehonderd van hulle, negehonderd verskillende organisasies.
[Broer Branham hoes—Red.] Verskoon my. Watter een van hulle
is reg? Hoe weet jy jy gaan in? Wat as jy ’n Metodis is, en die
Baptiste is reg? Wat as jy ’n Pinkster is, die Presbiteriane is reg?
Wat as jy ’n Katoliek is, en die Lutherane is reg? Wat as jy ’n
Lutheraan is, en die Katolieke is reg? Sien?
189 Daar moet een of ander fondament iewers wees. So as die
Woord…
190 “In die begin was die Woord, en die Woord was met God,
en die Woord was God.” Sien? Die Woord was in God. Dit was
God. Dit was Sy gedagtes wat met Hom was, altyd Daar. God se
gedagtes is so Ewig as wat God is. Amen. Dit is nie afgeroomde
melk nie, broer. Sien? Hier kom dit. “God se gedagtes was Sy
Woord, in die begin,” dis: “in Ewigheid,” nou, toe “begin” die
eerste keer begin het, tyd. “In die begin was die Woord, God se
gedagtes, en die Woord was met God, en die Woord was God.”
Sien? Sy gedagtes is wat Hy was.
191 Dis jy, ook. Wat jou gedagtes is, is wat jy is. Maak nie saak
wat jy probeer lewe, deur enigiets anders nie, jou gedagtes is wat
jy is. Jy mag voortgaan, optree soos ’n goeie kêrel, maar in jou
hart is jy ’n owerspelige en wat ook al dit is. Dis wat jy is, jou
gedagtes.
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192 En God se gedagtes was Sy Woord wat met Hom was en in
Hom, en Dit was God. “In die begin was die Woord, en die Woord
was met God, en die Woord was God. En daardie Woord het vlees
geword.” God se gedagtes was uitgedruk in ’n menslike liggaam:
“Vlees geword, en onder ons gewandel.” Daar het julle dit.
193 Nou, as jy Ewige Lewe vandag het, is jy in God. Deur
God se Wese wat in jou is, is jy God se uitgedrukte gedagte.
Sjoe! So, moenie luister na enige redenasies nie, voor jou kroon
weggeneem word, en aan ’n ander gegee word. Moenie enige
redenasies neem, hoegenaamd nie. Glo net wat God gesê het is
die Waarheid, en bly Daarby.
194 Redenasies, deur wysheid, probeer die Woord iets laat sê wat
Dit nie sê nie.

Nou jy sê: “Is dit waar, Broer Branham?”
195 Wel, laat ons teruggaan na Génesis en uitvind. Kom ons gaan
na Génesis, die 3de hoofstuk van Génesis, en ons gaan lees die—
die—die 4de vers, kyk of—of wysheid die Woord iets probeer laat
sêwatDit nie is nie. Die 3de hoofstuk vanGénesis, die 4de vers.

Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe
nie:

196 Sien wat dit aanbied? Wat is dit? Probeer die Woord iets laat
sê wat Dit nie gesê het nie. Sien?

God het gesê: “Julle sal sterwe.”
197 Wysheid, soos Satan aan haar aangebied het, het gesê: “Julle
sal gewis nie sterwe nie.” Sien? Dit probeer die Woord iets laat
sê wat: “Dit nie so is nie.”
198 Dis wat wysheid vandag is. O broer, hoe ons kon stilstaan
daarop! Kweekskole, skole van teologie, dis hulle einste nes. Dis
hulle fondament, is probeer om God se Woord iets te laat sê wat
Dit nie gesê het nie.
199 Ek daag enigiemand uit om my die Apostoliese
Geloofsbelydenis in die Bybel te wys. Ek daag enigiemand uit
om my “gemeenskap met heiliges” in die Bybel te wys. Beide
Protestant, Katoliek glo dit. Ek daag jou uit om vir my enige van
daardie dinge, in die Bybel, te wys. Sien? Dis die fondament van
wysheid wat probeer redeneeer.
200 “Ons worstelstryd is nie vleeslik nie, maar magtig, deur
alle redenasies af te werp, sien, die vestings van Satan te
vernietig.” Daardie groot, bloemryke, pragtige skepsel! Nie ’n
gladde omkoper nie; nee, nee, dis aan die binnekant. Maar,
uiterlik, is sonde twee keer somooi. Julle weet, sonde ismooi.
201 Hoeveel mans hierbinne, en vroue, is oor vyftig jaar oud?
Steek julle hande op. Ek het nie…Ek behoort nie die vroue te
vra nie. Maar ek…Ons almal erken die waarheid. Ek wil vir
julle ’n vraag vra. Sien julle dat die vroue vandag twee so mooi
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is as wat hulle altyd was, in die gang, die gemiddelde oor die
wêreld? As dit so is, steek julle hand op. Sekerlik. Hulle is twee
keer so mooi as wat hulle altyd was.
202 Kry ’n paar ou films. Kyk na ouma; haar lang rompe; vlegsel
hare wat teen haar rug afhang. Sy was nie so aantreklik om na
te kyk nie.
203 Kyk na die moderne een vandag. Klein nousluitende rok,
wat, elke vorm, sy kan nie beweeg sonder om te sondig
nie. Stap, trippel in die straat af, met al die grimering en
skoonheidsmiddels wat ’n Max Factor op haar kan sit, amper.
Dra haar hare soos een of ander dogtertjie. Dra ’n rompie net bo,
omtrent, bo haar knieë, as sy enigsins enigiets aan het. Maar, jy
kyk na haar, sy’s mooi. Satan weet hoe om dit te doen. Hy’s die
outeur van skoonheid, die tipe skoonheidwat tot sonde lei.
204 Die aarde, self, is ’n moederskoot. Waar het God Sy sade
geplaas? Waar word sade geplaas? In ’n moederskoot. God plaas
sade. En wat doen ’n man? Soos duiwels, in ’n moederskoot,
sal hy ’n kind vervorm as hy kan. Dis wat duiwels gedoen
het op die aarde, verbaster, skepsels gemaak, nie waar nie. Ek
beter dit uitlos; ek sal nooit by die res hiervan hier uitkom wat
ek neergeskryf het nie. Julle weet wat ek bedoel. Dis waarom
daar ’n vervormde skepping is wat gereed is om uitgewerp te
word. God is klaar daarmee. Die wêreld is heeltemal buite orde.
Alles is verkeerd. Die strome is besoedel. Die lug is besoedel.
Vuilheid! Stank!
205 ’n Ou Indiaan, nie lank gelede nie, het gesê: “Witman, ek wil
nie meer langer lewe nie. Ek’s klaar met baklei.” Gesê: “Waar is
my babas? Is hulle dood van die honger? Waar is my vrou?” Gesê:
“Voordat jy hier gekom het met jou vroue en whiskey, en sonde,
het ons in vrede gelewe. Dis ons grond. God het dit vir ons gegee,
maar jy vat dit weg van ons. Jy sal betaal daarvoor, eendag.”
206 Kyk daarna vandag. Daardie groot, pragtige woestyne en
berge gestrooi met stank, sonde, whiskeybottels, bierblikkies.
Elke plek is vol kroeë en gemors. Reno, Nevada, daardie groot
woestyn oorkant, is niks behalwe ’n prostitusie nie. Die groot
stede is, tot selfs die lug en die atmosfeer besoedel is. Waar
eenmaal die pragtige berge gegroei het, nou is sy opgekap met
alles soorte van enigiets. Waar die bome gegroei het, is hulle
afgekap. Waar die woestyne, die water vrylik gevloei het, is
dit besoedel. Die hele wêreld gaan ’n—’n uitwerping hê. Die
aarde gaan haar kind voortbring uit die saad. Is verdraaid, deur
duiwels wat dit opskeur, opwerk, sekerlik, dit is—is ’n verdraaide
skepping. God sal dit weggooi enweer oor begin. Dis reg.
207 Waar het dit vandaan gekom? Een persoon wat geglo het een
klein…een klein fasetjie vanGod seWoord nie geglo het nie.
208 Die hele aarde is in barensnood. Die Bybel het gesê, dat:
“Selfs die natuur is in barensnood vir die dag van verligting,
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in afwagting vir die manifestasies van die seuns van God.”
Die bome strewe, tevergeefs. Die blomme probeer die pad
verhelder…Want, maar, hulle kreun en roep uit, en weet daar
is iets verkeerd. Verdraaid! Die moederskoot kan nie daardie
volmaakte voortbring nie, want sy is verdraaid. Die grond stink.
Sy is gebaai in onskuldige bloed. Sy het…Sy’s soos ’n…
209 Ek kon iets sê, mag te kru wees. Dis—dis—dis stank. God het
gesê: “Dit stink,” voor Hom, so vuil. Loop in ’n ruskamer in, die
urinale, en stink net, besoedel. Dis presies hoe die wêreld ruik,
ook, vir Godwat dit ruik. Vuil, die hele ding is vuil.
210 God sal haar uitmekaar laat bars. “Ek sal ’n nuwe hemele en
aarde skep,” het Hy gesê. Ja, meneer.
211 Wat is dit? Haar moederskoot het nie ’n Millennium
voortgebring nie. Sy het ’n verdraaide ding voortgebring.
Waarom? Probeer wysheid wees.
212 Het niks teen Florida nie. Ek bedoel dit nie vir julle mense
van Florida nie. Maar toe ek oorgegaan het en die eerste keer in
Florida ingegaan het, en teruggekom het na die Georgia grens
daar, het ek net daar gestaan en ek het gesê: “As ’n Amerikaanse
burger, gee ek my deel daarvan terug aan die Seminoles waar
dit hoort.” Wel, hulle sorg beter vir hulle agterplase as ek vir my
hare, alles weggerant. Die palmbome het ligte oraloor dit. Groot
swierige seiljagte en dinge, probeer ’n Millennium bring sonder
bekering. Vir my, is dit ’n klomp niks.
213 ’n Miljoen maal meer, sal ek liewer in Brits Columbië, bo-op
’n heuwel klim, en oor die berge kyk wat God geskep het, en die
mens se hande het dit nooit aangeraak nie. Sekerlik.
214 Gaan in die stede in, die groot huise, dit, dit trek my nie aan
nie. Ek haat daardie soort goed. Sien?
215 Maar ek weet dat eendag, eendag, dit verander sal word. Sy
sal haar beproefde kind voortbring. Die aarde, dit sal verander
word, eendag. Goed.
216 Geloof glo dat dit geskrywe is, en sê: “Die Woord het geen
foute nie.”
217 Het julle ooit predikers hoor sê: “Wel, ek sê jou, die—die King
James weergawe, of hierdieHersiende Weergawe, of hierdie hier,
dis net—dis net ’n bietjie verskillend. Eintlik, dit het nie regtig
Dit beteken nie”? Het julle dit gehoor? [Gemeente sê: “Ja.”—Red.]
O, goeiste! Die wêreld is besoedel daarmee. Sien? Maar geloof
glo dit nie.
218 Geloof glo, ’n God wat my kan maak, kan daardie Boek in
orde hou vir my om volgens te lewe. As die God wat my gemaak
het enmy gaan oordeel, nie Sy Boek in orde kan hou nie, dan’s Hy
’n baie swak God. Daar het julle dit. Ek glo elke Woord Daarvan
is die Waarheid. Ja, meneer. Wat doen dit, om dit te glo? Dit gee
geloof ’n volmaakte rusplek Daarin. Sien? Jy kan nie nie glo, dat



28 DIE GESPROKE WOORD

daardie Woord mee gepeuter is, op enige manier nie. Jy moet Dit
net glo soos Dit is.
219 As jy wysheid probeer gebruik, om te sê: “Nou kyk hier. Dis
nie redelik dat God gesê het dit sou so-iets doen nie.” Maar God
het dit gedoen. Sien? Dis reg. Nou, as jy sê: “Wel, nou, as God
dit gedoen het, as Hy ’n man se lewe geneem het omdat hy nie
’n Liviet was nie, en sy hand op die Ark gesit het toe Dit gereed
was om te val.” Maak nie saak hoe hy was nie, Hy het sy lewe
daarvoor geneem.
220 God het gesê: “Net Liviete, alleen, sou Dit aanraak.” Hy het
dit geneem. Dis wat Dawid ontstel het, julle weet. Sien? ’n Liviet,
niks anders behalwe ’n Liviet was veronderstel om aan daardie
Ark te raak nie. En hier was die Ark, wat reguit terugkom vir ’n
herlewing, en een buitekant dit het dieWoord probeer hanteer.
221 Dit wys dat net die gesalfde van God daardie Woord moet
aanraak. Hierdie geloofsbelydenisse en denominasies het geen
besigheid om Daarmee te peuter nie. Net die Heilige Gees het ’n
reg tot daardie Woord, en dis dood vir enige ander om Dit aan
te raak. Of, om enige Daarvan nie te glo nie, of dit te onderrig:
“Dieselfde sal weggeneem word, sy deel, uit die Boek van die
Lewe.” Moenie jou hande Daarop sit nie. Bly weg Daarvan.
Luister. Glo net wat Dit sê. Moenie enigiemand anders se woord
neem nie. Neem wat Dit gesê het. Bly reg by die Woord. Dis dood
om enigiets anders Daarmee te doen, nou; veroorsaak dit.
222 Wat doen geloof? Dit glo Dit net soos Dit is. Dis hoe God Dit
bewaar het af deur die eeu, en hier is Dit. Dis dieWoord vanGod,
virmy.God eer dit. Dit gee ’n volmaakte geloof in Sy egtheid.
223 Hoe kan jy ooit met ’n vrou trou as daardie jongmeisie
uitgehardloop het—het—het en alles gedoen het, en gelewe het in
prostitusie en alles anders? En—en, tog, jy het gegaan en haar in
die huis van prostitusie gekry. Kom uit, en sy was…Sy sê: “Wel,
ek sal—ek sal probeer om ’n—’n beter meisie te wees.” Jy kan nie
geloof hê in daardie vrou nie. Sien? Jy kan dit nie doen nie. Hoe
kan ’n vrou geloof hê in ’n man wat dieselfde ding gedoen het?
Jy kan net nie jou geloof daar bou nie. Daar’s niks om op te bou
nie. Sien? Jy kan dit nie doen nie.
224 Hoe kan jy hier uitgaan en sê: “Hier is ’n boot wat ’n klomp
gate in het, en ek sal ’n paar grassakke daarin sit. Miskien sal
dit—sal dit die vloed keer, om oor die rivier te gaan”? En ek sou
nie ’n kans daarmee wou vat nie, wanneer daar een hier sit wat
reg gebou is nie. Sekerlik.
225 Waarom sal jy een of ander mensgemaakte teologie neemmet
gate oral daarin? Dis bewys dat dit verkeerd is. Sien? Wanneer,
hier sit een hier, wat regtig die Woord van God is, Wie die vloed
gekeer het, deur elke storm en stormwind. Sy het net so reg gebly
as wat sy kon wees. Dit sal altyd. Goed.



WYSHEID TEENOOR GELOOF 29

226 “Hemel en aarde sal verbygaan,” het Jesus gesê: “maar My
Woord sal nie.” Waarom? Hulle’s Ewig. Hulle was in die begin.
Hy’t net hier gekom om God se Woord uit te druk. Hy was God
se uitdrukking. God het Homself deur Sy Seun uitgedruk.
227 Hierdie het almal begin in Génesis, die saadhoofstuk, en was
van toe af. Van toe af, op die toneel, was dit dieselfde ding, ’n
geveg tussen wysheid en geloof, altyd geveg. So, wysheid is van
die duiwel en vir sy kinders.
228 Het julle ooit opgelet? Almal van julle het skape gesien.
Almal van julle het bokke gesien. Maar, julle weet, die blêr van
hulle twee is so naby, dit neem ’n ware skaapwagter om die
verskil te ken. Jy sit ’n ou bok daarbuite, laat hom blêr, blêr. Dan
gaan jy hiernatoe en sit ’n skaap daar, en laat hom blêr. Luister
daarna. Hulle klink net dieselfde. Maar ’n ware skaapwagter kan
daardie stem optel.
229 Jesus het gesê: “My skape ken My Stem.” Sien? Hulle kan sê
of dit ’n bok is. Wel, Hy is ’n skaap, Self. Uh-huh. Hy is nie…
“My skape ken My Stem. Vreemdelinge sal hulle nie volg nie.”
Wat is Sy Stem? Hier is dit, die Woord. Sien? “My skape ken My
stem.” Sien?
230 Hulle sal nie enigiemand laat sê: “O, nou, hier. Ek spreek,
die Stem van God, ook nie. Hierdie sê hierdie daar.” Maar dis,
sien, Satan. Ons sal daarby kom binne ’n oomblik, dit vir julle
afkoel. Sien?
231 Nou, nou jy sien daardie saad Woord kan nie groei in
die atmosfeer van kennis, dan nie. Dit reg? [Gemeente sê:
“Amen.”—Red.] Sien? Sodra kennis meng met geloof, sterf dit
net daar.
232 Eva het gekom en gesê: “Die Here God het gesê. ‘Die dag wat
ons daarvan eet, daardie dag sterf ons.’” Toe het sy gestop om te
kyk wat hy sou sê.
233 Hy het gesê: “Maar, luister, my skat, jou pragtige dingetjie.
Sien? Sekerlik het God jou gemaak vir ’n doel. Jy weet dis reg.
Sien, jy’s ’n vrou, jy’s gemaak vir hierdie doel. Dis wat dit is. Jy
weet dit nie nou nie, maar jy’s gemaak vir hierdie doel. O, jy’s ’n
pragtige dingetjie, skat. Uh-huh. Kyk na daardie fyn handjies.
Sien? Wel, sekerlik sal jy. Sekerlik.”

“MaarHy het gesê, as ons—as ons het, sou ons ‘sterf.’”
234 Hy het gesê: “Maar, o, jy dink dat ’n goeie, liefdevolle Vader,
God, so-iets sou doen?” Wat het sy gedoen? Sy het geluister na
redenasie, sy wysheid geneem. Gesê: “Dis ’n boom, plesier. Een
wat begeer kan word.” En sy het daarvoor geval. Dis presies. En
toe sy het, wat het gebeur? Soos dit sou met enige vrou. Sodra sy
daarvoor geval het, eindig dit net daar. Dis reg.
235 Nou, julle sien, die saad wat sy gehad het, en sou uiteindelik
’n moeder geword het, deur die wil van God, deur ’n gesproke
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Woord. Sy sou uiteindelik ’n moeder geword het. Maar, sy kon
nie wag nie, het daarin ingegaan.
236 Nou, sien, toe, sodra sy dit gedoen het, wysheid aanvaar
het saam met die Woord, en wysheid was teenstrydig met
die Woord…Julle verstaan, sê: “Amen.” [Gemeente sê:
“Amen.”—Red.] Sien? As wysheid volgens die Woord is, en
bewys word om volgens die Woord te wees, en die Woord Ditself
voortbring deur dieselfde ding, dan is dit die Woord. Maar as
wysheid teen die Woord is, en nie volgens die Woord nie, maar
iets probeer vind om Daarby te voeg, om Daarvan weg te neem,
is dit van die duiwel. [“Amen.”]
237 En Heilige Gees sade van die Bybel kan nie groei in die
atmosfeer vanwysheid nie. Dit maak elke kweekskool in die land
dood. Dit slaan gate regdeur hulle, steek hulle stukkend, en die—
die oordeel vloei in. Dis reg. Dit doen dit beslis, sien, want die
Woord kan nie groei saam met wysheid, wêreldse wysheid nie.
Sal dit nie doen nie.
238 Eva moes die Woord glo soos Dit aan haar gegee was. Dit
reg? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.] Sy moes nie luister na wat
enigiemand anders Daaroor gesê het nie; net soos Dit aan haar
gegee was, dis hoe sy veronderstel was om Dit te glo. Daar sou
nooit ’n dood gewees het, as syDit geglo het nie. Dis reg.
239 En ’n man of ’n vrou wat God se Woord sou neem net soos
Dit aan ons gegee is, vashou Daaraan soos God Dit gesê het, is
Dit Lewe. Maar om dit te meng met een of ander wysheid of een
of ander organisasie, sterf jy net daar, net soos in die eerste. Dis
die Saad. Dis hoe, dis hoe Dit opgetree het die eerste keer, dis
hoe Dit elke keer sal optree. Dit het altyd. God toelaat, sal ons
dit bewys deur die Bybel, vanmôre. Dis die enigste manier wat
dit kan groei, is om Ditself te skei van alle redenasies, of enigiets
anders, en net die Woord te glo.

Eva was veronderstel om Dit te neem net soos wat God Dit
vir ons gegee het.
240 En ek het verklaar en vir julle gesê dat ek glo God het hierdie
Bybel bewaar en onderhou, en dis hoe God Dit vir my hier gegee
het. Ek wil geen ander wysheid hê nie. Ek wil dit hê net soos God
dit Hier gesê het.
241 Nou, ek hoop ek maak julle nie seer nie. Maar as die Bybel
gesê het dat ek moet “bekeer,” beteken Dit bekeer; nie om boete
te doen nie, maar bekeer.
242 Die Bybel vir my gesê het om gedoop te word, die Naam van
“Jesus Christus,” beteken Dit nie iets anders nie. Het nie bedoel
“Vader, Seun, Heilige Gees” nie. Dit het Dit gesê.
243 “Wel,” jy sê: “Matthéüs 28:19 het gesê: ‘Doop hulle in die
Naam van die Vader, Seun, Heilige Gees.’” Dis presies wat
dit was.
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244 Nou, as dit nie reg is nie, as hulle nie die regte ding het nie,
dan die geloof wat Petrus gehad het om te doop in die Naam van
Jesus Christus, en al die res van die Bybel, dan het hulle ’n—’n
vals openbaring gehad wat God geseën het. Dit bring Hom reguit
terug: Hymoes Eva dan geseën het, in die begin.
245 Die naam van “die Vader, Seun, Heilige Gees,” dis drie titels.
Daar’s net een Naam. Jy kan nie gedoop word in die Naam van
Vader, Seun, Heilige Gees totdat jy gedoop is in die Naam van
“Jesus Christus” nie want dit is die Naam van die Vader, Seun,
Heilige Gees. En die hele Bybel is so uitgeskryf. Elke persoon in
die Bybel, wat ooit gedoop is, is gedoop in die Naam van “Jesus
Christus.” Niemand in die Skrif, het hulle ooit gedoop in die
titels van “Vader, Seun, Heilige Gees” nie. En elkeen wat gedoop
is in die Naam van—van “die Here Jesus Christus,” is gedoop in
die Naam van Vader, Seun, Heilige Gees.
246 Elkeen wat gedoop is, die titels van “Vader, Seun, Heilige
Gees,” is in glad geen naam gedoop nie; ’n titel, soos prediker,
eerwaarde, doktor, wat ook al; vader, seun, enmens, vrou. Titels!

Gesê: “Maak nie enige verskil nie.”
247 Dan sit jou titel op jou tjek, en nie jou naam nie, en kyk
waarnatoe dit gaan. Uh-huh. Sê: “Ek teken hierdie tjek in die
naam van die huisvrou.” Dit maak net soveel sin as wat dit sou
wees om God se Woord nie te glo wanneer die openbaring daar
reg voor jou lê nie. Sou sekerlik. Sien? Sekerlik. Goed.
248 Dis veronderstel om Dit te glo soos God Dit gesê het. Dit
weerspreek nie Ditself nie. As Dit dit doen, kom wys jy my. Uh-
huh. Dit weerspreek nie Ditself nie, glad nie. Satan mag Dit vir
jou weerspreek, maar hy kan nie met die Woord nie. Nee. So,
die Woord sal dit nie verduur nie. Nee, meneer. Dis die eeue-oue
ding, en dit is aan gedink, maar dit is nog nooit bewys nie.
249 Laat ons hierdie twee bronne nou volg, of wat ons atmosfere
mag noem, en sien wat hulle skep. Laat ons hulle volg vir
’n paar minute. Atmosfeer; albei van hierdie bronne sal ’n
atmosfeer skep.
250 Ek wil jou iets vra. Het jy ooit in ’n kerk ingegaan…Ek—
ek sê dit nou eerbiedig, en, wel, net om ’n punt te maak; God
verhoed. Het julle ooit in ’n kerk ingegaan waar die pastoor
baie styf is? Die gemeente is net so. Dis reg. Sien? Wat is dit?
Dis daardie atmosfeer wat dit gebring het. Gaan in ’n plek in
waar die pastoor sê: “Nou, wag ’n oomblik, daar’s nie so-iets soos
daardie onsin nie. Ek glo nie in so-iets soos Goddelike genesing,
van die doop van die Heilige Gees nie.” Julle weet, julle sal elkeen
van hulle sien, hulle, gemeente. As hulle nie…
251 As daar ’n arend daarbinne iewers is, sal hy uitkom,
onder daardie klomp hoenders. Uh-huh. Sal beslis. Presies die
waarheid. Hy sal dit verlaat. Ja. Ja. Hy sal beslis. Hy kan dit nie
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verduur nie. Hy’s ’n arend. Hy is ’n voël gebou vir die lug, nie ’n
plaaswerf nie. Ja, meneer. Nou, hier is hy.
252 En nou vind ons uit, dat, daardie atmosfere. En jy gaan in
waar ook al die…daardie dinge, waar geloof geleer word in ’n
kerk, sal jy ’n kerk in daardie atmosfeer vind.
253 OGod! Laat—laat my dit by julle kry, so, julle, as julle dit kan
sien. Sien? Gaan…Dis waarom mense onder die gelowiges kom
waar hulle bid, gelowiges. Paulus het gesê hy het nie enige in die
stad gevind nie, net Timóthéüs, dit was soos kosbare geloof wat
hy gehad het, julle weet. Die res van hulle is almal denominaliste.
Sien? Maar toe hy in daardie atmosfeer gekom het, sien, hy, vind
jy dinge gaan aan, wat die atmosfeer geskep het. Jy vind mense
wat deur geloof lewe, wanneer jy in ’n plek inkom waar dit sê:
“Goeiste, wel, die Bybel is waar. God genees.” Jy loop rond in
hulle gemeente, jy vind: “Wel, ek was sterwend met kanker. Ek
is genees.” “Ek was eenmaal blind. Ek sien.”
254 Die vreemdeling sê: “Sjoe! Goeiste! Wat bedoel jy? Wat was
verkeerd met jou?”
255 “Ek sal jou op my rekord wys. Kom huis toe saam met my.
Kom, eet middagete saam met my, ek sal vir jou wys. Ek het
’n rekord daarbo. My bure weet ek was in hierdie soort van
toestand. Ek was verlam, vir jare. Daar was vir my gebid.” Sien?
Wat is dit? Daardie—daardie Woord in daardie kerk, daardie
groep gelowiges, het daardie atmosfeer geskep.
256 Nou, hoe gaan die Woord, in Sy eenvoud maar tog in Sy
volledigheid, ooit groei in ’n plek waar kennis Daardie oorskadu
en sê: “Dit kan nie so wees nie”? Sien? Dit kan nie. So, waar
kennis gepreekword uit ’n kweekskool, sterf die kinders.
257 Waar geloof gepreek word uit die Woord, lewe die kinders.
Amen. Dis die verskil, net Lewe en dood.
258 Dieselfde ding het gebeur in die tuin van Eden. Dis presies
wat gebeur het met daardie twee atmosfere daar. Toe Eva van
die regte Een afgegaan het, op die verkeerde een, het sy gesterf.
Sien? Dit sal dit doen, elke keer.
259 So, hulle kan nie bly nie. As jou kerk daardie soort atmosfeer
het, o, kind, as jy wil lewe, glo jy dieWoord.
260 Nou, hier gaan nou ’n angeltjie wees. En ek bedoel dit nie
op enige harde manier nie. Ek net…Hierdie is lering. Jy moet,
wanneer jy hierdie plekke tref, moet jy steek en brand, ’n bietjie,
julle sien.
261 Nou wag. Net soos ’n kalf te brandmerk. Ek het dit altyd
gehaat om dit te doen, om ’n kalf te brandmerk; arme kêreltjie.
Ons sou daar uitgaan. En ek weet nie of julle ooit ’n kalf met
’n tou gevang het, of nie, en—en—en—en hulle vasmaak nie. Jy
halter hulle, sien, oorkruis. En die arme kêreltjie! Jy hardloop
soontoe, neem hierdie warm brand-yster, steek hom daarmee. O,
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broer, dit het verskriklik gelyk. Toe jy opgestaan het, het hy regtig
aan die hardloop gegaan. Hy hardloop en skop net, en skree en
bulk, en gaan aan. Maar, ek sê jou, hulle het geweet, van toe af,
aan wie hulle behoort het. Dis reg. Hulle het geweet aan watter—
watterweiveld hy behoort. Daar’s dan geen grap daaroor nie.

So, laat ons brandmerk. Laat ons brandmerk. Ja,meneer.
262 Toe hulle gesê het, julle weet, die…Julle, baie van julle, het
gelees of—of gesing die Cowboy se Bepeinsing, julle sien. En die
afgedwaalde jaarling, wanneer hulle hom inkry, en laaste daar,
by die bymekaarmaak; die afgedwaalde jaarling, maak hulle
net sop van hom, omdat hy net geen brandmerk op hom het,
hoegenaamd nie. En so die res van hulle gaan aan na hulle eie
weivelde. Maar die baas van die bymekaarmaak ken sy beeste,
so as die…brandmerk seermaak.
263 Nou kyk. Satan kon wetenskaplik bewys, deur sy
wysheid…Nou gaan ek die rol speel van die dokter hier, vir ’n
paar minute. Satan kon wetenskaplik bewys, deur sy wysheid,
dat die grond wat hy sou gee, vir die menslike ras om in te groei,
vitamiene gehad het. Het beslis. Hy kon dit wetenskaplik bewys.
Hulle kan wetenskaplik bewys omtrent enigiets wat hulle wil.
Sien? Sekerlik.
264 Dit het vitamien P gehad: “plesier, populariteit.” Dis daarin.
Dis in sy wysheidgrond. Sekerlik. Sekerlik. Al die wêreldse
plesier, al die filmvertonings, al die danse, alles, enigiets: “Gaan
voort. Dis alles reg. Sal niks seermaak nie. Sekerlik.” Sien?
Populariteit: “O, jy’s die grootste kerk wat daar in die stad
is.” Goed.
265 Dit het vitamien C daarin gehad, waarna hy verwys het as
“gesonde verstand (common sense).” “Maak sin, jy sien.” Ja.
266 Dit het vitamien R daarin gehad, wat beteken “redenasie.”
Ja, hy kon redeneer. Maar, julle sien, dit sal nie werk nie.
267 Dit het vitamien “beau,” B, daarin gehad, wat “skoonheid
(beauty)” beteken. Satan is mooi. Sonde is mooi. En soos sonde
meer en meer begin word, word dit mooier.
268 Hoeveel beter huis het ons vandag as die ou houtpaal-huis?
Hoeveel mooier is dit? Hoeveel mooier is ons vroue vandag as wat
hulle altyd was? Sien? Hoeveel mooier is Florida, dit nou was, en
hoe God dit geskep het? Sien?
269 Dit het skoonheid. Hoeveel weet dat Satan ’n skoonheid
is? En hy het skoonheid begeer, en ’n skoonheid probeer skep,
mooier koninkryk, ensovoorts. Sekerlik. Ons weet dit. Satan is
in skoonheid.

Nou let op. Hy het vitamien R gehad, wat “redenasie” is.

Vitamien B, wat “skoonheid (beauty)” is.
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270 VitamienM,wat “modern” is. “O, jy wil modernwees.” Neem
net sy kennis en vind uit of jy nie daardie goed glo nie. Dit sal reg
in jou groei. Daardie vitamien sal reg opkomwaar jy sit.
271 ’n Kêrel staan op, gee jou van sy kennis: “Nou kyk, vriende.
Wat sou dit wees as ons hierdie groot, pragtige katedraal hier vat
en ’n klomp geskree, en huilery, en praat in tale, en op-en-af met
die vloer hardloop, skuim om die mond soos mal honde gehad
het? En—en wat dink julle sou die burgemeester van die stad sê,
diakenraad, as ons so-iets soos daardie toegelaat het om hier in
te kom?” O, sekerlik, dis modern.
272 “Julle dink ons mense sou daaronder op die straat staan, met
’n tamboeryn in hulle hand? En wat sou dit doen as ons susters
sou kom met groot, lang hare wat afhang? En die res van die
kerkvroue wat deur die dorp gaan: ‘Kyk hier. Kyk hier.’ Wel,
die president van hierdie kerk, of wat dit ook al is, julle weet:
‘Wel, kyk, kyk hierna. Sy lyk soos ’n ou model, lyk sy nie? Haar
spaarwiel raak pap aan die agterkant.’” Sien? Julleweet, so-iets.
273 “Ons wil modern wees.” Sien? Dis die duiwel se wysheid. Dis
waar dit groei. Dis die vitamien wat in die grond is, wat uitkom
in die produkwat dit voortbring. Gaan voort, joumoderne Isébel.
Goed. Modern, soos die vroue van vandag. Sekerlik. O, modern.
“Wel, diemodernstemense van die dorp sal na ons kerk toe kom.”
Sekerlik. Dit moet…Waarom? Hulle groei in daardie moderne
vitamien.
274 Redenasie vitamien, goed, hulle groei daarin. Sien? Dis wat
dit is, redenasie. Maar sodra jy begin groei daarin, is jy dood
teenoor die Woord. Jy moet die Woord ontken voordat jy dit kan
wees. Sien?
275 Die enigste manier wat jy ooit ’n sondaar kan wees, is om
God se Woord te ontken. Wat is sonde? Ongeloof. Ongeloof in
wat?God seWoord. Sien? Jymoet dieWoord ontken, eerste, nou.

O, ek het nog omtrent tien vitamiene hier neergeskryf.
276 Maar hier is een vitamien wat hy nagelaat het om hulle van
te vertel. Hy het vitamien D daarin. Dis die grootste vitamien
daarin, veroorsaak: “dood.” Sien?
277 Dis die mooiste groep aangetrekte mense, modernste wat
daar is, mooiste kerk, grootste organisasie, sien, modernste wat
daar is, mooiste wat daar was, die redelikste dinge wat gesê kan
word. “Waarom sou nie…”
278 “As God ons ’n skepsel van Syne gemaak het, waarom sou Hy
hierdie vroue veroordeel om hulle beste te lyk, om kort hare te hê?
Waarom souHy ’n bietjie grimering veroordeel?”
279 Wel, Hy het een in die Bybel gehad wat dit gedoen het, Hy
het haar gevoer vir die honde. So julle dink daaroor, julle sien.
Dis presies.
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280 “Waarom sou—waarom sou God? Wel, goeiste, Hy verwag nie
van ons om volgens die Bybel te lewe nie.” Hy doen dit beslis. Hy
het vir Eva gesê symoet lewe…Of, Hy het vertel…
281 Jesus het gesê, dat: “Die mens lewe van elke Woord, elke
Woord wat uit die mond van God uitgaan.” Wie het dit gesê?
Jesus. Dit reg? Hy het gesê: “As enige man enigiets anders sê, laat
hom ’n leuenaar wees; Sy Woord waar wees.” “Hemele en aarde
sal verbygaan,maarMyWoord sal nie.” Daar het julle dit.

So vitamienD lê in sy formule, modern. Dis reg.
282 Nou, maar, die Woord saad van die Bybel kan nie in sulke
grond soos daardie groei nie. Hoe kan ’n persoon in een van
daardie moderne kerke nou ingaan? Die Gees van God kom
daarop, en hulle—hullewil skree: “Glorie aanGod!Halleluja!”
283 Julleweetwat?Wel, julle sal die prediker sy preek laat insluk.
Wel, ek sê julle. Ek—ek kan hom net sien sê: “Uhm.”
284 En al daardie kraanvoëls daar, strek daardie nek om, julle
weet, kyk om, om te sien. “Wel, wat het dit gesê?”
285 Dan, ’n paar minute, die prediker sou sê: “Jesus Christus, die
Seun van God.”

“Glorie aan God! Dis reg.”
286 “Uhm,” diakens. Huh! Jy, jy’s by die deur, binne ’n paar
minute. Hulle sal jou reg uitgooi. Sien?
287 Die Woord kan nie daar groei nie, kan dit net nie doen
nie. Nee, kan dit net nie doen nie. Sien? Dit kan net eenvoudig
nie. Sien?
288 En dan kom hy, sproei sy gif bo-oor Dit, om die kiem van die
Lewe in jou te probeer doodmaak. “Nou daar’s ’n groep mense
in die land vandag, wat glo dat God genees. Wel, natuurlik, ons
weet, redelike verstand wys ons dat God ons dokters gegee het
om te genees.”
289 Nou, jy vra ’n goeie, verstandige dokter of hy ’n geneser is.
Hy sal vir jou sê: “Nee, meneer. Ek kan ’n tand beweeg, maar ek
kan nie die gat genees waaruit dit kom nie.” Dis reg. “Ek kan ’n
arm spalk, maar ek kan dit nie genees nie.” Sekerlik reg. “God is
die Geneser.” Sien?
290 Nou, hoe gaan iets ooit groei in sulke goed soos daardie? Hoe
kan die saad Woord ooit in so-iets soos daardie groei? Sal dit net
nie doen nie. Dit kan nie groei in daardie soort atmosfeer nie. Net
sekerlik nie.
291 Maar geloof groei net in een vitamien. Dit het net een
vitamien. Hoef glad geen mengsel te hê nie. Geloof groei in een
vitamien, dis die Woord. Dis die enigste ding waarin geloof kan
groei, is die Woord. En die enigste manier wat dit kan groei, is
omdat dit die Woord glo, en dit moet die hele Woord neem en glo
Dis waar. En geloof vitamien word gespel in ’n klein vier-letter
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woord, L-e-w-e: “Lewe.” Dit het vitamien L, het geloof. Geloof
het vitamien L.
292 Wysheid het vitamien P; vitamien R; plesier; en vitamien
redenasie; vitamien, al hierdie ander vitamiene. Hulle, ge-…
re-…Kennis het dit alles. Sien? Wysheid het dit alles, redeneer
dit uit.
293 Maar geloof het net een ding: Lewe. Dis al wat sal bly. “U
Woord is Lewe. U Woord is Waarheid. Hy is die Woord, die Weg,
die Waarheid, die Lig.” Geloof hang net daar. Dis al. En sal dit
nie neem nie. Heilige Gees Lewe, Ewige Lewe, dis waarin geloof
groei: Woord, Zoe, God se Eie Lewe. Dis die enigste plek wat
geloof kan werk, is wanneer geloof die Woord hoor en glo dat
Dit God se Woord is. Dan, in daardie Zoe, groei Dit en bring Dit
voort wat die Woord gesê het.
294 God, hoe het Hy die wêreld gemaak? Glo julle die wêreld was
in God se gedagtes? Sekerlik, dit was, moes wees. Hoe het Hy dit
gemaak? Hy het net gesê.
295 “Waar gaan Hy die dinge kry?” Hoe kan jy ooit met God
redeneer, sê: “God, waar het U die materiaal gekry, om—om die
rotse uit te maak?Waar het U?” Hulle het gekom uit gasse. “Waar
het U die gas gekry, Here?” Sien? “Hoe het U ooit water gemaak?
Wat is die formule? H²O. Waar het U die waterstof, suurstof
vandaan gekry?” Sien?Daar is dit. Sien?Ditmaak net nie sin nie.
296 Wat het God gesê? Dit was in Sy gedagtes. En Sy gedagtes
is Sy Woord, voordat Dit uitgedruk is. Toe, toe Sy gedagtes gesê
het: “Laat daar wees,” en daar was. Daar is dit. Daar is waar
geloof lê.
297 “Deur…die…” Hebreërs 11 het gesê: “Deur geloof is die
wêreld geskep.” Die wêreld is gemaak deur geloof. “God het die
wêreld gemaak uit die dinge wat nie gesien kan word nie.” Deur
geloof het God die wêreld in ontstaan gespreek, want dit was ’n—
dit was ’n voorbedagte Woord. Maar sodra Hy dit gesê het, het
dit lewendig geword.
298 Nou jy kan sê: “Ek glo Dit, Broer Branham.” In jou hart kan
jy dit glo. Druk Dit dan uit: “Ek glo Dit.” Moet Dit glad nie
verander nie. Bly reg Daarby. Kyk wat sal daaruit groei. Dit sal
die Woord voortbring, want dis geloof. Sien? Wysheid neem jou
weg. Geloof bring jou Daarby. Sien dit?
299 Dit sny elke mensgemaakte geloofsbelydenis uit, sny elke
skool van onderrig uit, van mensgemaakte teologie, sit hulle net
koud. Daar is hulle, hulle professor, D.D., Ph.D., L.L., Q.U.D.,
en al hierdie kêrels moet skool toe gaan en sielkunde leer en
al hierdie ander dinge. Daar’s net een Ding wat hy uitlaat. Hoe
om homself voor te stel met sielkunde, en watter soort klere
om aan te trek, en hoe hy “amen” moet sê, net so, en, o, onsin!
Laat die…
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300 Wees gelei deur die Heilige Gees. Seuns van God word gelei
deur die Gees van God, nie deur die wysheid van die kweekskool
nie. Maar die Gees van God lei die seuns en dogters van God.
Sekerlik. Dis waar. Amen.
301 Nou, laat elke geloofsbelydenis uit, elke skool van onderrig,
elke mensgemaakte teologie. Geen wonder hulle kan nie glo nie;
daar’s niks daarin vir Dit om in te groei nie. Sien? Hulle het
vitamien R, redenasie, wat ons veronderstel is om weg te werp.
Vitamien populariteit, vitamien plesier: “Moet net ’n bietjie pret
hê.” Watter soort pret? “O, gaan uit en word ’n bietjie dronk,
partymaal, julle weet. Hê net ’n bietjie pret; dit sal nie enige
verskil maak nie.”
302 Julle weet, klein dingetjies soos daardie daar, hulle is almal
net daardie, almal daardie vitamien. Sien? En hoe gaan daardie
soort vitamien ooit ’n Woord kweek, wat daardie vitamien
ontken? Hoe gaan jy dit doen? Sien? Die Woord ontken dit. “As
jy die wêreld liefhet, of die dinge van die wêreld, is die liefde van
God nie eens in jou nie,” het die Bybel gesê. Sien? So hoe gaan
God se—hoe gaan God se…Hoe gaan God se Woord groei onder
vitamiene soos daardie?
303 Dit neem ’n sekere vitamien in die grond om die graan voort
te bring. Dit moet in die regte soort grond wees. Ons kom daarby,
binne net ’n rukkie. Sien? Moet die regte soort grond hê, of
dit sal nie die graan kweek nie. Jy neem sekere grond, dit sal
nie dit kweek nie, en sal iets anders kweek. Sanderige grond,
verskillende vitamien, sovoorts, kweek sekere dinge. As dit nie,
wel, jy dit nie het nie, sal dit net nie daarin groei nie. Dis al.
304 Nou, onkruide sal omtrent oral groei, enige soort grond. Is dit
reg? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.] Ou denominasionele onkruide
sal net enige plek groei.
305 Maar, ek sê jou, broer, as jy die vrugte van die Lewe
wil voortbring, moet sy uit die Woord kom. Dis reg. Dis reg.
Sekerlik. Goed.
306 Ek hoop ek neem julle almal nie te lank, vanmôre nie.
[Gemeente sê: “Nee.”—Red.] Sien?Nou,moenie…Sien?Goed.
307 Geen wonder hulle kan nie glo nie; hulle het niks om in
te lewe nie. Jesus het van hulle gepraat in Matthéüs die 13de
hoofstuk en die 1ste vers. Laat ons net hiernatoe blaai en sien
hoe Jesus daarvan gesê het, hierdie dinge waarvan ons praat.
Matthéüs die 13de hoofstuk, en in die 1ste vers.

En op daardie dag het Jesus uit die huis gegaan en by
die see gaan sit.

En groot menigtes het…hom vergader, sodat hy in ’n
skuit geklim en gaan sit het. En die hele skare het op die
strand gestaan.
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En hy het baie dinge vir hulle; baie dinge deur
gelykenisse tot hulle gespreek en gesê: ’n Saaier het
uitgegaan om saad te saai;
en terwyl hy saai, val ’n deel saad langs die pad, en die

voëls het gekom en dit opgeëet.
En ’n ander deel het op rotsagtige plekke geval waar

dit nie baie grond was nie; en dadelik het dit opgekom
omdat daar geen diepte van die grond was nie;
Maar toe die son opgaan, is dit verskroei; en gekom…

en omdat dit geenwortel gehad het nie, het dit verdroog.
…’n ander deel het in dorings geval, en die dorings

het opgekom en dit verstik.
…andere het in die goeie grond geval en

party voortgebring, vrug voortgebring: die een
honderdvoudig,…sestig-…en dertigvoudig.
Wie ore het om te hoor, laat hom hoor!

308 Niewysheid nie. “Ore,” sien, goed: “gehoor.” Goed.
309 Let op. Hy het gesê party het uitgegaan, toe die Saad
uitgegaan het, die Woord gepreek het.
310 Party het langs die pad geval; net soos water op ’n eend se
rug, reg afloop.
311 Party het geval op rotsagtige grond, klipperig, dit het net ’n
bietjie stof gehadwat daar bo-oor gewaai het. En opgekom,maar
dit het geen wortels gehad nie, geen plek om sy wortels te sit nie.
Nou gaan ek ’n paar illustrasies hier maak, en ek hoop ek maak
geen gevoelens seer nie. Sien?
312 Dit was die Katolieke kerk. Hulle het gesê hulle was
gebou op ’n rots. Ek sal met hulle saamstem. Ek wil sekerlik
met hulle saamstem. Dis reg. Dis reg. Geen grond onder dit,
hoegenaamd nie, geen grond daarvoor om daarin te groei nie.
Waarom? Dit kon nie voortbring ’n…Hulle kon nie ’n Bybel
vitamien voortbring nie, want hulle glo nie eens Daarin nie.
Hulle doktrienes is dogmas, dis reg, Romeinse dogmas, geen
Woord daarin, hoegenaamd nie. Sien? Geval op rotse; dit was
’n super wysheid. O, broer, ek sê julle, hulle het dit in ’n super
manier gehad. Hulle stel dit voor op ’n manier van sielkunde, en
yslike groot geboue, en goeie kleredrag, lyk soos heilige gode, of
priesters en alles anders.
313 Hoeveel het daardie getuienis gehoor van daardie nonnetjie
wat pas uitgekom het? Het julle dit hier? Ek wil dit een
Woensdagaand gespeel hê hier by die kerk, en elke persoon hier
behoort die getuienis te hê. Een van hulle het my vir ’n lang tyd
gevolg. Hoe hulle…
314 Ek het daar afgegaan in Mexiko, self, en daardie kalkput
gesien, putte waar die nonne se babatjies; waar die priesters
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hulle by hulle sou hê, babatjies; waar hulle verbrand was in
daardie kalkputte, en sulke dinge. Dis wat kommunisme laat
begin het in Mexiko. Hulle daardie gemors stopgesit het. Dis wat
kommunisme oorkant laat begin het.
315 Moet julle nooit kommunisme vrees nie. God gebruik
kommunisme. Ek glo nie daarin nie. Dis van ’n duiwel. Maar
God neem ’n duiwel en kom reg rondom, soos Hy gemaak het met
Koning Nebukadnésar, oorgekom en Israel gekry. Sien? Ja. Hou
julle dop en kyk of die Bybel dit nie bewys nie. Een van hierdie
dae sal ons daar ingaan. God het dit reg opgerig, om die kinders
van God te wreek, op die ou hoer. Dis presies wat die Bybel gesê
het. Ja. Gesê: “Hulle sal haar verbrand met vuur, en sy sal by die
einde van haar vernietiging kom.” Dis ook presies wat met haar
gaan gebeur. Daar is sy.
316 Dis die een wat op rotse geval het, net so ’n bietjie grond tot
die ding kon groei. Dit het gesterf. Toe, dit was superwysheid.
317 Toe het party geval op die Protestantse grond, maar, na
’n ruk, het die groot wysheid van die groot denominasies dit
verstik, die Gees verstik. “Dae van wonderwerke is verby.
Doktor So-en-so het so-en-so gesê. Sien? Nie so-iets nie.” Net
perfek, alles verstik. Al die wat verstik? Die Gees verstik, vir die
wysheid. Sien?
318 Die Heilige Gees het geval in die dae van Martin Luther. Die
Heilige Gees het geval in die dae van John Wesley. Die Heilige
Gees het geval in die dae van die vroeë Pinksterkerk. Maar wat
het die denominasies gedoen?Met hullewysheid, Dit verstik.Wat
verstik? Die Saad. Wat is die Saad? Die Woord. “Dit beteken nie
Dit nie. Dit beteken dit, daar.” Sien? Hulle kry dit…
319 Nou, baie manne met eerlike harte van daardie predikers, ek
het hulle ontmoet, gaan sit en met hulle gepraat, selfs oor die
onderwerp van die doop en baie dinge. Ek het enigiemand gevra
om te kom en dit te bespreek. Hulle het gesê: “Broer Branham,
as ons dit doen, sal ons kerk ons uitsit.”
320 Ek het gesê: “Wie? Wie is meer vir julle, die Woord van God
of julle kerk?” Julle sal geensins verder gaan, in daardie stof van
denominasie nie. Sien? Sien? Goed. As dit die Woord ontken, is
dit verkeerd. Sien? Dit wys dis mensgemaakte wysheid.
321 Nou, die Protestante is verstik. Dit het die Gees reg uit hulle
verstik, toe hulle wysheid begin neem in plaas van geloof in
die Woord; die wysheid in die organisasie, die organisatoriese
wysheid in plaas van geloof in dieWoord. Almalwat dit verstaan,
sê: “Amen.” [Gemeente sê: “Amen.”—Red.] Sien? Geloof in
wat die—wat die groep van mense, of die Metodis, Baptis,
Presbiteriaan, Pinkster, Evangeliese, en almal bymekaar het. En
spoedig gaan hulle ’n konfederasie van kerke vorm, wat “die
beeld van die dier” gaan wees. En hy sal dieselfde krag in hierdie
volk hê, Openbaringe 13:11, wat hy daar oorkant gehad het; en
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sal ’n vervolging oor die heiliges veroorsaak, net soos hulle het
aan die begin, die—die Roomse kerk. Sien? Dis waarna dit op pad
is, net nou.
322 Dis waarom die Woord net nou gesaai word, oral: “Bly weg
daarvan. Kom daar uit.” Sien?
323 Nou, wysheid het dit verstik. Hulle eie wysheid wurg die
Heilige Gees weg van hulle. Laat ek dit vir julle bewys, in
die Bybel, Openbaring, die 3de hoostuk; waar ons pas deur die
kerkeeue gegaan het. Jesus is weggewurg van Sy Kerk, en was
aan die buitekant; om te probeer klop aan die deur, om weer in
te kom. [Broer Branham klop op die preekstoel—Red.] Uh-huh.
Dis presies wat Dit gesê het. “Ek staan by die deur en klop. As
enigiemand dors is, as hy My net sal laat inkom, sal Ek kom.”
Maar niemand het die deur oopgemaak nie. Sien? Hulle het Hom
uitgesit. Wat was dit? Hulle het gehad die…Die Saad het op
hulle geval. Sien? Sien?
324 Maar party hê geval in die dal van vervolging. Party van die
saad het geval in die dal van vervolging in. Nou, in die dal is
waar jy die water vind, die beste grond.Wanneer jy iemand neem
wat verslaan is totdat al die teologie uit hom uitgeslaan is, uit
hom uitgelag is, hom bespot het, waar hy deur die meule was
en dit alles uit hom uitgemaal is, totdat die metaal gereed was
om mee te werk, sal jy uitvind daar is ’n bietjie vog daarrond.
Dis reg. In die dal, daardie kêrel is oorgestoot in die dal in,
uitgeskop uit sy organisasie. Hy’s “op die ashoop”, noem hulle
dit. Sien? Nie die ashoop nie, maar “die dal,” word ons geleer.
Onder in die dal, julle weet, daar is waar die Lelie groei, ook,
julle weet. Uh-huh. Uh-huh. Dis reg, sien: “In die dal.” Goed.
Party het in die dal van verdrukking geval, swaar beproewing.
Party van daardie Sade het daarin geval, dal van verdrukkings,
swaar beproewinge, word enigiets genoem soos die Lelie genoem
was: “Beëlsebub”, bespot.
325 Maar in hierdie dal is die riviere van water. Psalm 1, het gesê:
“Geseënd is die man.” Laat ek dit net lees. Laat ek wys wat in
hierdie dal is. Wat, Psalms…Ek het gedink ek sal nie tyd hê
nie, maar ons sal net tyd neem, sien, om dit te lees, sien, om dit
hier te hê. Ons gaan dit lees en kyk wat hierdie man hieronder
is, dis net waar hy geplant is. Of hy geplant is op die…bo-op ’n
stowwerige woestynrots, waar daar glad geen grond is nie, of of
hy geplant is in die dal? Goed.

Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die
raad…die wysheid nie…

Amen. Amen. Amen. Amen.

…nie wandel in die raad van die goddelose,…staan
op die weg van die sondaars…sit in die kring van die
spotters nie;
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maar sy behae is in die wet van die HERE, die Woord,
en hy oordink sy wet dag en nag.

En hy sal wees soos ’n boom wat geplant is by
waterstrome,…

326 “Strome.” Wat is dit? Die nege geestelike gawes. Strome
van een “Water,” een Gees. Een Water, maar wat kom van nege
verskillende bronne, Waterstrome. Sien?

…waterstrome, wat sy vrugte gee, vrugte van die
Gees, op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie;
en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit.

327 Sien, party het daaronder in daardie dal daar geval, waar
hierdie strome is. En gebring…Het julle opgelet? Ek wil hê julle
moet iets anders begryp. Wat is dit gedoen? Dit het onder geval,
in die stroom…
328 Dit was nie uitgesit nie. Hy sal wees soos ’n boom
wat “uitgesit is, oorgebring is hieruit, daarnatoe”? Hy is
“geplant.” Wat? Voorbestem. Daardie gedagte van God, voor die
grondlegging van die wêreld, het hom daar geplaas. Sien? Nie
uitgesit, nie per ongeluk nie; maar was “geplant,” voorbestem
(wat?) na die Waterstrome. O!
329 “Sy wortels sal nie verwelk nie.” O, halleluja! “Al sterf hy, Ek
sal homweer oprig in die laaste dag.” Dis reg.
330 Hy is voorbestem om Daar te wees, nie net per ongeluk nie.
Hy is voorbestem om daardie Woord te kry toe Dit gesaai is.
Beteken, hulle sal net daar wees. Wanneer dit vassit, is sy daar.
Hy’s geplant, nie net ingedruk nie. Hy’s in werklikheid geplant.
Dis reg. Baie anders, ’n stok in die grond te steek, as om iets te
plant. Dis anders. Die Saad is geplant; dit het Sy Eie wortelgate
gevind. Toe die Water begin inkom en sy Lewe begin uitgee, die
Gees, dit het begin sê…

Jy sê: “Daar is nege geestelike gawes.”

Hy het gesê: “Amen.”

“Jesus, dieselfde gister, en vir altyd.”

“Amen.”

“Hy genees steeds net soos Hy altyd het.”

“Amen. Amen. Amen.” Sien?
331 Hy’s geplant langs die strome, strome wat van elke kant
kom, Waterstrome. Geen wonder hy kan nie verwelk nie. Geen
wonder, hy’s geplant. Party van daardie Sade het daar oorkant
geval. Hy kan nie sterf nie. Dis reg in die Lewensstroom. Dit
hou aan voortbring. Dis reg. Dit trek sy Lewe uit daardie strome:
“strome,” die Nuwe Testament, die Ou Testament. Amen. Word
net gevoed, reguit deur! O, broer!
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Gaan julle Hom liefhê? Amen.
Gaan julle Hom prys? Amen.
Gaan julle Hom aanbid? Amen.
Amen. Amen.

332 Ja, meneer. Ja, meneer. O, ek hou daarvan! En julle?
[Gemeente sê: “Amen.”—Red.] Ja.

…wat gee sy,wat sy vrugte gee op sy tyd;…(Génesis
1:11)

333 “Wat sy vrugte gee.” Watter vrugte? Die vrugte van wat? Sy
vrugte. Watter vrugte? Sy Eie vrugte. Watter vrugte is dit? Die
Bybel. Sien? AllesDaarvan is hier. Die vrugte, liefde, is hier in die
Bybel. Vreugde, hier in die Bybel. Krag, Heilige Gees, al hierdie
dinge hier, Goddelike genesing, beloftes van God, dis die vrugte.
Hier is Dit. En as hy Hierin geplant is, hierdie geplant is in die—
die regte soort grond, in geloof. Wat doen geloof? Geloof laat Dit
begin groei, amen, laat haar begin opbeweeg. Sien? Daar’s dit;
beweeg dit op. Sekerlik. “Hy sal wees soos ’n boom wat geplant
is by waters; sy vrugte gee op sy tyd.”
334 Nou, watter soort vrug sal dit voortbring? Johannes 14:11,
Johannes 14:11, het Hy gesê, het Jesus gesê: “Hy…” Ek glo dis
14:12. En Jesus het gesê: “Hy wat in My glo, die werke wat Ek
doen sal hy ook doen.” Waarom? Dieselfde Woord is in hom. Hy
was die Woord. Is dit reg? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.] “En as
julle inMy bly, enMyWoorde in julle, vrawat julle wil.”
335 Ek het gepraat met Broer Evans daaragter, nie lank gelede
nie. Hy het hiernatoe gekom. Hy ry so ver! Hy het sy kar verloor.
Daar oorkant gesit by Miller’s, het die sleutel daarin gelos,
iemand het verbygekom en dit gesteel. Hy het alles wat hy gehad
het, daarin gehad. Hy het gekom. Hy, en Broer Fred, en Broer
Tom, ’n paar van hulle, het na die huis toe gekom. En gesê…Wel,
hy het gelyk soos ’n klein kindjie wie se lekkergoed van hom af
weggeneem is; hy, net verslaan, julle weet. Hy het gesê: “Ek weet
net nie wat ek gaan doen nie.” Ek het gesê: “Wel,…”
336 Nou wat is dit? Nou, hulle kom, wat is die eerste ding? Na
die Woord; vra die Vader. “As julle in My bly, en My Woord in
julle, vra wat julle wil.” Wat? Bly by die Woord, bly net reg by
die Woord.
337 Ek het gesê: “Laat ons bid.” Ons het gekniel op die vloer, en
begin, bid.
338 En terwyl daar, het ons gebid, ek het gesê: “Vader, ek kom
na U toe in die Naam van die Here Jesus. Hier is ’n broer
wat spandeer, net ’n paar dae in die week werk. Sy hande,
heeltemal stukkend, van ou stukkende karre regmaak en dinge
soos daardie, om genoeg geld bymekaar te kry om veertien of
vyftienhonderd myl te ry elke Sondag, om in te kom na die
dienste. Het ’n klomp kinders om te voed. Dit kos hom omtrent,
omtrent vyftig of vyf-en-sewentig dollars ’n week, om daardie
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reis te onderneem, net om kerk toe te kom. Sien? Reg. Hy kom
hiernatoe, probeer na die Woord luister, soos ons probeer streef
Daarna.” En ek het gesê: “Nou, ’n bose persoon het sy motor
gesteel.” Wat was dit? Ek het gesê: “Nou, Here, ek bid U, gee hom
symotor terug, in die Naam van Jesus Christus.”
339 Wat het ek gedoen? Ek het daardie Woord, daardie belofte,
voor God geplaas, Dit verseël met die Naam van Jesus, en
die Woord uitgestuur. Regaf met die pad het Dit gegaan, ver
daarbuite, die plek gevind waar dit begin het; soos ’n hond
op ’n haas se spoor. Sien? Hier het hy gekom, regaf met die
pad, skreeuend. Het daar afgegaan, net omtrent halfpad tussen
Bowling Green, Kentucky. Wat het uitgebars? Die Woord het
hom gevind.
340 Net toe het ’n visioen teruggevlieg. Ek het ’n man gesien, met
’n geel hemp aan, wat ry, ’n jong kêrel, wat eenmaal ’n Christen
was. Die Woord het hom getref. “Jy doen verkeerd.” Die Woord
het hom gevang. Hy het Sy Woord uitgestuur, sien, sien, en hom
gevang. “Jy gaan gevang word hierin, eendag, en die wet gaan
jou kry omdat jy dit doen. Draai om en neem dit terug.” Die
Woord het hom gekry. Hy was eenmaal ’n Christen. Ek het hom
dit hiernatoe sien bring, dit langs die straat sit.
341 Ek het gesê: “Nou, broers, gaan net reguit uit, ’n sekere pad
hier, en julle sal julle motor vind. Wag hier ’n oomblik, egter,
totdat hy terugkom.Nou, het jy ’n vol tenk petrol gehad?”

“Ja,” het hy gesê.
342 Ek het gesê: “Sal niks verkeerd wees nie. Maar daar sal die
helfte van daardie petrol wees, want dit het die helfte geneem,
in die ry. Hy was omtrent halfpad na Bowling Green, omtrent—
omtrent ’n honderdmyl daarvan het opgeraak.”
343 Toe hy dit gevind het, was dit hoe dit gestaan het, net presies
so.Wat was dit? DieWoord het gegaan en hom gevind.
344 Teruggekom en gesê, nie lank daarna nie, het ’n man ’nmotor
van hom gekoop. Hy het weggeglip en dit nie betaal nie. Sien?
Gesê: “Broer Branham…”
345 Ek het gedink: “Die arme man!” Hom meer as vierhonderd
dollar geskuld. Ek het gesê: “Ek sal bid.” Ek het die Woord
gestuur. DieWoord het gegaan, op sy spoor gegaan, homgevind.
346 Toe, ons het gegaan om die man te vind. Hy, nooit ’n Christen
nie, hy het nie—hy het nie…Hy het gelag. Hulle het hom gevra,
gaan kerk toe, eenkeer. Hy het gesê: “Wel, terwyl die prediker
preek, sal ek kyk vir mooi blondines.” So, julle sien, jy kan nie
vind…Ja. Dis—dis—dis die duiwel, dis, sien. So die Woord kon
nie ’n houvas op hom kry nie.
347 Maar wat het die Woord gedoen? Dit het hom in die oog
gehou. Sien? Moet net nie…Broer Welch het net bly vashou,
gesê: “Dit sal reg wees. Dit sal reg wees.” Die Woord het agter
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hom aangegaan. Sien? “As julle in My bly, en My Woord in julle,
vrawat julle wil.” Sien?DieWoord het agter hom aangegaan.
348 Eerste ding waarvan julle weet, een van sy seuns het gery,
hieronder op die pad, en daar was dit. Hy het die man in die
motor gesien, sy nommer gekry, gedraai, ingedraai, na Broer
Woods. Hulle het dit gebel, uitgevind waar dit was. Hy was in
Bowling Green.
349 God in die Hemel weet, ek het nooit een woord daarvan
gehoor nie, niks daarvan geweet nie.
350 Verlede Sondag, ’n week gelede, middag, toe ons hier
klaargemaak het met preek, soontoe gegaan en ander klere
aangetrek, en gereed gemaak om na Florida te gaan, vir die…of
onder…Broer Welch, vir die diens daardie volgende aand. Toe
ek in die motor kom, het ek daardie man gesien. Ek het gesê:
“Broer Welch…” Ek kon hom nou nie sê nie. Hy moet die skuif
maak, self, sien, net soos Meda haar besluit daar moes maak.
Sien? Ek het gesê: “Ons gaan deur Bowling Green.”

Hy het gesê: “Dis omtrent dertigmyl uit die pad uit.”
351 Afgegaan met die pad. Ek het gedink: “O, hy—hy, hy sal—hy
sal dit kry. Sien? Hy sal dit kry. Sien? Hymoet dit net kry.”
352 Verder gegaan. Suster Evans en ek…Na ’n ruk, het hy gesê:
“Jy weet, Broer Branham,” het hy gesê: “was ek so dom?” Gesê:
“Jy het gesê Bowling Green, ’n rukkie gelede.”

“Ja.”
353 Hy het gesê: “Jy weet daardie man wat my geld het,
weggeloop het daarmee?”

“Ja.”
354 Gesê: “Hy’s in Bowling Green. Ek het daaraan gedink.
Net…Ek het iets hier. Ek gaan dit oorgee, vind waar hy is. Dan
gaan ek oorgee…” Ek het gesê…
355 Gesê: “Wat sou jy doen? Sou jy soontoe gaan, jou geld kry?”
356 Nou, sien, as ek hom sê, dan…Sien, hy het iets om te doen,
self. Sien? Hy het iets om te doen. Ek kon hom nie sê nie. As ek
het, sou dit die visioen net daar breek. Sien? So ek moes laat…
Sien? Net soos…
357 Waarom het Jesus daar gestaan, vir Maria en Marta gesê:
“Neem die steen weg”? Wel, Hy was God. Hy kon sê: “Steen,
wees nie meer daar nie,” en dit sou nie daar wees nie. Maar sy
het gehad om te doen.
358 Waarom het Hy daar gestaan, gekyk na die oes? Glo julle Hy
was die Here van die oes? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.] Hy het
vir Sy dissipels gesê: “Bid julle tot die Here van die oes, dat Hy
arbeiders in Sy oes sal instuur.” Ander woorde: “Vra julle My om
te doen wat Ek gaan doen.” Sien?
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359 Ons is maats. Ons is—ons is…Dis ’n Kerk. Ons het iets om
te doen, self. Jy het iets om te doen. Hier is die Evangelie, ek ken
Dit, maar as jy net hier sit en Dit nie preek nie, wat gaan Dit
help? Sien? Jy het iets om te doen. Jy moet ’n poging aanwend.
Jy moet…Jy sê: “Wel, ek glo God kan genees, maar ek weet net
nie.” Staan op en laat die Woord jou woord word. Glo Dit. Moet
Dit nie beredeneer nie; glo Dit net.
360 Ek het gesê: “Wel…”Ek het geweet, as hy nie gaan nie, gaan
hy dit verloor. Ek het gesê: “As dit ek was, as dit ek was, sou ek
my geld nou gaan kry.” En hy het. Toe hy die man uit die bed uit
opgekry het, het hy ’n bietjie geld gehad. Hy het net oorgegaan
na die buurman, die res daarvan gekry, dit afbetaal.
361 Wat is dit? Dis die Woord. Sien, as Dit ’n plek kan vind, kan
Dit draai. Nou, dieselfde dingmet Goddelike genesing.
362 Nou, wat as Broer Welch sou sê: “Wel, dink nie ek sal afgaan
nie; dink net ek sal die ander pad gaan.” Wat as daardie kêrel sê:
“Wel, ek gaan nie daar uit waar daardie motor nie is nie”? Sien?
Dit sou nie gebeur nie.
363 Maar jy moet glo. Jy moet dit glo. En dis…Dan val dit in
’n atmosfeer van geloof, en moet dit voortbring. Dit moet net.
O, dis…
364 Het julle ooit daaraan gedink, wanneer iemand opgerig is
uit die dood, wat gebeur? Het julle ooit gedink, in Finland
daar, daardie tyd toe daardie seuntjie opgerig is uit die dood?
Sy gees was weg van hom. Nou, die Woord moet uitgaan, deur
eindelose ruimte oorkant, en daardie sieletjie optel en dit reguit
terugbring. Hoe kan dit dit doen? Dis die Woord: “Genees die
siekes. Rig die dooies op.” Sien? Hoe gaan Hy dit doen? Dit moet
kom deur ’n benatteWoord. Hy het die visioen gewys, en dit moet
gebeur. Daar het die seun gelê. Daar is alles wat daar lê net soos
Hy dit gesê het, twee jaar tevore. En daar het dit gelê. Diswaarom
ek sê van die beer wat teen die heuwel afkom; daar was dit, dit
moet gebeur;moet net sowees. Sien?Wat sal Dit doen?Woord!
365 Ek het gesê: “Hemelse Vader, in die tuislande, het U vir my
gesê, omtrent twee jaar gelede, dat hierdie seuntjie sou opstaan
uit die dood. Daarom, op grond van U Woord, U belofte. Die
eerste, die Woord het gesê: ‘Vir hulle wat geglo het sal hierdie
tekens volg.’ U het U dissipels uitgestuur, U, en vir hulle gesê
om ‘die siekes te genees, dooies op te rig, duiwels uit te dryf.’
Dan, deur ’n visioen, het U my in die tuisland gewys dat hierdie
seuntjie se…weer sou terugkeer na die lewe.”
366 “Daarom, dood, jy kan hom nie enigsins langer hou nie. Ek
het die Woord van die Here.”
367 Nie ek nie; ek is nie die Woord nie. Hy’s die Woord. Sien?
As ek die Woord was…Daar’s net een Persoon wat die Woord
kan wees, dit was Jesus. Hy was God se gesproke Woord, deur
’n maagdelike geboorte. Ek is ’n verdraaïng, sien, ek’s—ek’s die
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resultate van ’n eenwording tussen my vader en moeder. Hierdie
moet sterf; dis ek, sien, die liggaamwatmoet sterf.
368 Was nie so, met Jesus nie. Hy was die Woord. Hy was gebore,
maagdelik. Broer, daar’s geen vrou, man, of niks anders, wat
enigiets te doen gehad het met Hom nie. Die vrou was die
broeikas, dis reg, en Hy het aan haar bors gedrink, ensovoorts.
Dit mag waar gewees het daarvan. Maar, laat ek vir julle sê, Hy
was God. Dis Wie Hy was. Was geen seks daaraan, hoegenaamd
nie. Hy moes vry wees van seks, om Lewe deur daardie Bloed te
bring; soos ons daarby sal kom, binne ’n paar minute. Dan, kyk,
Hy was die Woord.
369 “Maar, die Woord van die Here.” Die profete was nie die
Woord nie. “Maar die Woord van die Here het na die profete
gekom.” Nie…Hulle was nie die Woord nie. Die Woord het na
hulle gekom.
370 Dis hoe Dit met ons maak vandag. Toe die Woord gekom het
vir daardie seuntjie, wat was dit? ’n Visioen. Wat was dit vir die
beer? Wat was dit vir hierdie ander dinge? Alles, ’n visioen. Dis
die Woord van die Here, wat daarnatoe gekom het. Dan wat doen
dit? Dit hou daar vas.
371 Nou, dit moet gespreek word, eers. “Dood, gee hom terug. In
die Naam van Jesus Christus, stuur ek daardie Woord uit.” Vang,
net soos Dit daardie seun gevang het wat hier afgaan na Bowling
Green, met daardie gesteelde motor. Hier gaan Dit hiernatoe en
vang dit weer. Wat doen Dit? Dit vang daardie—daardie gesie,
bring dit reguit hier terug, en bied dit aan in die liggaam, net
soos die Woord gesê het Dit sou doen. Daar is dit. Wat doen dit?
Geloof, nie kennis nie.
372 Jy sê: “Nou laat ek sien. Die lug is gemaak van so-en-so.
Daar’s soveel suur. Daar’s soveel gasse. Daar’s soveel kosmiese
lig. Ek kan dit uitdink. En miskien, as ek…” O, jy’s—jy’s…Jy
mors tyd.
373 Nie wysheid nie; geloof! Nie wysheid nie; sal vir jou sê dit
kan nie gedoen word nie. Geloof bewys dis gedoen, sien, dis reg,
wys Hy’s dieselfde gister, vandag, en vir altyd. Reg.

Laat ons nou opskud. Ons moet opskud.
374 “Gee vrugte van sy soort.” Johannes 14 sê, dat: “Hy wat doen
My…Hywat inMy glo, diewerke, die tekenswat Ek doen…”

Nou, jy sê: “Is dit die tekens wat Hy doen?”
375 Hy het in ’n huis ingegaan waar ’n dogtertjie, die enigste
dogter van ’n prediker, gelê het; dood, koud, bleek, uitgelê. Sy
was waarskynlik dood vir ’n paar uur voor Hy daar gekom het.
Hulle het haar laat lê op ’n bankie, gereed gemaak om haar te
neem, haar te balsem. Jesus loop reguit in die kamer in waar sy
is, soos daardie. Hulle het geweeklaag en gehuil, soos daardie.
Hy het hulle almal uitgesit soos daardie, gesê: “Gaan hier uit.
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Gaan uit.” Gesê: “Kom hier, Petrus, Jakobus, en Johannes. Ek
weet julle glo.” Vir die vader gesê: “Jy het geglo, of jy sou nie na
my kom soek het nie.”

En die moeder het gesê: “Here, ek glo.” Sien?
Gesê: “Staan hier.”

376 Hy het gekyk. Daarbuite het ’n klein—klein meisietjie
gestaan. Gesê: “Tabitha,” dit is: “dogtertjie.” Halleluja! Hy hoef
nie te gebid het nie. Hy was dieWoord. Uh-huh.
377 Ek hoef nie te bid, as ek die visioen kan sien nie, want die
Woord is alreeds gereed gemaak. Ek moet bid, om die Woord te
kry, te kry wat God gesê het. Dan kan ek Dit spreek, nadat ek
gekry het wat Hy gesê het.
378 Maar Hy was die Woord. Amen. “Dogtertjie, Ek sê vir jou,
staan op.” Haar opgetel, met die hand. Daar’s dit. Sien? O,
goeiste!
379 Dis manifestasie. “Gee van sy soort.” Jesus het gesê: “Hy wat
inMy glo, die werke wat Ek doen sal hy ook doen.”
380 So, hierdie, sien, al hierdie dinge van hierdie denominasies en
dinge, hulle het sulke dinge in so ’n konglomorasie van gemors en
sonde, net soos die baarmoeder van die aarde die skepping het.
Dis reg. O, goeiste! Hoe kan dit gebeur? Hoe kan die ware Woord
van God groei in hierdie kort-haar, kortbroek-draende, sigaret-
rokende, kegelbaan-hangers, kerk-aansluiters? Hoe kan dit, met
sulke plesier-liefhebbende-soekende skares soos daardie, wat
uithang en sulke dinge soos daardie liefhet, en liefhebbery van
die wêreld? Hoe kan die liefde van God inkom? Hoe kan die Saad
van God in sulke grond soos daardie groei? Dit sal nooit wortel
skiet nie. Dit sal nooit enige Lewe daaraan gee nie. Dit sal daar
lê op daardie ou stowwerige denominasionele rotse en wegvrot,
maar dit sal nooit Lewe bring nie. Ja, meneer. Ja, meneer.
381 Plesier-soekers: “Meer liefhebbers van genot as liefhebbers
van God.” Verskriklik! Tog, is hulle slim. Hulle is twee maal so
slim as die—as die ander klas. Sekerlik. Slim, geleerd, wysheid-
soekers, net soos Eva was, en hulle het dieselfde dosis gekry as
wat sy gekry het, net presies. Dis dieWaarheid.
382 Hoe kan ’n lelie lewe, ’n lelie Saad lewe en groei, wanneer
dit gedy op water, in een van daardie stowwerige denominasies
groei? Hoe kan dit dit doen, wanneer dit op Water gedy. Water
is die Gees. “Hulle het ’n vorm van godsaligheid, maar ontken
die krag van die Gees.” Sien? Hoewel die Woord op hulle val,
kan Dit nie groei nie. Dit kan nie groei nie. Net soos die
Woord op Eva was, maar Dit kon nie groei nie. Waarom? Sy het
wysheid aanvaar, Satan se wysheid. Die Woord kom na hulle
toe. Die Woord val op hulle. Sekerlik, Dit doen dit. Ja, meneer.
Groei…Dit, Dit sal op hulle val. Hulle kan hoor dat die Woord
gepreek word.
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383 Het julle ooit mense in die kerk sien sit, hulle sal nooit ’n
beweging maak nie? Preek vir vroue oor kort hare; jaar na jaar,
gaan verby, het steeds kort hare. Praat met mans oor rook, vroue
wat drink; hulle drink net aan, net dieselfde. Net soos om water
op ’n eend se rug te gooi. Dit het geen plek om te groei nie. Sien?
Dis die ou plesier-soekende gewildheid, “Wel, laat die res van die
vroue dit eers doen, dan sal ek.” Ek gee nie omwat hulle doen nie.
Dis jou plig om dieWoord vanGod te volg. Dis reg. Sien?
384 Hoewel die Woord op hulle val, kan Dit nie groei nie. Satan
se wysheid, sien, so dit word net denominasionele stof. Hulle kan
nie glo in Hebreërs 13:8 nie, heel opgeblaas met wysheid, niks
Daarvoor om in te groei nie. Sien? Hoe kan hulle Hebreërs 13:8
glo: “Jesus Christus dieselfde gister, vandag, en vir altyd”? Kan
dit nie doen nie. Sien?
385 O, hulle sê hulle glo Dit. O, jy kan vir hulle Dit sê, hulle sê:
“Sekerlik, ons glo Dit.” Wys my dan die vrugte daarvan. Laat ek
dit sien. Laat ek sien of dit gedoenword. Laat ek die kerk, vir wie
ek preek, sien doen wat hulle gedoen het in die eerste apostoliese
Kerk, wat die Woord geglo het.
386 Jy verdraai jou dope. Jy verdraai jou bewyse. Jy maak dit
pas by een of ander soort geloofsbelydenis; in plaas van om die
Woord te glo, die Woord Sy Eie vrugte te laat dra. Jy maak dit
een of ander soort ding wat jy moet doen, om vir jou ’n bewys
Daarvan te bring. En Satan kan elke bewys interpreteer wat jy
wil wys. Sekerlik, hy kan, hy kan beslis. Maar hy kan nie die
Woord voortbring nie. Dis een ding wat hom verbrand. Hy kan
dit net nie doen nie. Ja, meneer. O, ja.
387 Nou kyk na Kain en Abel. Albei van hulle was opreg. Kain
het gegaan, deur sy wysheid, agter sy moederkerk, Eva, aan. Dit
was sy ma. Hoeveel weet dat Eva Kain se ma was? [Gemeente
sê: “Amen.”—Red.] Sekerlik. Goed. Soos sy ma, het hy redenasie
geneem, sien, wysheid, sy eie wysheid. ’n Pragtige offerande; hy
het die blomme gehad. Hy het die vrugte van die veld gehad.
Gesê: “Wel, nou, sekerlik, sien,” het hy gesê: “God…” Dit was
net soos Satan vir—vir Eva gesê het: “Sekerlik, sekerlik…”
“Sekerlik sal God my offerande aanvaar. Ek het ’n pragtige
altaar gebou. Ek het dit somooi gemaak. Dis so versier.”
388 Net soos hierdie Pase sal wees, hulle sal miljoene dollars
spandeer, oor die volk, om ’n paar Paasblomme op ’n paar altare
te plaas. Altaar is nie gemaak vir blomme nie; dis vir offerande.
Sien? Dit wys dieselfde ou gees van Kain, sien, dieselfde ou—ou
duiwel van Eden. Sien?
389 Wat—wat het gebeur? Kain het gedink: “Sekerlik…” Julle
weet die man was opreg, want dit het Lewe of dood beteken,
vir hom.
390 En, daardie mense, moenie dink hulle is huigelaars nie.
Hulle is opreg. Jy sê: “Dan, hulle sou opreg en verkeerd wees?”
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Sekerlik. ’nMan kon arseen drink, opreg dink hy drink kasterolie
of iets, iets anders. Sien? Opreg; dit doen dit nie. Dis Waarheid,
nie opregtheid nie. Waarheid!
391 Daardie vroue oorkant in Afrika, offer hulle babatjies aan
die gode, die krokodille. Is julle so opreg? Nee. Hoeveel van hulle
staan, die Chinese, breek hulle bene, vir kombuisgode! En wat
van die Mohammedane en daarbo in, en die vuurlopers? En sit
dinge, o, hoeke haak die vlees, in hulle mond, en werk hulle
monde toe.
392 En party van hulle sit ’n stok. Ek het ’n beeld daarbo, ’n
figuurtjie, manier hoe hy offer aan sy god, om te dink hy gaan
Hemel toe. ’n Priester sit ’n stok in sy mond, draai dit om sy kop,
met ’n ketting; kom af, sit sy hande agter hom, ketting sy voete.
Hy kan nie drink, praat, eet, of niks anders, totdat hy sterf nie.
393 Sien julle enige Christene wat so ’n offerandemaak? Julle wil
nie eens dieWaarheid, dieWoord glo nie. Sien?
394 Nou: “Skoonheid,” het hy gesê: “sekerlik sal God dit ontvang.
Kyk hoe mooi is my altaar.”
395 Sien dieselfde gees vandag, vanwysheid? “Wel, as ons hierdie
groot denominasie bou, sal God ons sekerlik ontvang.” Hy sal
niks ontvang behalwe SyWoord nie. Nee. Sien?
396 “Wel,” sê hulle: “nou, kyk, Broer Branham, as ons—as ons
elke jaar soveel predikers uitplaas. Ons sendingprogram, verlede
jaar, het oor ’n honderdduisend dollars beloop.” Hulle mag so
goed wees, broer, maar jy’s dood totdat jy daardie Woord herken
en Daarby uitkom. Dis presies.
397 “Wel, Broer Branham, ons kerk! Wat dink jy is jy, net ’n klein
grondboontjie-brein daaronder?”
398 Dis waar. Nou, dis presies reg. Dis waar. Maar, wat ook al ek
is, laat ek bly by daardie Woord. Dit sal in iets in groei, eendag.
Sien? Bly net by daardie Woord, maak nie saak wat dit is nie.
Ons het niks anders behalwe hierdie tabernakeltjie hier nie. Dis
soveel as wat ons nodig het, net op hierdie tyd, net ’n plek om op
te sit, want ons kyk vir Jesus om te kom.
399 Ons wil nie yslike groot denominasies hê wat miljoene elke
jaar moet spandeer op geboue en dinge soos daardie nie; en
mense wat die Woord probeer preek, daarbuite ly, met niks om te
eet nie, en sulke dinge nie.Wat is foutmet diemense? Is dit nie…
O, lyk asof die mense sou wakker word.
400 Maar, enigiemand wat Katolisisme kan aanvaar, kan blind
genoeg wees om enigiets te aanvaar. Ek vertel julle die Waarheid.
Enigiemand wat dit in hulle nek sou laat afgaan, kon—kon…
“Wyse manne,” geen wonder, die Bybel het gesê: “selfs die
konings van die aarde het owerspel met haar gepleeg” nie. En
wyse manne, kennis, sien, en hulle maak dit, daardie priesters,
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slim manne. O, man, jy praat van geleerd? Man, jy moet jare, op
jare, op jare, op jare hê.
401 Hulle sê hulle woon nie saammet daardie nonne nie. Dan wil
ek julle iets vra. Waarom word hulle dan nie steriel nie? Uh-huh.
Uh-huh. Uh-huh. “Hulle is die Bruid, daardie dae. Die nonne is
die Bruid. En dis die Bruidegom, natuurlik, julle sien.” Dis reg.
Moeder Owerste versmoor die babas en sit hulle in die kalkput.
Glo julle dit nie? Luister na die ware een, wat daarin was, om te
getuig daarvan. Sê: “Nou komaan, laat diewetmy arresteer.”
402 En gesê: “Ons sal dieselfde ding doen as wat gedoen is in
Rusland, dieselfde ding wat gedoen is in Mexiko. Ons sal daardie
dingwyd oopbreek, wanneer dit by die regering kom.”
403 Maar hoe gaan julle dit doen nou wanneer ons die hoof
daarvan reg in die regering het? Sien? Sien? Dis daardie
Woord wat vervul moet word: “Hulle het ’n beeld daar oorkant
georganiseer, vir daardie dier wat daar sit. En hulle het albei
saamgekom en krag vir hierdie dier gegee, om te praat.” O,
broer, daardie Woord gaan net daar staan. Nie kommunisme
gaan oorneem nie, maar Roomsheid. Uh-huh.
404 Nou kyk hierna. Kain het gesê: “Sekerlik sal Hy my offer
ontvang.” Maar watter soort? Hy het gesê: “Ek het ’n offer
gemaak.” Maar watter soort offer was dit? Botaniese lewe:
plante, blomme, groente. Botaniese lewe, (wat?) daar’s geen
lyding daarin nie, geen straf nie.
405 Mense wil nie ly nie. Dis wat die probleem vandag is. Hulle
kom, hulle kom reg nou, en glo hierdie Woord, as hulle nie uit
hulle kerk uit hoef te gegaan het nie, as daar nie vir hulle gelag
sou word nie, bespot sou word nie. Nee. Hulle wil botaniese lewe
hê, een of ander soort van ’n wysheid. “Wel, hierdie lewe is net
so goed soos daardie.” Dis nie. Ek sal jou wys waar dit vandaan
kom, binne ’n oomblik, as die Here wil.

Maar: “Abel, deur geloof.” Glorie!
406 Kain, deur wysheid, het gesê: “Sekerlik sal God dit aanvaar.
Hier is ’n altaar. Ek het ’n kerk.” Dis wat ’n kerk is, ’n altaar,
plek van aanbidding. Goed. “Ek het ’n altaar. Ek sal aanbid net
so opreg soos my broer. En ek het ’n pragtige iets hier daarvoor.
Sekerlik sal God dit aanvaar.” Dis dieselfde ding wat die Duiwel
vir sy ma vertel het; selfde leuen, wysheid.
407 Nou, Abel. Hebreërs 11 het gesê:

Deur geloof het Abel ’n beter offer aan God gebring as
dié van Kain,…spreek dit nog nadat hy dood is.

408 Sien? “Abel…” Waardeur? Wysheid? Deur teologie? “Deur
geloof ’n beter offer aan God gebring.” Deur geloof in wat? Deur
geloof in wat? Deur…Hy het sy geloof gehad?
409 Daar, net sy vader en moeder, hy en sy halfbroer, hoe in
die wêreld kon dit wees? Waar kon—waar kon hy dit gekry het?
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Waarin het hy geloof gehad? Geloof in botanie, geloof hierin?
Nee, meneer. Hy het ’n geloof in die Woord gehad. Want, hy wou
weetwaaromhy uit die tuin uit was. “Waarom is ons uitgesit?”
410 Moeder moes sê: “Omdat ek geluister het na ’n leuen van
die Duiwel. Omdat hierdie seun hier gebore was op so-en-so ’n
manier, dis waaromGod ons uitgesit het.”
411 “Wel,” het hy gesê: “ek kan nie eens om die poort kom nie.
Daar’s ’n Gérub daar, met ’n swaard, wat daardie Boom van die
Lewe bewaak.” So, deur geloof!
412 Sien, deur wysheid, het Kain geoffer, julle weet, sonder om
dieWoord te ken, maar net gedagte, deur wysheid. Hy het ’nmooi
plek gemaak, en dit mooi en pragtig gemaak.
413 Maar: “Abel,” niemand het hom gesê nie, nou, net ’n seun:
“deur geloof gesien dit was nie botaniese lewe nie; dit was ’n
seksuele verhouding, deur bloed.” Daar het jy dit, broer. Gaan
Daaroor, eenkeer.
414 Deur geloof sien sy kinders dit steeds. Hy het dit nooit geleer
deur een of ander wysheid nou nie. Dit kom nie deur wysheid nie.
Dit komdeur geloof. Die Bybel het gesê: “Abel, deur geloof.”

Wat het hy geoffer? Bloed, van lewende lewe, dierelewe.
415 Ons is dier, onsself. Ons is warmbloedige dier. Dis presies
reg. Hoër spesie, die hoogste dier, maar met die siel daarin. Dis
wat lewe is.
416 Nou let op. Deur geloof het Abel die openbaring gesien, die
visioen, en ’n lewende, vloeiende bloed gebring, omdat die lewe
in die bloed was.
417 Lewe is in die stingel van die—van die blom. En dis botaniese
lewe, wat geen gevoel het nie. Ek het gehoop dit sou insink.
[Gemeente sê: “Amen.”—Red.]
418 “Abel, deur geloof,” gebly by dieWoord. Deur geloof, nie deur
wysheid nie. “Deur geloof het hy gesien dit was seks, bloed.” Die
bloedsel kom van die manlike af. Die man het die bloedsel in die
sperm. Die hemoglobien is die bloed, kom deur die manlike. En
Adam het geweet dit was nie appels, en perskes, en aartappels,
en wat ook al dit was, wat hulle uit die tuin van Eden gebring
het, wat die sonde veroorsaak het nie. Dit was seks, bloed, en hy
het die bloed terug geoffer. Deur geloof het hy dit gedoen, nie
deur wysheid nie.
419 Hoe gaan ’n man, deur wysheid, dit verstaan, wanneer die
hele Bybel en die hele Kerk van God gebou is op Goddelike
openbaring, deur geloof? “Op hierdie rots sal Ek My Kerk
bou.” Sien?
420 Huh! “O,” sê hulle: “sekerlik, ons glo Dit.” Waar is die
Lewe van Christus dan in hierdie vorms? Waar is die Lewe
van Christus? Tweede…Julle wil ’n paar van hierdie Skrifte
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neerskryf. Sien? Waar is die Lewe? As…Hulle sê: “Wel, ons glo.
Ons glo. Ons glo.” As julle dit doen, dan…
421 Jesus het gesê: “Hierdie tekens sal,” nie hulle mag nie: “hulle
sal hulle wat glo, volg.” Jesus het gesê: “As ’n man in My glo, die
werke wat Ek doen, hy sal hulle ook doen. Hy wat in My glo, die
werke wat Ek doen sal hy ook doen.”
422 Hy sal net nie rondspeel nie. Hy sal dit doen. Hoe kan dit
gebeur? Want, dis die einste Lewe wat in Christus is, is in julle.
Dit sal nie enige wysheid uitgee nie; dit sal nie daarin groei nie.
Dit moet die wysheid ontken, om die—die geloof te neem. Geloof
in dieWoord, niewysheid in dieWoord nie. Geloof in dieWoord!
423 Satan het meer wysheid in daardie Woord as enige, al die
predikers bymekaar gegooi, priesters en alles.
424 Het meer wysheid, maar hy kan nie geloof hê nie. Geloof
sal Dit laat lewe. Geloof sal hom laat bekeer, sal hom laat
wegkom van sy organisasie. Hum! Hy het wysheid, so hy bly net
daarby. Goed.
425 “Maar Abel het deur geloof gesien dit was ’n seks daad, en
hy het bloed geoffer, die lewe van die bloed, en God het dit
ontvang.”
426 Nou, in Twee Timóthéüs 2, 3, het dit gesê die…Die Woord
kom nou na hulle. Dit val op slegte grond, egter. Sien? “Hulle het
’n vorm van godsaligheid, maar ontken die krag daarvan,” krag
van die Gees. Twee Timóthéüs 3, as julle dit wil neerskryf. Goed.
“’n Vorm van godsaligheid besit.”
427 Die Heilige Gees tekens vir Ewige Lewe, hulle ontken Dit.
“Mense moenie in tale praat nie. Nee. Nie so-iets soos Goddelike
genesing, doop van die Heilige Gees nie. Daardie goed was vir
die apostels.” ’n Vorm besit!
428 Paulus het gesê, dit geprofeteer. “In die laaste dae, die laaste
tye, sal hierdie dinge plaasvind.” Nie in daardie dae nie. “En
die Gees spreek uitdruklik: in die laaste dae, later dae, sal
sommige die Geloof verlaat,” en al hierdie dinge. Sien? Daar is
dit: “Daardie vorm van godsaligheid besit.”
429 Nou, hoe kan die Heilige Gees tekens van Ewige Lewe
groei in daardie kerklike stof, wanneer daar geen Gees van
water, hoegenaamd is nie? Sien? Kan nie groei in die velde van
denominasionele pret, en wysheid, en vermaak nie. Hoe kan
tekens en wonders van die lewende God groei in ’n—’n vrou wat
nie die gewone ordentlikheid het om op te tree soos ’n dame
nie? Ek wil jou dit vra. Hoe kan Dit groei in ’n man wat in ’n
preekstoel sal staan, en, vir ’n miserabele etekaartjie, of een of
ander denominasionele guns, die Waarheid van God sou omseil?
Hoe kan geestelike tekens dit volg? Kan dit nie doen nie.
430 Hoe kan dit—hoe kan Dit groei in ’n prediker wat sy
denominasie sou afneem, hulle uittrek, op die oewer daar? En
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hier nou die aand, in ’n sekere plek waar ek net gisteraand
verbygegaan het, in ’n sekere gemeente, en het ’n groot fuifdans
daarbinne gehad, aangegaan, hoe kan die vrugte van die Gees
groei in ’n plek soos daardie? Dis op ’n kerklike rots, dis reg,
en nie in die dal van verdrukking, om voor gelag en bespot te
word nie.
431 Die lelie werk hard. Julle onthou my preek nie lank gelede
nie, ’n paar jaar gelede, oor Mnr. Lelie. Hy werk. Waar, Jesus
gesê het: “Hoe hy…arbei, ook spin hy nie, en tog sê Ek vir julle
dat Salomo, al sy heerlikheid, nie beklee was soos een nie.” Hoe
daardie lelie put, om homself mooi te maak, (waarvoor?) net om
uit te gee. Die verbyganger ruik die parfuum. [Broer Branham
trek asem in deur sy neus—Red.] Die by vlieg reg in sy hart in
en neem die einste heuning reg van hom af weg. Hy gee dit net
vrylik. Arbei, om dit te doen.
432 Halleluja! Dis ’n ware man van God, Pastoor Lelie, Eerw.
Mnr. Lelie, ja, meneer, wat arbei met die Woord, op sy gesig lê
en uitroep na God: “God, ek kan nie sien waar hierdie hier, hier
gaan uitkom nie. Dit moet kom deur die Woord.” Wanneer jy dit
sien, en God gee dit vir jou, gaan dan vrylik. Nie na een of ander
groot veldtog: “As jy my soveel duisend dollar waarborg, sal ek
kom,” nie. Maar, vrylik: “As dit Timbuktu is, of waar dit ook al
is, God, waar U wil hê ek moet die Saad saai, sal ek Dit vrylik
gee.” Halleluja!
433 Jesus het gesê: “Salomo, in al sy heerlikheid, is nie so beklee
nie.” Gesê: “Kyk na die lelie.”
434 Arme kêreltjie, moet ly soos enigiets, om te kry wat hy kry, en
voor gelag en bespot. En al die groot kerklike het hom uitgeskop,
en hom allerhande soort vuil name genoem. Maar hy bly reg by
daardieWoord, arbei, dag en nag, lê in ’n dal.Wat?Hy’s—hy’s in ’n
plek waar hy kan put uit “die Waterstrome.” Arbei, (waarvoor?)
om uit te gee. “Vrylik wat jy ontvang, gee vrylik.” Ja, meneer.
O, goeiste!

Hoe kan dit groei in daardie veld van stof op daardie
kerklike rots?
435 Kain se kinders was wysheid, wetenskaplik. Hou nou Kain
se kinders dop soos hulle opkom. Laat ons hulle ’n oomblik
dophou.Kain se kinders, watwas hulle? Bouers, uitvinders, groot
manne van wetenskap. Hulle het wysheid gehad. Sien? Hulle—
hulle—hulle het selfs geboue gebou, en yster gemaak, en goed
saamgesmee. Hulle was die wetenskaplikes, slim, geleerd, en
godsdienstig.
436 Maar wat het daardie oes van wysheid voortgebring? Dood,
vir die hele ras, toe die oordele van God geval het. Is dit reg?
[Gemeente sê: “Amen.”—Red.] Wat het die—wat het die groep
gedoen? Dood voortgebring. Hoewel, in al hulle wysheid en
slimheid, wat het gebeur? Hulle het gesterf. Elkeen van hulle het
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omgekom in God se oordeel. Is dit waar? [“Amen.”] God het so
gesê. Hulle was slim, hoog geleerd, bekwaam, godsdienstig, baie
goed. Slim, geleerd, staat gemaak op hulle wysheid, en het die
hele ras mense doodgemaak.
437 Dieselfde ding wat hulle net nou doen, hulle atoombomme en
dinge, wat hierdie slim wetenskaplikes en dinge sal—sal die hele
ras verwoes. Hulle het neerslag net nou. Dis—dis…Jy verbrand
net jou oë, gee jou kanker, alles. Hulle—hulle het genoeg daarvan
losgelaat, in die see, hulle kan dit nie eens meer vind nie.
“Wanneer dit loskom, sal dit die hele wêreld verwoes,” sê hulle.
“Mense sal verbrand, in hulle eie vlees.”
438 Geen wonder, die Bybel het gesê: “En die voëls van die
lug voed op die kapteins se vlees,” ensovoorts nie; verrot, van
neerslag, alles anders.
439 Hulle doen dit, self, hulle slimwysheid. Dis wat die dood laat
kom het: slim wysheid. Wees eenvoudig, glo God se Woord, en
lewe. Neem jouwysheid, en sterf. Goed. Die oes, die endtyd, hulle
vergaan.
440 Wel, Abel se kinders was nederig, boere, skaapwagters;
pastore, julle weet. Skaapwagters, boere, nederig, het nie
aanspraak gemaak om slim te wees nie, maar hulle het net gebly
by die Woord. Wat het hulle voortgebring aan die endtyd? ’n
Profeet. Dit het. ’n Profeet, waarvoor? Die laaste tyd-tekens.
441 Toe Noag gestaan het in die deur, gebou het aan daardie ark,
het hy gesê: “Dit kom, ’n reën.” Hy is ’n fanatikus genoem, maar
hy was ’n profeet. Amen. Wat het hy gedoen? Verlossing gebring
aan hulle wat geglo het, en hulle wat wou ontsnap. Dis wat die
nederige, ongeleerde ras voortgebring het, wat in geloof geglo
het. Andere het geglo in kennis, hulle het dood voortgebring, vir
die hele ras. Wat het—wat het die nederige gedoen met geloof?
Verlossing voortgebring, ’n profeet van die Here, wat vir hulle ’n
teken gegee het dat die eindtyd daar was.
442 Dink julle die geleerdes sou dit glo? Trek hulle neus
op en stap weg, sê: “Waar gaan die reën vandaan kom?
Bewys vir my wetenskaplik waar daar enige water daarbo is.”
Daardie wetenskaplikes, klomp wysneuse, wat probeer het, om
wetenskaplik te bewys dat daar geenGod is nie. Probeer!
443 Toe daardie foto geneem is, het dit hulle reg van hulle stoel
afgeneem waar hulle gesit het. Hulle kon dit nie verstaan nie.
Gesê: “Daar is een of ander Lig wat die lens getref het.” Daar
is hulle eie wetenskaplike instrument, wat die foto Daarvan
geneem het, die kamera. Soos George Lacy gesê het, hy het gesê:
“Meneer,” gesê: “hierdie kamera sal nie sielkunde neem nie. Die
Lig het die lens getref. Dit was daar.” Gesê: “Wat Dit is, kan ek
jou nie sê nie, maar Dit is daar.” Gesê: “Ek sal my naam daarby
sit.” Hy het. En julle het dit, self. Ja, meneer. Dit was by die
FBI. Sien?
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444 Ons God, in hierdie dag, los nie een steen onaangeraak nie,
maar wat Hy wys, kan hierdie wêreld nie uithou nie. Wysheid en
kennis wat groei, wat deur die lug skiet soos vlieë, en—en straler
vliegtuie, en onder die water veg. En alle soorte van korrupsie,
en lewe in sonde, iets probeer bou om hulle te beskerm.
445 Daar’s net een ding: die geregtigheid van God staan in die
Deur van die Ark. Wie is die Deur? Christus het gesê: “Ek is die
Deur tot die skaapkraal.” Ek lees my teks. “My skape sal na My
Stem luister. ’n Vreemdeling sal hulle nie volg nie.” Jy sal nooit
een van hulle in al daardie organisasies daarbuite indraai nie.
Hy sal daaruit uitkom, so seker soos die wêreld. “Ek sal hulle uit
die kudde neem, en Ek sal hulle lei. Ek sal voor hulle uitgaan.”
Amen. “Hulle sal weet dis Ek. Niemand kan stap soos Ek nie,
niemand kan die dinge doenwat Ek doen nie,” souHy sê. Amen.
446 “Rabbi, nou weet ons U kom van God, want geen mens kan
hierdie wonderwerke doen, wat U doen, as God nie met hom is
nie.” Sien? Dis reg. Nikodémus se belydenis. Dis reg.
447 Daardie nederige klein ras het ’n profeet voortgebring.
Daardie profeet, in die laaste dae van Abel se kinders, het ’n
profeet voortgebring wat die laaste dag-tekens gewys het en die
waarskuwing gegee het.
448 Net dieselfde nou, dink ek. “Hywat ’n oor het om te hoor, laat
hom hoor wat die Gees aan hom sê.”
449 So, sien, die Saad Woord van Lewe kan nie in daardie soort
van ’n atmosfeer van wysheid groei nie. Dit kan dit net nie
doen nie.
450 Moses en Josua het geloof in dieWoord gehad. Die ander wou
dans en die vroue uittrek; Korag (waarom?) deur sy Egiptiese
wysheid. Moses wou dit nie hê nie.
451 Kykna daardieKorag’s vandag,wat ’nmaklikemaniermaak,
dans, heel-nag partytjies; vroue: geknipte hare, kort rokke,
enigiets. “Maak nie enige verskil nie. Dis alles reg.” Dit is nie
alles reg nie. Die Woord sê dis nie reg nie. Dis reg. Selfde
ding. Sien?
452 Hoewel elkeen van hulle gedoop was, elkeen, Korag en hulle
almalwas gedoop, wys dat daarweer daardie kerklike tipe is.

Jy sê: “Hulle is gedoop?”
453 Een Korinthiërs 10:1—2. Laat ons dit net lees. Ons…Ek
weet dit word laat, maar middagete sal nie brand nie. Hierdie
middagete mag ’n bietjie langer hou as die Here ons net sal
aanhou voed. Sien? Een Korinthiërs 10. Nou kyk hier. Een
Korinthiërs 10:1—2, het ek. Nee, ek het Twee Korinthiërs. Een
Korinthiërs 10:1—2.

Want ek wil nie hê—nie hê, broeders, dat julle nie sou
weet ons…ons vaders almal onder die wolk was en
almal deur die see gegaan het;
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en almal inMoses gedoopwas in die wolk en in die see;
454 Korag het dieselfde doop gehad as wat die res van hulle het.
Maar wat wou hy doen? Die vroue net laat dans, en hulle het
’n bietjie wyn gedrink en ’n bietjie tyd gehad, hulle uitgetrek
en owerspel gehad, en dit gehad. Julle weet die Bybel sê hulle
het dit gehad. Hulle het daardie vroue geneem en hulle klere
uitgetrek, en hulle laat dans, en sulke dinge. En Moses het baie
kwaad geraak vir hulle. Julle onthou die tyd? [Gemeente sê:
“Amen.”—Red.] Waarom? Hulle het Dr. Korag saam gehad, wat
wysheid gehad het. Hy het gesê: “Ek sal julle terugneem na
Egipte.” Dis waarnatoe hulle ook sou gaan.
455 Maar, BroerMoses, toe hy afgekom het, was dit anders. Hy en
Josua het by daardie Woord gebly. God het hom ’n belofte gegee;
hy het daarby gebly. Goed.
456 Andere wou dans en hulle klere uittrek, en van, deur Korag
se wysheid. En was almal gedoop, een.
457 Israel en Moab. O, ek net…julle…Ons was daardeur, een
keer. Ek sal dit nie neem nie. Ek moet opskud. Goed. Israel
en Moab, julle weet hoe dit daar was. Een, net so goed, een
met wysheid, yslike groot denominasies. Die ander een, klein,
interdenominasionele.
458 Toe, eendag, waar is wat ek wil kry nou voordat ons afsluit.
Eendag, het hierdie twee groot bronne, of magte, ontmoet vir ’n
konfrontasie oor die Woord van God.
459 Nou gaan ons kom by die klimaks. Ons kan teruggaan. Ek
kon ’n dosyn neem. Ek kan hier staan vir ’n week, nooit eens die
oppervlak daarvan aanraak nie. Hoedat ek kan bewys, dat net
daar, waarvan ek praat. Maar ek hoop julle kry dit. Sien?
460 Eendag, het dit gekom by ’n konfrontasie. Wysheid en geloof
het ’n konfrontasie gehad. Jesus en Satan het ontmoet. Dis reg.
Jesus en Satan het ontmoet. Hierdie twee groot magte, wysheid
en kennis, het by ’n konfrontasie gekom. Sien?
461 Nou, albei van hulle het die Woord gebruik. Dit reg?
[Gemeente sê: “Amen.”—Red.] O, broer, hierdie raak goed, vir
my. Sien? Moet dit nou nie mis nie. O! Sê: “God, maak my hart
oop.” [“God, maak my hart oop.”]
462 Albei van hulle het die Woord van God gebruik, dieselfde
Bybel. Maar Dit sal nie werk in ’n onbekeerde kanaal nie. Dit
sal beslis nie. Dit sal beslis nie. Albei van hulle het die Woord
van God gebruik. Maar Satan het dit gebruik uit ’n kopkennis,
sien, ’n kopkennis, en Dit het nie gewerk nie.
463 Ek het ’n Skrif hier. Gee julle om as ek dit lees? [Gemeente
sê: “Nee.”—Red.] Laat ons Hebreërs neem, die 4de hoofstuk, net
vinnig, net ’n oomblik. Ek wil dit lees. Dit het net so goed gelyk
vir my, net hier, Hebreërs 4. En laat ons Hebreërs 4 kry, en begin,
1 tot 2.
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Laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte…in sy rus
in te gaan na nog standhou, dat dit nie miskien sal blyk
dat iemand van julle agtergebly het nie.
Want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos

aan julle: maar die woord van die prediking het hulle
nie gebaat nie, omdat dit by die (wat?) hoorders nie met
die (kennis, wysheid?) geloof…geloof verenig was nie.

464 Jy kan die hele Woord hê, jy kan die Woord ken van A tot
Z, en Dit sal nooit vir jou werk nie. Het julle mense die Woord
sien neem en Dit probeer laat werk, sê: “Broer, glorie aan God”?
Dit sal net nie werk nie. Jy kan nie met die Woord lol nie. Nee,
nee. Nee, nee. Maak nie saak wat jy bely nie, die Woord getuig
van Homself. Maak nie saak waarop jy aanspraak maak nie, die
Woord gee die getuienis. Dis reg.
465 Nou, Satan het die Woord geken. Hy het Dit geken van A
tot Z. Wel, julle weet wat? Ek stel my voor, as hy ’n graad sou
hê, sou hy genoeg titels hê om regoor vier of vyf bladsye papier
te strek: “Dr., Eerw., Oudste, Ph., L.L., Q.D.,” die hele alfabet op
elke manier. Sy graad sou in daardie Bybel wees. Hy ken elke
Woord Daarvan. Hy ken beslis. Sien? So, Satan het gesê: “Nou,
ek ken die Woord.” Ek weet dat hy die Woord geken het toe hy na
Eva toe gekom het. So, hy het Dit gehad deur kopkennis, maar
Dit wou nie werk nie.
466 Jesus het Dit geken deur geloof, in die openbaring van God
se Woord in Sy Eie voorbestemde Lewe. Glorie! Ek hoop dit trek
reguit in julle hart in. Jesus het geweet Wie Hy was. Satan het
gewonder. Hy het geweet Hy was ’n voorbestemde skepsel van
God, dat God Self in Hom gemanifesteer was. Dit was nie Hywat
die werke gedoen het nie. Dit was die Vader wat in Hom gewoon
het. Amen.
467 Laat die duiwel vlieg met al sy teologie. Jesus; Satan het
Dit geweet. Hy het die Woord geken. Nou, hy kon die Skrif
aanhaal, man, net soos ’n wandelende Bybel. Hy kon Dit net
aanhaal soos daardie. [Broer Branham klap vinnig sy vinger baie
keer—Red.] Sien?
468 Maar Jesus het net stilgestaan, want Hy het geweet waar Hy
staan. Hy het geweet Hy was voorbestem: “was die Lam geslag
voor die grondlegging van die wêreld.” Hy het geweet Hy was
daardie Persoon. O! O, broer! “Hy wat ’n oor het, laat hom hoor.”
Hy het geweet Hy was voorbestem daarvoor, en dis hoe Hy die
Woord geken het. Sien? EnDit het gewerk. Sekerlik.
469 Satan het Dit geken deur wysheid. Dit het gefaal. Hy het
dieselfde Woord aangehaal wat Jesus aangehaal het, dieselfde
Bybel. Hy het uit die Psalms aangehaal. “Hy sal gee…Daar
staan geskrywe,” het Satan gesê: “Hy sal Sy Engele opdrag gee
aangaande U, dat U nie U voet op enige tyd teen ’n klip stamp
nie. Hulle sou U optel.”
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Hy het gesê: “Daar staan ook geskrywe…”O! Sien?
Satan het Dit geken deur kennis.

470 Jesus hetDit geken deur ondervinding. Hy hetDit geken deur
openbaring. Hy het geweet Hy was daardie Seun van God wat in
die wêreld moes inkom. Hy het Sy plek geken. Hy het geweet Hy
was gebore in die wêreld vir daardie doel. Dis waarom dieWoord
van God deur Hom kon werk, omdat Hy geweet het wat Hy was.
Glorie! Het julle dit al gesnap? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.] Hy
het geweet wat Hy was.
471 Satan, agter dit, het geweet wie hy was. En hy het geweet
hy het geen besigheid gehad, met sy wysheid, oor die Woord
nie, want die Woord was God. Snap julle dit? [Gemeente sê:
“Amen.”—Red.]
472 Nou, as Jesus het geweet Wie Hy was…Hy was ’n
voorbestemde skepsel van tyd. Glo julle dit? [Gemeente sê:
“Amen.”—Red.] Jesus, die liggaam, Hy het geweet Hy was die
voorbestemde Woord, die Persoon van God wat moes staan in
daardie dag, om die Offerande vir sonde te wees. En Hy het Sy
vyand geken. (Soos ek oor gepreek het, ’n paar Sondae gelede.)
Hy het Sy vyand geken; en Hy het geweet Wie Hy was. Daarom,
daardie twee groot magte bymekaar gekom, kennis en geloof.
Jesus het geweet Wie Hy was.
473 Satan het die Bybel geken so goed as wat Jesus het, maar Dit
wou nie werk vir Satan nie. Sien?
474 Maak nie saak hoeveel kennis jy het nie, dit sal nie werk nie.
Nou, neem dit terug na ’n paar van hierdie groot organisasie.
Dink daaraan, ’n oomblik. Hulle sê: “Wel, ons het die Woord.”
Laat ek dit sien werk. Julle Katolieke, julle sê julle is die
oorspronklike. Laat ons dit sien. Wys my julle werke, sonder
julle…Of, wys my julle werke, nie deur julle geloof nie, ek
sal julle myne wys, deur my geloof. Sien? Sien wat die Woord
gesê het.
475 Kan jy ’n saad plant sonder dat dit manifesteer wat dit is,
as dit groei? Kan jy ’n mieliepit plant sonder om mielies te kry,
as dit groei? Kan jy ’n aartappel plant as dit nie ’n aartappel
opkom nie? Kan jy ’n blom plant sonder dat dit daardie soort
blom is? Sien?
476 Dan, as jy gesaai is, en die Saad van God is in jou hart, moet
Dit Dit voortbring. Jesus het gesê: “Hy sal My werke doen, as
hy My glo.” As hy sê hy glo Dit, en hy volg Hom nie, is hy ’n
leuenaar. “Hy wat in My glo, die werke wat Ek doen, sal hy ook
doen; selfs meer as hierdie, want Ek gaan na My Vader.” Wel, Dis
sterk! As hulle nie net die glyplek tref en afgly nie, oorkant op
een of ander rots iewers nie! Hulle sal net onder in die dal val,
sodat die winde Dit nie kan wegwaai nie, en die voëls Dit nie kan
kry nie, sal Dit groei.
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477 Versteek Dit onder in die hart. Dawid het gesê: “U wet het
ek versteek in my hart,” sodat geen denominasie Dit kan uitneem
nie, die voëls Dit nie kan uitpik nie. “Ek het Dit hier versteek. Ek
mediteer Daaroor, dag en nag. Hulle is geskryf op my bedstyl en
oral. Ek het Hulle, het Hulle vasgemaak aan my vingers. Hulle is
in die…”
478 En Jesus het gesê: “Jou naam is in die palm van My hand.”
So, hoe, hoe gaan dit vergeet word? Kan nie. Nou, goed.
479 Dan, as Jesus Satan verslaan het met die geloof, in die wete
Wie Hy was, Hy was ’n voorbestemde skepsel. Is julle gereed?
[Gemeente sê: “Amen.”—Red.] Wat van die voorbestemde Bruid
van Jesus Christus nou? Glo julle die Bruid is voorbestem?
[“Amen.”] Die voorbestemde Bruid van Christus nou, die Kerk,
die Woord Saad, met alles wat God belowe het om in die Kerk
te sit, Daarin net nou. Dit is nou Daarin. Alles is in orde. Die
Heilige Gees is gegee. Die Saad is gesaai. Die Aandligte skyn.
Die teken van Sodom, wat Jesus belowe het, is hier, en Maleági
4. ’n Voorbestemde Kerk!

O, duiwel!
480 Kerk van die lewende God, hier en op band, ook, weet julle
waar julle staan? Weet julle dat julle geroep is deur God, dat die
Heilige Gees regeer in julle hart, en elke Woord van God werklik
is vir julle? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.] O, broer! Hoe gaan
Satan daarteen staan? Hoe gaan hy keer dat dit groei? Hoe gaan
hy keer dat daardie tekens Dit volg?Wel, jy kon hulle in die tronk
gooi. Hulle, as jy kon, ek gee nie om wat jy doen nie, hulle het
dit al probeer. Hulle het verrot in die tronke. Hulle is vir leeus
gevoer. Hulle is deurgesaag. Hulle is stukkend geruk. Jy kan
Dit nie doodmaak, reg, ’n Kerk wat voorbestem is nie. “Diegene
wat Hy vooraf geken het,” soos Hy Jesus het: “het Hy geroep.
Diegene wat Hy geroep het, het Hy geregverdig. En diegene wat
Hy geregverdig het, het Hy alreeds verheerlik, voorbestem.”
481 En nou, in die laaste dae, met elke saad gesaai; alles in orde,
die wêreld in sy orde, die tyd wat gereed maak, die Kerk in Sy
orde, die Saad, die Aandligte, die tekens soos Hy gesê het: “Soos
dit was in die dae van Sodom.” ’n Engel van God, die Heilige
Gees, wat afkom, beweeg, die tekens doen wat Hy toe gedoen
het. Maleági 4 het belowe Hy sou stuur, in die laaste dae, wat Hy
belowe het. En ons sien dit alles net hier. Waar?Waar? [Gemeente
sê: “Amen.”—Red.]

Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
Het julle Hom lief? Amen.

482 Sekerlik, net hier in die laaste dae, ’n voorbestemde Kerk,
wat weet waar hulle staan, gesaai met die Saad, die Heilige Gees
in die Kerk.

Satan, wees versigtig.
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483 Wat het gebeur?Net ’n oomblik nou.Wat het gebeur,met alles
wat daaraan belowe is, selfs die beloftes vanMaleági 4?
484 Wat het Satan gedoen toe hy Jesus ontmoet het? Hy het in
Hom ingevlieg, met al die kerklike mag wat hy gehad het. “Ek
ken dieWoord, ook,” in Hom ingevlieg. Daardie denominasionele
stof wat hy gehad het! Het Dit uitgegooi op hom; maar het
nie enige Lig gehad nie. Het hy weggetrek! Hy het baie gouer
opgehou as wat hy begin het. Waarom? Hy het daardie honderd-
biljoen-volt Draad daar getref. Hy het sy vere geskroei. Hy het
van Hom afgekom. Hy het uit Hom uitgekom, want daardie
Draad het volt Daarin gehad.
485 Onthou, Satan het ook ’n draad gehad. Maar, maak nie saak
watter goeie koper die draad is nie, dit het geen lewe daarin nie,
dis dood. Sy sal nie werk nie. Dieselfde draad.
486 Een is bekragtig deur die Dinamo, en die ander een het glad
geen verbinding nie. Dis reg. Dis waarom Dit sal werk in ’n
voorbestemde werktuig. Dis die rede waarom dieWoord sal werk
wanneer Dit verbind is. Verbindwaar, met die denominasie? Nee,
meneer. Dis ’n dooie prop: “’n Vorm van godsaligheid besit, die
krag daarvan ontken.” Maar gekoppel met die Woord, wat nooit
sal verbygaan nie, en dieselfde krag voortbring wat Hy gehad
het. Dis waar dit is. Glorie!

Amen. Amen.
Het julle Hom lief? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.] Sal julle

Hom dien? [“Amen.”] Amen. Sekerlik.
487 Nie verbind met een of ander organisasie nie, maar verbind
met die—die—die—die Dinamo hier. Broer, ek sê jou, Dit werk
daar, want Dit is verbind, dieselfdeWoord.
488 Moab was ook verbind; en Israel was, ook. Moab het niks
behalwe ’n klomp dooie geloofsbelydenisse en ’n vals profeet
gehad nie.
489 Maar Israel het ’n geslaande rots gehad, ’n koperslang, ’n
Vuurkolom, halleluja, tekens van die lewende God. Amen. Dis
presies. Dit het gewerk. Waarom? Dit was op geloof. Ja, meneer.
Nie op kennis, een of ander mens se geloofsbelydenis nie; maar
op geloof in die Woord, die Woord Self. Lewe kom van die Woord
af. “MyWoord is Lewe.”Daardie stroomkomdeur dieWoord.
490 Satan het daarvan afgekom, baie vinnig. Sy teologiese stof
het nie baie goed daar gehou nie. Satan se draad het geen stroom
daarin gehad nie. Dit was dooie geloofsbelydenisse. Dit sal nie.
Dit sal nie stroom gee nie.
491 Nou, sien, dis dieselfde draad. Jesus het die Vader se Woord
gebruik; Satan het die Vader se Woord gebruik. Satan was
Satan. Jesus was God, dis die verskil, dis die Ware. Een is ’n
geloofsbelydenis, en die ander een is dieWoord. Een is Waarheid,
en die ander een is vals. Een sal dit voortbring; die ander
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een kan dit nie voortbring nie. Begryp julle dit? [Gemeente sê:
“Amen.”—Red.] Selfde soort drade, nou, dis presies reg, selfde
drade. Hebreërs 2, het ons dit pas gekry…Of, Hebreërs 4:2, het
dit pas gekry. Sien? Soos, denominasionele, soos denominasies
sê, deur wysheid. Sien? Denonominasies, deur wysheid, sê dit:
“Die dae van die stroom is verby.”

Het julle Hom lief? Amen.
Wil julle Hom dien? Amen.
Glo julle Hom? Amen.
Amen. Amen.

Ek gloHom. Ja,meneer.Amen beteken “laat dit sowees.”
492 Here, my gebed, vanmôre, neem elke gelowige hierbinne en
trek hom in die stroom in. O! Sit Lewe in hom, laat hom die
heerlikheid van God zoem en uitskyn. Ja, meneer. Skakel die
stroom aan.
493 Weet julle wat ek glo? Die Saad is gesaai (Glo julle dit?)
[Gemeente sê: “Amen.”—Red.] Vir daardie groot Kerk. Net soos
die drade gelê is deur ’n gebou, elke prop getoets is deur die
Woord, o, goeiste, elke uitlaat getoets is deur die Woord. “Moenie
dink dis vreemd dat vurige beproewinge kom nie. Dis om julle
te toets.”
494 Daar ’n kortsluitinkie daar is, sal dit aard, die hele skakelaar
uitbrand. God wil hulle nie in Sy Kerk hê nie. Gaan geen
skakelaar uitgebrand en geen sekering uitgebrand wees in die
laaste dae nie. Nee, meneer.
495 Hy kom en sweis haar reg daarin. Ja, meneer. Goed. Elke
lig hang op sy plek. Enigste ding, wag vir die Meester op die
skakelaar aan te skakel. Dis reg. Ja, meneer. In die Woord!
Sekerlik. Kan net nou wees, broer. As jy genesing nodig het, raak
net aan die skakelaar. Dis al wat jy hoef te doen, as jy ’n regte
draad het. As jou aard…“As jou lyn geaard is, en verbindings,
ook, verlore is in Jesus, sê jouwat om te doen.” Amen.Dis reg.
496 Nou, die denominasionele wysheid sê: “Die dae van
wonderwerke is verby.”Daar’s geen stroom in die drade nie.
497 Maar geloof weet beter. Hulle voel dit. Hulle sien dit werk.
Hulle weet dit verlig. Hulle weet wat dit doen. Geloof is die
stroom, die stroom, Gees.

En wysheid is die denominasionele vorms.
498 Satan het Jesus probeer versoek, vanaf geloof in die Vader se
Woord. Hier is wat hy gedoen het. Hy het vir Hom sy yslike groot
godsdienstige organisasies van die aarde probeer wys. Maar hy
kon Hom nie verlei nie. “Kom oor en sluit by myne aan. Ek sal
jou biskop oor hulle almal maak.”
499 “Daar staan geskrywe…” het Jesus gesê. Ja, meneer. Satan
kon Hom nie versoek nie. Nee, meneer. Hy is bokant dit. Maar,
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Jesus was die Woord. Sy geloof, in die kennis van Homself, dat
Hy die Woord was.
500 Net soos Moses. Wel, Moses het geweet wie hy was. Moses het
geweet hy was God se dienaar, geweet hy was geroep van God.
Hy het geweet wat hy sou doen. Dis waarom hy nie bang was
vir wat Satan gesê het nie. Satan het hom probeer versoek, hom
daaruit probeer skrik maak. Maar, nee. Moses het geweet waar
hy gestaan het. Dis reg.

Noumoet ek opskud. Ek spring oor, bladsy na bladsy, hier.
501 Paulus. Een ding wat ek hier wil kry, voor afsluiting. Paulus
het dit duidelik gemaak, aan sy deel van die Bruid, wat hy sal
aanbied. Paulus sal deel van die Bruid aanbied. Glo julle dit?
[Gemeente sê: “Amen.”—Red.] Paulus het dit duidelik gemaak
aan sy deel van die Bruid wat hy sal aanbied aan Jesus Christus
in die laaste dae, oor wysheid of geloof.
502 Laat ons net ’n bietjie lees. Ek wil hê julle moet blaai na Een
Korinthiërs, die 4de hoofstuk. EenKorinthiërs, die 4de hoofstuk,
gaan ons net lees. En ons gaan afsluit binne net ’n—’n paar
oomblikke, as die Here wil. Een Korinthiërs, die 4de hoofstuk, en
ekwil 18de tot die 20ste vers lees. Goed. Hier het ons dit.

Maar sommige het opgeblase geword asof—asof ek nie
na julle sou kom nie.
Tog sal ek gou na julle kom, as die Here wil, en dan sal

ek te wete kom, nie die woorde van dié wat opgeblase is
nie, maar hulle krag.

503 Julle weet, ek sou neem…Nou, dit was die Roomse kerk wat
begin komhet, net daarin, begin komhet. Sien?Hy het geweet…
Julle weet, die Bybel het gesê: “Hulle het van ons uitgegaan,
omdat hulle nie van ons was nie.” Julle sien. Dis reg.

Want die koninkryk van God bestaan nie in woorde
nie, maar in krag.

504 Sien: “Nie inWoord nie.” Sê net: “Wel, ek, ek’s geleerd, broer.
Ek het meer geleerdheid as wat jy het. Ek’s—ek’s ’n priester.
Ek’s…” Dit het nie een ding Daarmee te doen nie. Beteken niks
meer as jy ’n “vark,” of enigiets anders is nie; sien, sien, het niks
Daarmee te doen nie. Sien? Die duiwel het ook baie kennis. Sien?
Goed. Sien?

Want die koninkryk van God bestaan nie…woorde
nie, maar…krag. Sien?
Wat wil julle dan hê? Sal ek met roede na julle kom of

met liefde of in…gees van sagmoedigheid?
505 Nou, die 2de hoofstuk. Ek wil dit klaarmaak, net ’n oomblik,
dan, voor ek afsluit. Die 2de hoostuk; blaai die bladsy om. Laat
ons net hier begin by die 1ste. Nou kyk wat, Paulus, wat hy die
Bruid nou vertel. Hy gaan hierdie deel van die Bruid aanChristus
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aanbied, en hy wil hê hulle moet weet. Nou, onthou, Paulus sou
een of ander soort slimheid gehad het. Hy was slim, hy het, maar
hy “moes dit vergeet,” het hy gesê. Hy het allerhande soorte grade
en geleerdheid gehad, maar hy moes dit vergeet, nou, kyk, om
Christus te leer.

En toe ek by julle kom, gekom het, broeders, het ek
nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met
voortreflikheid van woorde of wysheid nie. Sien? Ek het
nie gekom met wysheid nie.

506 “Ek’s Dr. So-en-so, en ek het alles. Ek’s…Ons word geleer
in die kweekskole, so-en-so” nie? Nee, nee. Paulus het gesê: “Ek
het nie so na julle toe gekom,metwysheid nie.”Nou, enwat…

Wat is my teks?Wysheid Teenoor Geloof . Sien?
507 “Ek het nie na julle gekom in wysheid nie,” het Paulus gesê:
“julle ’n getuienis gegee van God deur wysheid, sê: ‘Kyk hier,
ek sê julle. Ek het in die kweekskool geleer dat die dae van
wonderwerke verby is. Ons leer in die kweekskool dat hierdie
dinge nie regtig Dit beteken nie.’” Hy het gesê: “Ek het nie so na
julle toe gekom nie, broers.” Nouwat het hy gesê?

Want ek hetmy voorgeneemomniks anders onder julle
te weet nie as Jesus…en hom as gekruisigde nie.
En (as) ek ook by julle was in swakheid en in vrees en

in veel beproewing was ek met julle.
En my rede en my prediking was nie in oorredende

woorde van menslike wysheid nie,…
508 Huh? Soos Booth Clibborn gesê het: “Hello?” Wie het toe
geklop?

Ek het nie na julle toe gekom met een of ander
kweekskool wysheid nie, maar in die betoning van gees
en krag:
Sodat julle (g-e-l-o-o-f) geloof nie in wysheid van

mense sou bestaan nie, maar in die krag van God.
509 [Broer Branham fluit—Red.] Amen. Glo julle dit? [Gemeente
sê: “Amen.”]

sodat julle geloof nie in die wysheid van een of ander
organisasie sou staan nie, maar in die krag van God.

510 Geloof in die krag vanGod! Julle hoop is nie…
511 Hierdie twee bronne het geveg vanaf Eden; God se geloof
teenoor Satan se wysheid. God het bewys, in alle eeue, dat Dit
nie sal meng nie. Dit moet geskei word, om te groei.
512 Nou, vinnig, laat my oor net—net ’n woord of twee hardloop,
op elkeen, net ’n paar dinge neemwat ek hier neergeskryf het.
513 Esau en Jakob was ’n perfekte tipe; albei van hulle,
godsdienstig; albei van hulle, tweelinge.



64 DIE GESPROKE WOORD

514 Esau was die kerklike tipe. Hy was ’n man wat slim was. Hy
het—het goeie morele standaarde gehad, en sulke goed, maar hy
het glad nie daardie geboortereg nodig gehad nie.
515 Jakob het nie omgegee wat hy doen nie, net solank hy die
geboortereg kry. En solank hulle bymekaar was, kon hulle nie
voortbring nie. Dit reg? Een was teen die ander.
516 Het julle dit gesnap? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.] Amen.
“Kom onder dit uit. Wees julle afgesonder,” sê God. “En moenie
hulle onrein dinge aanraak nie. Ek sal julle ontvang.” Sien?
517 Jakob moes hom afsonder van sy denominasionele broer
voordat God hom ooit kon seën. God het vir Abraham dieselfde
ding gesê.

Israel; en Moab.
518 Die vierhonderd profete van Israel het voorMiga gestaan. En
Miga het homself afgesonder van hulle, en het die Woord van die
Here afgekry, en het teruggekomDaarmee.
519 Moses, en Korag, selfde ding, wou nie meng nie. Hulle moes
skei. Is dit waar? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.]
520 Abraham; en Lot. Lot was ’n godsdienstige man, tipe van
die formele kerk. Maar solank as wat Lot saam met Abraham
was, het hy jare saam met hom gereis. Maar Hy sou…God sou
hom nie seën totdat hy Hom volledig gehoorsaam het, en hom
afgesonder het vanLot, die denominasionele kerk, nie. Toe, sodra
Abraham homself afgesonder het, en uitgekom het, om alleen te
wandel, het God gesê: “Nou, Abraham, staan op. Kyk oos, wes,
noord, suid.” Gesê: “Dis alles joune.” Maar Hy het dit nie gedoen
totdat hy homself ten volle afgesonder het nie. Dis presies reg.
521 God kon nie vir Set seën totdat hy hom afgesonder het van
Kain nie. Hy het vir Kain gemerk en hom gestuur na die land
van Nod. En Kain, met sy slim wysheid, het wetenskaplikes en
alles anders geword, ’n oes daarvan gekweek. En Set, onder sy
geregtigheid, en die liefde en geloof in die Woord van God, het ’n
oes gekweek wat ’n profeet voortgebring het wat gewaarsku het
die laaste dae, dis reg, elke gelowige gered het. En die wysheid
het elkeen van hulle vernietig. Hulle, elkeen, het gesterf. Elkeen,
maak nie saak hoeveel grade en sielkunde hulle gehad het, en
alles anders nie, hulle het vergaan in die oordele vanGod.
522 En alles buiten die ware, wedergebore Gees van God, wat
elke Woord glo Daarvan, en reg Daarop staan, sal vergaan in die
oordele van God. Julle sien hierdie klein heup-swaaiers wat in
die straat afgaan, en al hierdie aanganery, en aanganery soos
daardie, onthou, dis niks in die wêreld behalwe voer vir die
oordeel nie. Dit sal verrot. Dit sal. Dit moet net. Vroue, word
wakker.
523 Ek het ’n klein getuienissie, maar ek het nie tyd om dit te
vertel nie, van ’n dametjie hier nie lank gelede nie, in Kalifornië.
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Ek het in die pad opgery, gewag om in die tent ingeroep te word.
Daarlangs gegaan, ’n klein…Dis—dis skandelik. Sonder twyfel,
’n baie mooi meisie. En sy het daarlangs gegaan, heup-swaaiend,
hierdie klein cowboy-hoed op, stewels en tossels wat daaraan
hang, heup-swaaiend in die pad op. Elke man wat toet vir haar,
en waai, hulle almal soos daardie.
524 Ek het gedink: “Ek behoort net te stop, as ek nie ’n prediker
was nie. Meda by was, sou ek. Sê: ‘Kyk, suster, ek wil jou iets
sê. Jy mag mooi wees. Jy kan dit bewys. Sien? Jy mag in staat
wees om motorremme te laat gly, en hierrond heup te swaai, en
seuns te laat fluit soos wolwe, alles. Maar een van hierdie dae,
sal daardie liggaampie die goggas en wurms sal daardeur kruip
en dit wegvreet. En miskien ses weke van nou af sal dit so wees,
verrot, daar lê in ’n graf. Maar daardie siel wat in jou is, wat voed
op daardie wellus, sal lewe in ’n duiwel se hel, vir—vir eeue om
te kom.’”
525 Moses; en Korag. Lot; Abraham. Johannes die Doper; en die
tollenaars. Jesus; en die denominasionele kerke van Sy dag. Sien?
Geloof; wysheid.

Wel, daardie priesters kon opstaan, sê: “Ons…”
Hy het gesê: “Ja.”
“Ons het dit. O, ons vader, ons het so-en-so gemaak.”

526 Gesê: “Ja. Julle, met julle tradisies, maak die gebooie van
God van geen effek nie, onderrig vir Doktriene die gebooie van
die mens.”
527 Gesê: “Wie is U, om ons te leer? Van watter skool af het U
gekom?”
528 Hy het gesê: “Die werke wat Ek doen, getuig van My. As Ek
nie die werke van die Messias doen nie, moet My dan nie glo nie.
As ek die werke van die Messias doen, dan weet julle, glo julle
die werke.” Gesê: “Hulle getuig vanMy. As Ek nie die werke doen
nie, moet dit dan nie glo nie.”
529 Hy het daardie denominasioneles ook gehad, destyds daar,
met hulle wysheid. Jesus het geloof gehad. Geloof in wat? Wat
Hy was; God se Seun. Sien? Goed.
530 Sint Martin; en die Roomse kerk, in die dae van die
hervorming. Maar ek bedoel toe, hulle, toe voor hulle in heidense
Rome ingegaan het, toe sy in die Roomse kerk begin ingaan
het. Martin het daarbuite gestaan en teen daardie dogma van
die Katolieke kerk geprotesteer; tekens gedoen, en wonders,
en wonderwerke. En—en sy kerke, almal van hulle, het in tale
gepraat, en geprofeteer, en groot dinge. En die krag van God was
met hom. Hy het die dooies opgerig en die siekes genees, en alles
anders. En daar was daardie Katolieke kerk daar oorkant, wat
hom so teengestaan het, en probeer het om hom te laat verbrand,
en alles anders.Watwas dit?Wysheid; geloof. Selfde nou.
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531 Laat ons luister na die toppunt van dit alles. Sagaria 4:6
is waarnatoe ek gaan om af te sluit, net hier. Die Bybel het
gesê: “Nie deur krag, nie deur geweld nie, maar deur My Gees,
spreek die Here. Nie deur wysheid nie, nie deur kennis nie, nie
deur nominasie nie, maar deur My Gees sal Ek (wat?) My Woord
bekragtig.” Die dissipels het Dit in hulle ingesaai, toe het daardie
Gees gekom om dieWoord te bekragtig. Sien? “Nie deur krag nie,
nie deur geweld nie, nie deur wysheid nie, nie deur begrip nie,
nie hierdeur nie, nie daardeur nie, maar deur My Gees sal Ek My
Woord bekragtig. Deur My Gees, sê die Here.” Dis die Water van
die Woord van geloof wat die Woord van God bekragtig en Dit
laat werk.
532 Watter sal wen? Dit lyk soos, net nou, natuurlik, dat wysheid
gaan werk. Maar, dit sal nie. Dit sal nie.
533 Dit lyk asof, net nou, dat die kerkie wat die volle Woord van
God glo sekerlik in die minderheid is—is. Maar moet julle nie
bekommerd wees nie. Die Bybel het gesê: “Moenie bevrees wees
nie, klein Kuddetjie. Dis julle Vader se goeie wil om julle die
Koninkryk te gee.” Uh-huh. Dis reg. Sien? En moenie bevrees
wees nie. Bly net in geloof. Bly reg by die Woord. Moenie die
Woord verlaat nie. Bly by die Woord.

Het julle Hom lief? Amen.
Sal julle Hom dien? Amen.
Sal julle Hom glo? Amen.
Amen. Amen.

Laat ons dit sing.
Het julle Hom lief? [Gemeente sê:
“Amen.”—Red.]

Sal julle Hom dien? Amen.
Glo julle Hom? Amen.
Amen. Amen.
Het julle Hom lief? Amen.
Sal julle Hom dien? Amen.
Sal julle Hom glo? Amen.
Amen. Amen.

534 O, ek het Hom lief! En julle? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.]
Wat is dit? Deur geloof, nie deur wysheid nie! “Deur geloof is
ons gered.” Is dit reg? [“Amen.”] “Nie deur wysheid nie, nie deur
kennis nie; deur My Gees, sê die Here.”
535 Nou laat Hulle in daardie Kerk inweek. Daardie koperdraad,
wat ’n geleier is. Nou, ’n aluminium draad is nie ’n geleier nie.
Sien? Dit is nie. Nee. ’n Rubberpyp is nie ’n geleier nie; dis ’n
insolator. Hout is ’n insolator. Ons wil nie enige insolasies hê nie.
Ons kry te veel daarvan nou, en maak skeidings. So, ons—ons
wil…Ons wil geleiers hê, wedergebore mans en vroue wat die
Woord van God glo.
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536 Nou, wat het die Dinamo gesê? “Vra die Vader enigiets in My
Naam, Ek sal dit doen.”
537 En wat doen jy? Prop in. Amen. Dit reg? [Gemeente sê:
“Amen.”—Red.] Prop net in, dis al wat jy hoef te doen, en die
stroom vloei reg in die lyn af.
538 Wat gebeur? Die Woord begin groei. “En hy sal wees soos ’n
boomwat geplant is by waterstrome; sy blare sal nie verwelk nie;
wat ook al hy doen sal vooruitgaan.Die goddelose is nie so nie.”
539 “Die goddelose is nie so nie.” Nou, moenie sê: “die sondaar,”
nou nie. “Die goddelose,” sien, dis die een wat aanspraak
maak om te wees, en is goddeloos Daarmee, julle sien. Dis reg.
“Goddelose is nie so nie. Hulle kan nie in die oordeel staan saam
met die regverdige nie.” Nee, meneer. Hulle kan beslis nie.
540 So, die tyd het aangebreek. Die Saad is gesaai, tog, diegene
wat voorbestem is: “Voorbestem,” is die enigste manier soontoe.
Ek kon Openbaringe 12 neem, net nou, en 13, en dit vir julle
bewys, net hulle. Die Bybel het gesê: “Hierdie antichris wat op
die aarde sou kom, sou almal mislei,” (a-l-m-a-l): “almal wat op
die aarde was, met hierdie denominasies en geloofsbelydenisse.
Hy sou almal op die aarde mislei, elkeen van hulle, behalwe
diegene wat voorbestem was voor die grondlegging van die
wêreld.” So, broer, jy kan niks daaraan doen nie. Net skree:
“Amen.” [Gemeente sê: “Amen.”—Red.] O, goeiste! Ek hou
daarvan. Ja, meneer.

Het julle Hom lief? Amen.
Sal julle Hom dien? Amen.
Glo julle Hom? Amen.
Amen. Amen.

541 Wil hê julle moet dit ’n bietjie hierrond oefen, julle almal.
Ek hou van daardie lied. En julle? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.]
Dit was ons Phoenix, konfensie lied. O! Ek hou daarvan. Ek hou
daarvan. Laat ons dit weer sing.

Het julle Hom lief? Amen.
Sal julle Hom dien? Amen.
Sal julle Hom glo? Amen.
Amen. Amen.

542 Wel, julle kan net bly voortgaan, julle weet. “Wil julle Hom
aanbid?” En hulle almal net bly voortgaan, oor en oor. Goeiste!
Ons het dit aan die gang gekry daar in Phoenix; ons het amper
die plek uitmekaar geskeur. Ja,meneer. “Amen. Amen. Amen.”

Is julle ingeprop vanmôre? Amen.
Draai die skakelaar. Amen.
Jy het die stroom. Amen.
Amen. Amen.



68 DIE GESPROKE WOORD

Nou sal Dit groei. Amen.
Vrugte dra. Amen.
Jy sal Dit wys. Amen.
Amen. Amen.

543 O, is dit nie wonderlik nie? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.]
Amen. Dis so wonderlik. Jammer om julle almal hier te hou,
hierdie hele tyd, maar ek het net ’n jubelfees, self, net ’n
wonderlike tyd. Goed.

Volgende Sondag, nou, almal wat hier is…
544 Nou, nou gaan ek op na Broer Littlefield s’n, om ’n bietjie
Woord te versprei, waarskynlik net ’n bietjie van hierdie Woord
hier neem en Dit daarbo onder hulle uitgooi, kerk van God, soos
daardie. En ek sal waarskynlik net oor iets praat wat ek hier het.
Natuurlik, is julle welkom om te kom. Maar hulle het ’n klein
kerkie daar, neem vyftienhonderd. Ek het dit pas toegewy, en
omtrent ’n paar jaar gelede. Dit gaan volgedruk wees. Maar ek
het Broer Littlefield belowe. Hy’s ’n kosbare broer. En ’n man
hou sy belofte as hy kan. DieHerewil, sal ek soontoe gaan.
545 Daar sal kerk hier wees by die tabernakel. Julle mense kom
net hier by die tabernakel, wat hierrond is en dinge, en kan. Kom
net gerus.
546 En dan, die volgende Sondag, onthou, Broer Arganbright sal
nou hier wees saam met Broer Rowe. Julle sal sekerlik Broer
Rowe geniet. [Leë kol op band—Red.] Goed.
547 Laat ons nou die diens oorgee aan Broer Neville, kyk wat hy
nou het om vir ons te sê. Here seën julle. 
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