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 Dankie vir die tyd. [Broer Neville sê: “Amen.”—Red.] Ek het
vir Broer Neville gesê: “Is jy seker jy het nie ’n klein bietjie

salwing vanmôre nie?”
2 Ek kom hierheen om vir die siekes te bid. Daar was ’n paar
mense byeen in wat ons…van ’n vroeë Sondagoggend. Wat ek
daar by moet uitkom, ek het laat hulle sommer hier na die kerk
toe kom. Ek—ek dink altyd dis beter om vir die siekes te bid by
die kerk rond. Ek weet nie. Ek hou van kerk, en om hierheen te
komwaar die gemeente, die mense hierbuite bid.
3 En daar was ’n dogtertjie daar, die mooiste dogtertjie, wel, ek
dink sy sit nou êrens hier, as diemense nie huis toe gegaan het nie.
O, ek sien nou. En dis die mooiste kleinding. En sy is baie siek.
En ons het geluister, toe ons die boodskap gehoor voortgaan het
van tale en interpretasie. En ons het geluister, en ons het gedink
ons verstaan dat iets gesê is oor ’n dogtertjie. En ons het gewag
om te sien of die Here ’n boodskap gee, wat om daarbinne te sê.
Maar ek dink die dogtertjie is nou beter, en gaan gesond word.
En so…
4 En daar was ’n dame wat haar sig verloor het, ook, en ons het
vir haar gebid. En een of ander man in ’n ambulans daarbuite,
’n prediker. Ek skat nie die man sou vyf-en-dertig pond geweeg
het nie, of veertig. Sommer—sommer baie, baie…En so het ek
hierheen gekom om vir hulle te bid.
5 En waarom ek soort van huiwerig was, baie, ’n stopsel het
uit my tand geval. En ek fluit vir myself, vanmôre, deur daardie
plek uit my tand daar, aan die voorkant daar. En hulle sê my nou
ek moet hulle laat afslyp, en krone oor hulle laat plaas. En so
kruip hierdie ouderdom net nader, is al wat ek weet. En ek het ’n
vulsel in daardie een gehad, en soort van die helfte daarvan, en
wanneer ek begin praat het, kan jy dit voel, die lug blaas soort
van uit, julle—julle weet wat ek bedoel, uit oor jou lippe. En dit
laat jou soort van lispel, soos.
6 Ons is inderdaad bevoorregte mense om vanmôre te lewe, en
om in staat te wees om kerk toe te kom, en op hierdie Oukersdag,
te wag vir die viering wat hulle het. Wat, ek—ek hoop ek…
Daar’s te veel kinders hier vanmôre, so ek sal maar stilbly. Sien?
En ons volwassenes, soms, praat ons dinge wat kinders nie eens
behoort te hoor nie, julle weet.
7 Maar, ek dink die kerk het ’n klein geskenkie hier vir die
kindertjies, oor ’n rukkie. Ek het pas daarna gekyk, daar. O, julle
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wil bly. Na Sondagskool, wag julle maar net, sien, want ek—ek
dink hulle het ’n paar geskenke daar vir die outjies, om uit te gee
vanmôre. En as ek…Julle outjies, onthou, terwyl ons dit doen,
wil ek dit duidelik maak, dis nie Sint Niklaas nie, want dis ’n
storie waaraan julle eendag sal leer, daar niks is nie. Maar dis
van Jesus Christus, die Waarheid van alle waarhede, julle sien,
die Seun van God. En ons gee julle hierdie geskenkie, vanmôre,
want dit laat julle weet dat God eenkeer die grootste geskenk
gegee het wat ooit aan die menseras gegee kon word: Sy Seun.
En ons het ’n swak manier, om dit uit te druk. En daar’s niks wat
ons kan gee wat daarmee vergelyk nie. Maar bloot as sterflinge,
een aan die ander, doen ons dit.
8 Nou, ek sou gewag het tot volgende Sondag. En ek sal
waarskynlik, in elk geval, oor iets wat ek wou sê. En iets is—is
aan ons bekend gemaak, by die huis, van ’n visioen, wat ek moet
opvolg. En dis soort van ’n…Dis soort van, skynbaar, sou soort
van erg wees, maar ons wil nooit dink dat wat God sê erg is nie.
Sy—Sy laste is lig.
9 En synde dat volgende Sondag, as God wil, ons ’n—’n diens
hier gaan hê, wat net voor Oujaarsaand is, as die Here tevrede
is met ons om hierdie diens te hê. En ons wil ’n oggenddiens hê,
gebed vir die siekes, en miskien ’n doopdiens. Dan het ek gedink,
adverteer dit uit na ons vriende, dat hulle kan inkom. Dan sal
ons Sondagoggend hê en Sondagaand. En dan die mense wat wil
oorbly vir Nuwe Jaar, dan het ons ’n…Gaan die Waak gehou
word, hierdie keer? [Broer Neville sê: “Ja.”—Red.]
10 Dan sal verskeie predikers hier wees, sal praat Oujaarsaand,
deur tot middernag. En—en ons nooi sulke predikers uit om te
kom praat. As die Here wil, wil ek een van hulle wees wat iets te
sê het op Oujaarsaand.
11 En dan volgende Sondag, het ek gedink ek sal na vore bring
’n reeks dinge wat gedoen word, wat gedoen is, toon hoe God
met sy mense handel, en dit bring reg tot by ’n—’n klimaks hier
by die kerk.
12 En baie van julle wonder oor hierdie inkomstebelasting-
affêre waarmee ons deurgegaan het. Dis besleg. En so wil ek julle
ook vertel hoe dit gebeur het. En ek dink, dit sou wees, om dit
weer te moet oorvertel, volgende Sondag, so ek sal maar wag tot
volgende Sondag. En probeer praat met julle ’n bietjie, vanmôre,
uit die Woord uit. Sien? En volgende Sondag, sal—sal ek probeer,
as God wil, om julle te vertel hoe dit alles gebeur het, en vir julle
bring elkeen van die dinge wat die Here gesê het, en kyk hoe dit
presies op sy plek tref, sommer presies op die plek geplaas. Sien?
Hy vertel nie iets verkeerd nie.
13 Maar, nou, een ding wat ek vanmôre wil sê, wat ek
waarskynlik nie sal nie, nie volgende Sondag sal nie, is omtrent
iets wat gister gebeur het. Ek was bietjie huiwerig oor inkom
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vanmôre, omdat ek regtig soort van verskeurd is, sodat ek—ek
nie veel lus het daarvoor nie. Maar siende dat ek hier is, wel, ek
sal die beste probeer doen wat ek kan.
14 Eergisteraand, het ek geselskap gehad, Broer en Suster
Sothmann, soos ons hier weet, een van die trustees van die kerk,
en sy vrou, het aangekom om my en die vrou te besoek. En ons
het gepraat oor die komende dienste in Phoenix en omstreke, of
dit die wil van die Here is. En ons was op tot omtrent tien-dertig,
skat ek, en ek het bed toe gegaan om-en-by elfuur.
15 En een of ander tyd in die nag, het ek ’n droom gehad. En in
hierdie droom het ek iemand gesien wat veronderstel was om my
vader te wees; ’n groot, yslikeman, het net figuurlik gesproke,my
vader voorgestel. Ek het ’n vrou gesien, het nie soos my moeder
gelyk nie; maar, tog, sy was veronderstel om my moeder voor
te stel. En hierdie man wat veronderstel was om soos die vader
te wees, die man van hierdie vrou, het haar wreed mishandel.
Soveel so, dat, hy ’n groot houtstomp gehad het. En hy sou haar
so ophou en haar met hierdie houtstomp slaan, en sy sou uitval
en neerval. En dan—en dan, na ’n ruk, sou sy weer opkom. En
hy sou rondloop, die idee kry om haar weer te slaan, hy sou haar
weer slaan. En ek het op ’n afstand gestaan, dit dopgehou.
16 Uiteindelik, het ek net genoeg gehad daarvan. En ek was ver
kleiner as hierdie man, veronderstel was om soos my vader te
wees. Toe het ek na hom toe geloop en my vinger in sy gesig
gedruk. Ek het gesê: “Moet haar nie weer slaan nie.” Sien? En toe
ek het, begin iets gebeur. My arms begin klop, en ek het yslike,
groot bultende spiere gekry. Ek het nog nooit sulke spiere gesien
nie. En ek het die man sommer aan die kraag gevat, en ek het
gesê: “Moet haar nie weer slaan nie. As jy dit doen, sal jy met my
te doen kry as jy haar weer slaan.” En die man het bang geword
vir my, en haar uitgelos. Ek het wakker geword.
17 Wel, daar gelê, eers na ’n oomblik, natuurlik, het die
interpretasie daarvan gekom. Dit was, natuurlik, die vrou is,
figuurlik gesproke, die Kerk, wat soort van die moeder is. Die
vader is die denominasie oor haar, wat domineer oor die Kerk,
soos die man oor die vrou. En dis hierdie denominasies wat
daardie Kerk slaan, en Haar nie eens so op Haar voete laat kom
nie. Sommer, elke keer wat Sy probeer om op te kom of iets te
doen, slaan hulle, die mense daarbinne, die denominasie Haar
neer. En dit beteken net om ’n paar—paar geloofspiere hier te sit
om my vinger daar te bly steek, en te sê: “Julle het met my te
doen. Sien?” Want, daar’s party mense daarbinne wat aan God
behoort. En dit was in orde. Omtrent…
18 Ons was al omtrent twee uur op, of drie, skat ek. En my
dogter, een van hulle, Rebekah, daaragter, sy werk by die
Metodiste Hospitaal in Louisville. Is, o, daardie amateur soort
verpleegopleiding. Dis “candy stripers,” noem hulle hulle, of so-
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iets. En sy was, sy…Hulle het haar gebel om daardie oggend
oor te kom, en dis wat my opgekry het. En dit was vroeg, en sy,
saam met ’n ander skoolkollegatjie hier, hulle—hulle werk saam
daar, en sou hulle daar na Louisville toe neem. Hulle moes teen
tienuur daar wees. En die vrou het gewonder waarom sy nie in
die slaapkamer kon inkomnie. Ek het dit gesluit gehad.
19 Nou, ek het al baie dinge gehad wat gebeur in my lewe,
maar ek het nog nooit so-iets gehad nie. Ek het in ’n beswyming
geraak. Ek ken nie die interpretasie nie. Ek het nog nooit in my
lewe so-iets gehad nie. Maar, voor my, dit skynbaar dat ek besef
het dat dit ’n visioen was, en ek was in die visioen. Maar ek het
met my seun, Joseph, gepraat. Wat, hy was nie op daardie tydstip
in die kamer nie. Maar, hoe ook al, net soos dit my getref het, het
ek met Joseph gepraat.
20 En ek—ek het opgekyk. En soort van in die vorm van ’n
piramiede, wat voor my staan, was klein voëltjies, iets soos ’n
halfduim lank. Daar was, bo by die top, op die takke, was
daar nou, jy…sê, drie of vier. Dan, volgende, volgende tak het
miskien agt of tien gehad. En daar aan die onderkant, het vyftien
of twintig gehad.
21 En hulle was vegtertjies, want hulle vere was deurmekaar
gekrap, en het gelyk of hulle met my probeer praat, iets sê. En
ek was in die Weste, skynbaar by Tucson, Arizona rond. En die
voëls het Oos gekyk. En ek het aandagtig geluister. Het probeer
sê, het gelyk asof hulle vir my iets probeer sê. En hulle het
veertjies gehad, was alles deurmekaar gekrap en dinge. Hulle het
duidelike tekens van stryd getoon. Toe, ewe skielik, begin een
voël die ander se plek inneem, spring so. En die—die voëltjies is
vinnig weg, vlieg ooswaarts.
22 En toe hulle het, van daar het ’n groter voël gekom, meer
soos duiwe, met ’n gepunte vlerke. En—en—en hulle het in ’n
swerm gekom, en vinnig, vinniger as wat die klein voëltjies was,
ooswaarts gevlieg.
23 En ek steeds in my…die twee bewussyne saam, ek het
geweet ek staan daar, en ek het geweet ek was êrens anders. Sien?
En ek het gedink: “Nou, dit is ’n visioen, en ek moet uitvind wat
dit beteken.”
24 En pas na die tweede groep voëls verbygekom het, het ek na
die Weste gekyk. En het gelyk asof in die vorm van ’n piramiede,
soos twee aan elke kant, met een aan die bo-punt, het vyf van
die magtigste Engele gekom wat ek ooit in my lewe gesien het.
So ’n vreeslike spoed, soos ek nog nooit gesien het nie. Hulle
koppe na agter, en Hulle gepunte vlerke, seil net vinnig! En die
krag van die Almagtige God het my getref, op so ’n manier, dat
Dit my skoon van die grond af opgelig het, die hele ent van die
grond af, op.

Ek kon Joseph steeds hoor praat.
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25 En klink asof die klankgrens breek, dat—dat ’n groot gebrul
plaasvind, ver in verte, na die Suide. En toe ek opgelig is…En
daar was so ’n vreeslike spoed van die Engele! En ek—ek kan
Hulle sommer nou net sien, sien, soos—soos Hulle gekom het, in
daardie vormasie so, swiep sommer in my in.
26 Ek droom nou nie. Nee. Ek was net daar, wawyd wakker soos
ek nou is. Sien?
27 Maar hier kom Dit. En Hulle was so verskriklik vinnig,
dat ek gedink het, toe Dit opgelig het…Ek het daardie
ontploffing gehoor, soos, of soos ’n slag wat uitgegaan het, soos ’n
klankgrens. En toe dit het, het ek gedink: “Wel, dit moet beteken
dat ek gereed is om doodgemaak te word, sien, in ’n slag van een
of ander aard.” En—en ek het net…Terwyl ek oor daardie dinge
gedink het, het ek gedink; “Nee, dit sal nie dit wees nie. Want,
as dit ’n slag was, sou dit Joseph ook gekry het. Want, daar is hy,
steeds aan die praat, dink ek is daar. Ek kan hom hoor. Dit was
nie dit nie.”
28 Nou, dit is alles steeds in die visioen. Dit was nie…Sien? Dit
was in die visioen.
29 En toe, meteens, soos ek besef het ek was…Hulle was om
my. Ek kon Hulle nie sien nie, maar ek is ingebring in hierdie
konstellasie van ’n piramiede van Hulle, binnekant hierdie
konstellasie van—van Engele, van vyf. En ek het gedink: “Nou,
Doodsengel sou een wees. Vyf sou genade wees.” Ek het dit
gedink. Ek het gedink: “O! Dit—dit kom met my Boodskap. Dis
my tweede klimaks. Hulle kom ommy die Boodskap van die Here
te bring.” En ek het uitgeroep met al my mag, so hard as wat ek
kon: “O Jesus, wat wil U hê moet ek doen?” En toe ek het, het Dit
net—net weggegaan van my af.
30 Ek—ek—ek het nie mooi reg gevoel nie, sedertdien. Sien? Ek
was, heeldag gister, moes ek in die huis bly, byna buite myself
gevoel. Ek kan nie my gemoed helder laat raak nie. En die
heerlikheid en krag van die Here! Ek was oraloor verlam, toe
Dit my verlaat het. Ek het my hande probeer vrywe. En ek het
gedink: “Ek kan nie asemhaal nie.” En ek het rondgeloop, en
oor die vloer, en heen-en-weer. Ek het gedink: “Wat beteken dit,
Here? Wat beteken dit?” Toe, het ek gestop. Ek het gesê: “Here
God, U dienskneg is…Ek—ek kan net nie verstaan nie.Waarom?
Watwas dit? Maak dit bekend, Here?”Wel, toe die…
31 Ek kan julle nie vertel van, wanneer ek sê: “Krag van die
Here,” nie. Daar’s geen manier om dit te verduidelik nie. Dit is
nie wat julle hier voel, en die seëninge nie. Dis die seëninge van
die Here. Hierdie is ’n gewyde! O, goeiste! Dis—dis bo enigiets
wat ’n sterfling hom ooit sou kon voorstel. Sien? En dit—en dit
het my gehinder, werklik erg. Dit doen nie…Dit is nie ’n seëning
nie. Dis ’n hindernis. Jy’s bekommerd. Sien? Dit is dit. As jy
net kon…
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32 As ek net ’n manier kon kry wat ek die mense kon vertel wat
dit was, of wat dit…wat die gevoel daarvan was! Dit, dit is nie
net soos hier te sit, verheug te wil wees nie. Dis—dis iets wat
elke senuwee in jou net…Dis bokant skrik. Dis bokant beangs.
Dis ’n heilige eerbied. Van…ek…Daar’s geen manier om dit te
verduidelik nie. Selfs, totdat, my hele rug, teen my ruggraat op-
en-af, deur my vingers, op-en-neer op my voete en tone, my hele
wesewas net verlam, sien, net asof jy—jy uit die wêreld uitgegaan
het, êrens. En—en dit hetmy verlaat, geleidelik, en ek het vir die—
vir die Here gesê: “Sal Umy tog net laat weet, OGod?”
33 Ek skat, dat, naby wat dit ooit gekom het om weer so sterk
te wees, was toe ek in Zürich, Switserland, was, daardie keer
toe Hy my daardie Duitse Arend gewys het wat daardie Engelse
perderuiter dophou wat daar deur Afrika kom. En Hy het gesê:
“Almal het gesondig en dit ontbreek aan die glorie.”
34 En ek het uitgeroep tot die Here, om my te help. En ek—ek
wil hê Hy moet my die interpretasie gee, omdat ek gewonder
het of dit beteken het—of dit beteken het ek sal weggaan, ek sal
doodgemaakword. En as dit was, sou ek die familie niks daarvan
sê nie. Is dit my tyd om Huis toe te gaan, wel, ek sal net Huis toe
gaan, dis al wat daaraan is. Maar as—as dit is wat dit beteken
het, wou ek nie die familie vertel nie, wou nie hê hulle moet iets
daarvan weet nie. Laat dit net geskied, en dit—dit sou al wees
wat daaraan is.
35 Ek het gesê: “Here, help my. Ek wil nie die familie vertel
nie, as—as U…Dit, is dit my oproep Huis toe, wel, ek sal—ek sal
gaan, U sien,” het ek gesê. En weet julle, jy’s…
36 Julle sê: “Wel, waarom het jy nie gedink oor wat jy in die
visioen gesê het nie, wat die visioen gesê het?”
37 Maar jy kan dan nie aan sulke dinge dink nie. Jy…Ek kan
nie, in elk geval. En ek het gedink. Ek was net bekommerd,
ontsteld. Jyweet nie hoe om te dink nie. Jy kan nie dink nie.
38 Ek het gesê: “Hemelse Vader, as dit beteken het dat—dat ’n
ontploffing my gaan vat, wel, laat my nou weet, so sal ek niks
daaroor sê nie. Laat U glorie en krag weer op my kom, en my
weer oplig. Of, laat U glorie op my kom, en dan sal ek—sal ek
dan weet dat dit beteken het—dit dit beteken het, en so kan ek
dit vir myself hou.” En niks het gebeur nie.
39 So toe het ek gesê: “Dan, Here, as dit beteken het dat U U
Boodskappers gaan stuur vir my opdrag, laat dan U krag weer
kom.” Dit het my omtrent uit die kamer uitgevat!
40 Hoewel, ek—ek het tot myself gekom, met my Bybel in my
hand, toe, sien, en God gevra om my te help. En toe ek het, het
Hy—Hy my iets gewys in die Skrif, wat reg daarop betrekking
het, net daar. En ek het gedink: “Sou dit werklik dit kon wees?
Hoe het ek dit gedoen?” En, o, ek—ek kan nie hierdie dinge
verklaar nie,mense. Dis bokant enigietswaarvan ekweet. Sien?
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41 My vrou is ’n baie eienaardige vrou; een van die bestes in
die wêreld. Maar, ’n rukkie, het ek niks daaroor gesê nie. Ek het
voortgegaan. Sy het geweet daar het iets gebeur. So toe ek haar
vertel, het sy gesê: “Weet jy, Bill, ek sien jou en hoor jou, in baie
van daardie dinge.” Het gesê: “Jy weet ek glo jou met my hele
hart,” het sy gesê. Sy het gesê: “Maar dit het regtig iets gehad.”
42 Dit sommer skynbaar, sommer skud my net, daardie slag en
daardie snelle koms van daardie Engele so, vyf van Hulle saam,
in ’n—’n konstellasie van Hulle. Soos, soort van soos—soos ek
daardie piramiede hier geteken gehad het, sien, het Hulle geskyn
te wees. Eers, het dit gelyk soos, soort van ’n…op ’n afstand, het
Hulle gelyk soort van soos daardie kleur van duiwe. EnHulle was
in—in aantog van hierdie kant af. En Hulle, lyk soos: een, twee;
drie, vier; en dan een reg op die bokant, sien, maak vyf. En hulle
kommet so ’n spoed! Daar is niks, geen stralers, geen niks anders
wat kan vergelyk daarmee nie.
43 En ek kan Hulle sommer sien, en Hulle hoofde soort van kant
toe gedraai. Daardie vlerke na agter gepunt, vol gepantser, en
hier kom Hulle, so: “Wheeu!” So. Kom sommer reg af, en neem
my net reg in hierdie piramiede van die konstellasie van Hulle
in. Ek het gesien ek was af, op van die grond af. Ek het gedink
miskien…Ek het gehoor, ver op ’n afstand, daardie gedreun:
“Whoom!” Soos ’n—’n—’n vliegtuig wanneer dit die klankgrens
oorsteek, julle het dit al so hoor gebeur, net ’n veraf gedreun.
44 Ek het gedink: “Dit mag nou beteken, wanneer hierdie
visioen my verlaat, dat ek doodgemaak gaan word deur ’n
ontploffing of iets.” Ek het gedink: “Hier is ek. Ek is opgetel.
Ek’s…Hulle, Hulle is hier êrens. Ek’s—ek’s in hierdie, hierdie
piramiede van Engele hier. Maar, ek—ek weet nie. Miskien kom
die Here ommy Huis toe te neem.”

Toe het ek Joseph daar hoor sê: “Pappa?”

Gedink: “Nee, as dit dit is, sou dit hom ook gevat het.”
45 Toe het Iets gesê: “Jy…” Onthou, ek wag, hou dop vir ’n
Boodskap waarna ek altyd uitsien, iets.
46 En die visioen, nou die dag, weet julle, soos ek hier gehad het
nie lank gelede nie, wat my gesê het wat gaan gebeur; hoedat ek
in gepreek het, van die son af, in hierdie plek in. En—en toe het
Hy gesê: “Nou onthou, die tweede klimaksmoet nog kom.”

Ek het gedink: “Daar sal ’n Boodskapwees.”
47 Onthou julle my Boodskap hier? Die oopmaak van daardie
kopsteen, waar, daardie sewe stemme en Seëls wat nie eens
geskryf is in die Woord van God nie. Onthou julle. En dit het
my in daardie piramiede ingeneem.
48 En Junie Jackson, as jy hier is, daardie droomwat jymy gegee
het, nie lank gelede nie. Ek sal dit nie vanoggend vertel nie. Jy
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was so…Godwas so volmaak. En verskoonmy dat ek jou nie die
interpretasie gegee het nie, want, ek het iets sien beweeg.

J. T., dieselfde ding, sien. En ek—ek—ek het dit geweet.
En Suster Collins, presies dieselfde. Sien?
En ses daarvan, lei net reg na dieselfde ding.

49 En dan die visioen wat ek julle vertel het, jare gelede, dit het
net nou die dag gebeur. Sien? Dit sou gebeur.
50 En daar is dit, lê reg, alles lê reg daar. Dis net iets wat beweeg.
En ekweet nie wat dit is nie. God helpmy; my gebed.

Laat ons bid.
51 Hemelse Vader, ons is—ons is net sterflinge en hier staan ons
vanmôre. En, Here, U het my gestuur om hierdie klein kudde te
lei en hierdie kerk. En ek’s by my einde. Ek weet nie watter kant
toe, wat, waar, gaan kom nie. Maar ek weet hierdie een ding, dat,
U het gesê U sal “alles laat meewerk ten goede” vir hulle wat U
liefhet en geroep is volgens U doel. Ek bid U, God, dat U groot
hand van genade op ons sal wees.
52 Ons weet waarlik dat U God is. En ons weet dat U nie een is
wat gelewe het in ’n vergange dae nie, maar U lewe vandag nog.
U was altyd God. U sal altyd God wees. U was God voor die tyd,
en U sal God wees wanneer die tyd nie meer daar is nie. U sal
steeds God wees.
53 En ons is inU hande, Here. Ons is net klei. EnU is die Vormer,
die Pottebakker. Vorm ons lewens, Here, op ’n manier wat die
beste diens sal gee om U te eer. Skenk dit Vader. Ons is bloot in
U hande.
54 Ons het geen manier gehad om onsself hierheen te bring nie,
of ons weet nie hoe ons sal uitgaan nie. Die Here, U gee vir ons
lewe, en U het. Ons gee ons lewens terug aan U, en, sodoende,
gee U aan ons, om die beurt, Ewige Lewe. Ons geloof adem dit
in ons einste wese in. En ons het U lief hiervoor, want ons weet
dat ons U eendag sal sien, en U sal in U heerlikheid wees. En ons
sal Hom aanskou. En ons verlang daarna om daardie woorde te
hoor: “Dit was welgedaan, my goeie en getroue dienskneg. Gaan
in in die vreugde van die Here, wat vir jou voorberei is sedert die
grondlegging van die wêreld.” Tot daardie tyd, O God, wanneer
ons almal ontmoet, lei ons.

Ons is U diensknegte, en ons vra vergifnis vir ons sondes.
55 Hierdie magtige visioene, Here, is te veel vir U dienskneg.
Ek weet nie wat om te doen nie. Ek—ek weet net hulle kom. En
ek kan slegs sê wat ek gesien het, en dit wat gesê is. En somtyds
maak ditmy bang, Here. En ek—ekwonderwat om te doen.
56 Dan neem ek die Bybel en lees daarin hoe Jesaja moes gevoel
het daardie dag in die tempel, toe hy daardie Engele gesien het,
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die vlerke oor Hulle voete. Geen wonder nie hy het uitgeroep:
“Weemy,wantmy oë het die heerlikheid van dieHere gesien.”
57 Enditwas toe dat die profeet uitgeroep het, nadat hy gereinig
is in die tempel. Toe, die Engel ’n tang geneem het en ’n Vuurkool
gevat en dit op sy lippe gelê het, nadat hy bely het dat hy ’n mens
van onrein lippe is en lewe met, tussen onrein mense. Tog, hy
was ’n profeet. Die Engel het die tang gevat en die Vuurkool op
sy lippe gesit en homgereinig, en gesê: “Gaan nou, profeteer.”

HereGod, Jesaja het uitgeroep: “Hier is ek, Here. Stuurmy.”
58 Toe, Hy gesê het: “Wie sal vir ons gaan?” Vir daardie bose en
ontugtige geslag!
59 O God, laat dit herhaal word. Laat dit weer kom, O Here.
Stuur die Heilige Gees met reinigende Vuur. Want, ek bely,
ek is ’n onrein lippe, en woon in hierdie aarde hier saam met
onrein mense. En ons is onrein in U oë, Here. Maar, o, stuur die
reinigende krag, die Heilige Gees! Reinig ons, O Here. Reinig U
dienskneg, Here.
60 En spreek dan, Here. U dienskneg luister. Ek verlang daarna
om daardie Stem te hoor. Ek is U s’n. Gebruik my, Here, soos U
goedvind, terwyl ek myself op U altaar lê. Laat die Heilige Gees
my reinig, Here; en salf en stuur uit, Here, as U iemand wil hê om
te gaan, as dit die uur is en dit die tyd is.
61 Ek—ek weet nie, Here. Ek—ek weet maar net dat ek daardie
Engele gesien het. En U weet daardie dinge presies die Waarheid
te wees. En ek bid, Here: “Weemy,” so help my.
62 En seën nou hierdie mense. En ons is hier vandag, op die
vooraand van hierdie feestyd van die geboorte van ons Here. Ons
bid dat U ons sal help.
63 En vanoggend, het U dienskneg, ons BroerNeville, gevoel dat
dit miskien ’n tyd sal wees dat hy net ’n paar oomblikke behoort
te rus, en ek miskien moet praat. En ek—ek bid dat U my nou
sal help.
64 Daar is diegene hier, Here, en ons almal, het behoefte aan
U. So ons bid nou dat U ons sal seën waar ons U Woord lees en
oordink vir ’n rukkie. Laat U Gees op ons kom, Here. En reinig
ons en steek ons aan die Brand, met die Heilige Gees, met die
Boodskap van God, vars van die altaar, om ’n sterwende wêreld
te skud, voor die nadering van die groot EwigeGod.Want ons vra
dit in Jesus seNaam, Sy dierbare Seun, en ons Verlosser. Amen.
65 Nou ek wens om julle aandag te vestig op ’n Skrif hier, en ’n
paar notas, wat ek neergeskribbel het.
66 En ek meen, Doc, Billy, of een van hulle het my gesê, wat
’n klein bietjie vroeër wil uitgaan, terwille van die kindertjies.
Hulle het ’n paar geskenke daarvoor.
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67 Julle outjies wat pas uit julle Sondagskool gekom het, hou
julle—julle net uit, net ’n rukkie. Wat ons hiervandaan sê mag
’n bietjie diep wees vir julle, maar sit julle—julle maar stil by
mamma en pappa, vir ’n paarminute. Ekwilmet hulle praat.
68 Nou, daar in die Psalms, die 89ste Psalm, wil ek ’n versie
of twee lees, van die 89ste Psalm. Ek gaan probeer om die 50ste,
51ste en 52ste verse van Psalms 89 te lees.
69 Nou, kan julle goed genoeg hoor, al die pad daar aan die
agterkant? As julle kan, steek op julle hande. So ek…Watter
is die…Is al hierdie mikrofone lewendig? [Iemand sê: “Ek weet
nie.”—Red.] Is hierdie een beter, of hierdie een? Hierdie een?
Hierdie een? [“Hierdie twee aan die kant is lewendig.”] Reg hier,
hierdie twee aan die kant? [“Hierdie een, hierdie een, en hierdie
een.”] Goed.
70 Nou, ek weet nie of hulle dit op band gaan opneem of nie. Dis
sommer soort van ’n onverwagte gebeurtenis vanmôre.
71 Maar moet nou nie vergeet nie, laat al julle vriende kom. En
ek—ek wil hê julle moet seker maak, amper, probeer volgende
Sondag se diens bywoon.
72 Hulle sal binnekort die kerk klaar hê hier, veronderstel ek. Ek
sal—ek sal dan terug wees daarvoor, daardie Sewe Seëls preek,
as dit die wil van God is, hier uit die Skrif.
73 In die Boek van die Psalms, die 89ste hoofstuk, vanaf die
50ste. Luister noumooi na die lees van dieWoord.

Gedenk, Here, die smaad van u knegte, hoe ek in my
boesem dra die smaad van al die baie volke,
Waarmee u vyande, O HERE, smaad, waarmee hulle die

voetstappe van u gesalfde smaad.
Geloofd sy die HERE vir ewig! Amen, ja amen.

74 Ek wil graag met julle praat vir ’n paar oomblikke oor…
Ek wil hê julle moet dit merk, eers, en dit oor en oor lees,
heel goed. Miskien verg dit weer lees sommer nou. Luister nou
aandagtig. Sien?

Gedenk, Here, die smaad van u knegte, hoe ek in my
boesem dra die smaad van al die baie volke,
Waarmee u vyande, O HERE, smaad, waarmee hulle die

voetstappe van u gesalfde smaad.
Geloofd sy die HERE vir ewig! Amen, ja amen.

75 Bestudeer Dit aandagtig, soos Dawid dit gespreek het. Ek
wil gebruik as ’n teks. Dis baie snaaks, as ’n Kersfeesteks weer;
maar soos ek verlede Sondag gepreek het oor ’n snaakse teks. Ek
vergeet nou wat dit was. Dit was die…[’n Broer sê: “Die Wêreld
Val Uitmekaar.”—Red.] Verskoon? [“Die Wêreld Val Uitmekaar.”]
Die val:Die Wêreld Val Uitmekaar.
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76 Nou ekwil gebruik as ’n teks, hierdie Sondag:Die Smaad Ter
Wille Van Die Woord. Nou laat ek dit baie goed herhaal: Die…
Die Smaad Terwille Van Die Woord.
77 God het ’n tyd, en ’n rede vir daardie tyd, om al Sy werke te
volbring. God weet net presies wat Hy gaan doen. Ons weet nie.
Ons moes dit net ontvang soos Hy dit vir ons gee. Maar, Hy weet,
en daar gaan niks verkeerd gaan met wat Hy—Hy beplan het om
te doen nie. Dit sal alles moet uitkom. Daar moet, somtyds, ruwe
en harde dinge wees, net om die regte, ware aard van die doel uit
te bring.
78 Julle weet, reën word gebore in ’n puntige, verskeurde,
weerlig-bestrykte, donderende hemele. En as dit nie reën gehad
het nie, sou ons nie lewe nie. Maar sien julle wat verg dit, om reën
te bring?Donder, weerlig, blitse, woede. En daaruit kom reën.
79 ’n Saad moet sterf, verrot, verderf, stink, en teruggaan na die
stof van die aarde, ten einde nuwe lewe voort te bring.
80 Dit vereis die uitslaan van goud, om-en-om gedraai, heen-
en-weer, en geslaan totdat al die onsuiwerheid daaruit verwyder
is. Nie omdat dit blink nie, want ysterpiriet, wat bekend is
as “fool’s gold,” blink soos regte goud. Maar, sit jy die twee
bymekaar. Sit jy hulle daar eenkant, kan jy hulle skaars
onderskei. Maar sit hulle bymekaar, kan jy dit sien. En die
slaner moet altyd slaan totdat hy—hy sy eie beeld in die goud
gereflekteer sien.
81 En God bepaal ’n tyd vir en het ’n doel met alles wat Hy
doen. Daar is niks wat bloot per ongeluk gebeur met diegene wat
die Here liefhet en geroep is volgens Sy roeping nie. Sien? Ons is
voorbestem. En alles werk net reg, daartoe, want Hy kan nie lieg
nie. En Hy het gesê dit is so, dat alles sy tyd het, sy seisoen, en
dit het sy manier. En God is agter elke skuif. En soms dink jy dat
alles verkeerd loop. Dit hang van ons af. Daardie dinge word op
ons gesit, beproewinge en onsekerhede. Dit toets om te sien hoe
ons sal reageer op ’n aksie.
82 ’n Tyd gelede, bo in Vermont, het ek en Broer Fred oorgegaan
na die New York kant, oorkant die Meer Champlain, en ons het
daar aan die New York kant beland. En ek het opgegaan in die
berg waar daardie, bo-op die Hurricane Berg, waar ek altyd
gejag het. En daar onthou ek toe ek verdwaal het, en hoedat God
my teruggelei het, net deur die Heilige Gees alleen, deur ’n storm.
Dit, ek sou gesterf, omgekom het, en so soumy vrou en Billy, daar
in ’n kampie myle weg. En ek is teruggedraai.
83 En daar was net ’n bietjie sneeu waardeur ons getrek het, om
by die kamp te kom, vroeg in die lente. En ek het daar gestaan en
praat met Broer Fred, en die Heilige Gees het gesê: “Gaan uit op
jou eie.” En ek het uitbeweeg in die bos ’n rukkie, plek. Hy het
vir my gesê: “Daar is ’n strik vir jou gestel. Wees nou versigtig.”
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Maar Hy het my nie gesê hoe, wat nie. Ek het teruggekom en
Broer Fred vertel.
84 Het daardie aand na die kerk toe gegaan in die ouditorium,
dit aangekondig vir die mense. En die volgende aand het dit
gebeur. En toe daar gestaan toe Hy my gesê het, oor ’n paar
spotters, Hy het gesê: “Dis in jou hande. Maak met hulle. Wat jy
ook al sê, sal sommer nou gebeur.”
85 Daar het julle dit. Of, iemand oneerbiedig, goddeloos, en
hulle het gespot en gesmaal by die diens, ’n jong man en ’n jong
vrou. En hy het probeer om vulgêr haar die hof te maak in die
gebou; en almal se aandag, terwyl ek probeer preek het. En trek
haar kop agteroor en klim op in haar skoot, en gooi haar kop
agteroor en probeer haar soen, en gaan so tekere in die diens,
trek die aandag.
86 En die Heilige Gees het gesê: “Nou’s hy…Hulle is in jou
hande. Wat gaan jy met hulle doen?”
87 Daar was ’n heilige stilte. Almal het doodstil gesit. En ek het
gedink: “O God, wat moet ek doen?”
88 Toe onthou ek, as dit nie was vir die waarskuwing van die
Heilige Gees, twee dae tevore nie. Ek het gesê: “Ek sal julle
vergewe.”Nou, dit waswatHywou gehad het ekmoes sê. Sien?
89 Want, per slot van sake, ek—ek was skuldig, miskien nie
daaraan nie, maar skuldig. “En skuldig in die minste is in die
geheel.”
90 Toe het ek gesê: “Ek vergewe julle.” En daar is getuies wat net
nou hier sit, toe daarwas. Toe het dieHeiligeGees deurgeval.
91 Nou, julle sien, ek glo dat al hierdie dinge ’n betekenis gehad
het. Wat sal jy doen met ’n krag? Hoe sou jy, sien, die reaksie op
’n aksie? Iets wat gekom het as ’n aksie, hoe reageer jy dan op
daardie aksie? Verstaan julle wat ek bedoel? Wat sou jy doen? En
miskien het dit alles meegewerk tot waarby ons nou is. Ek weet
nie. Ek—ek kan net nie sê nie. Maar daar was nog altyd een of
ander manier.
92 En onthou dit, die smaad van—van die Woord. Het…Die
Woord het nog altyd ’n smaad gedra. Deur die tye heen, is God se
gesalfde Woord nog altyd gesmaad. En dis waarom dit so swaar
is vir mense wat nie verstaan nie, sou weet hoe om daardie smaad
te aanvaar.
93 Kan julle onthou die dissipels wat teruggekeer het en
verheug was omdat hulle gereken het dat hulle waardig geag was
om die smaad van Sy Naam te verdra? Hy het gesê: “Almal wat
godvrugtig lewe in Christus, sal ’n vervolging dra,” die smaad
van die Woord.
94 Jy moet altyd hierdie smaad verdra ten einde jou toetsing
te gee, om te sien. Elke mens wat na Christus kom moet eers
kinderopvoeding kry, vir die—vir die doel waarvoor God jou
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bestem het. En onthou, as jy maar net kan stilbly! Onthou, as
Hy jou hiervoor geroep het, is daar niks wat dit kan verhoed
om te gebeur nie. Daar’s nie genoeg duiwels in foltering nie, of
God se Woord sal gemanifesteer word. Jy’s gebore vir ’n doel, en
niemand kan jou plek inneem nie. Jymag nabootsers hê, wat nog,
maar hulle sal nooit jou plek inneem nie. Reg. God se Woord sal
triomfeer. Dit kan nie faal nie. Dit is daar waar elke Christen
behoort te staan, dit—dit te weet. En beproewinge sal aankom,
en oral skyn te wees, vir jou. Maar onthou, God het ’n doel, en
dit sal alles reg werk.
95 Nou laat ons net weer herroep ’n—’n paar van die
gebeurtenisse vanGod seWoordwat vervul word, en diegene wat
die Woord uitgedra het in hulle eeu.
96 Ek—ek het in die Gees gevoel, nie lank gelede nie, dat iemand
my kritiseer. Dit mag in die kassetband-land gewees het. Van
altyd soveel verwys, teruggaan en Bybelkarakters optel oor wat
ek sê. Wel, ek doen dit met ’n doel. Die Bybel het gesê dat
hierdie dinge geskryf is, sodat ons na hulle kan kyk. En dis
al manier, sonder ’n geleerdheid, al manier hoe ek kan maak,
is terugverwys en sê: “Sien julle waar dit staan, wat daardeur
gebeur het, waar hierdie een plaasgevind het.” Sien? En dan
plaas jy net jouself daarin.
97 Soos ek gepreek het, nie lank gelede nie, oor die seuntjie daar
op die skip, julle weet, en—en die ou kaptein was sterwend. Hy
was siek. En hy het gevra of daar nie ’n Bybel aan boord was
nie. En hulle het die seuntjie wat die Bybel gehad het, gevat,
en hy kom en lees Jesaja 53:5. “Terwille van ons oortredinge is
Hy deurboor, terwille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel.”
En hy het gesê: “Laat die…Laat ek jou sê, kaptein, hoedat my
moeder dit altyd gelees het.” Het gesê: “Hier is hoe sy dit geskryf
het. ‘Terwille van Willy Pruitt se ongeregtighede is Hy deurboor.
En Hy is gegésel vir Willy Pruitt. En al hierdie dinge wat Hom
aangedoen is, was virWilly Pruitt.’” Dit was sy naam.

Die ou kaptein het gesê: “Ek hou daarvan. Sou jy my naam
daarin kon lees?”
98 Hy het gesê: “Ek sal probeer.” En hy het gesê: “Terwille van
John Quarts se oortredinge is Hy deurboor. Terwille van John
Quarts se onregtighede is Hy verbrysel. En deur Sy wonde het
daar vir John Quarts genesing gekom.”

Hy het gesê: “Ek sien dit.” En dieHere het homgenees. Sien?
99 Lees jou naam daarin. Terwille van William Branham se
oortredinge is Hy deurboor. Terwille van William Branham se
ongeregtighede is Hy verbrysel. Hy het dit vir my gedoen, en Hy
het dit vir jou gedoen. Lees jou naam daarin.
100 Wel, dis die manier waarop ek graag die Skrifte na my—
my mense bring, is wat Hy gedoen het vir iemand anders wat
Hom gehoorsaam het. Wat Hy gedoen het, aan iemand anders
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wat getrou was aan die Saak, en wat Hy gedoen het aan iemand
anders wat ontrouwas aan die Saak, dan lees jy jou naam daarin.
As jy daar sou gewees het, watter standpunt sou jy ingeneem
het? En onthou, jy het die voorreg, vandag, om dieselfde soort
standpunt in te neem.
101 Wanneer, Noag, oor die smaad van die Woord wat God tot
hom gespreek het. Noag, daar was ’n smaad. Noag het gelewe in
’n wetenskaplike eeu, waar daar ’n wetenskaplike prestasies was
wat hulle in staat was om te vervaardig, wat bo enigiets is wat
ons vandag vervaardig het. Hulle was slimmer, meer intelligent.
Hulle wetenskap was ver gevorderd, teen ons s’n. En onthou net,
hy moes die smaad verdra van die Woord wat hy verkondig het,
vir honderd-en-twintig jaar, in die aangesig van smalers. Hulle
groot wetenskaplike maniere het vir hulle bewys dat daar geen
reën in die hemele was nie. Maar, tog, Noag het die Woord van
die Here gehoor, en Dit was teenstrydig met hulle opvatting
Daarvan. So, voor sy lewe gered kon word, moet hy staan in
die aangesig en die smaad verdra wat hierdie smalers hom mee
gesmaad het.
102 O, daar’s geen twyfel nie, hulle moes jammer gevoel het vir
die arme ou prediker. Hulle het hom nie laat wegsit of iets
nie, want miskien was daar nie baie huise van daardie soort in
daardie dag nie. Hy was onskadelik. Hy sou nie iemand gaan
seermaak nie, toe het hulle net uitgelos. “Gaan voort, die ou
fanatikus daar teen die hang van daardie heuwel, bou ’n skip
hier oorkant waar daar geen water is nie. O, wel, arme ou kêrel!
Maar,” en het gesê: “waar gaan jy water kry, om jou boot te laat
dryf, Noag?”

“Dit kom daar uit die hemele uit.”
103 “Onsin. Ons kan die maan en die sterre skiet, met radar,” wat
hulle ook al gehad het. “Daar’s geen reën daarbo nie.”

Maar hy het gesê: “God het gesê Hy gaan ’n klomp
daarbo sit.”

“Hoe gaan Hy dit doen?”
104 “Dis Sy besigheid. Al ding wat ek veronderstel is om te doen,
is om julle te waarsku om hiervandaan pad te gee.”
105 Dis nou net omtrent dieselfde. “Waar gaan die vuur vandaan
kom?” Broer, dis ’n bietjie duideliker vandag as wat dit was
vir Noag se tyd. Ons sien alreeds waarby dit is. Net gereed
om te ontbrand, dis al. Wetenskap het alreeds…Daar’s geen
verskoning hierdie keer nie, glad nie, want wetenskap het dit
alreeds gevind. Ja, meneer.
106 So nou vind ons uit dit was nogal iets. Toe het hulle jammer
gevoel vir die arme ou prediker, en hom net laat begaan. Dit
was ’n snaakse ding, miskien, vir daardie mense, om te dink dat
’n man wat veronderstel was om intelligent te wees, en sou glo
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dat God, die Skepper van hemele en aarde, iets sou doen, of iets
sou sê wat Hy gaan doen, wat teenstrydig was met hulle manier
van dink, wat hulle gehad het. Miskien het julle dit nie gesnap
nie. Kyk. Was…Hulle het gedink dat hulle elke natuurlike ding
deur hulle wetenskap kon bewys. As dit nie die soort van ’n
wêreld is waarin ons vandag lewe nie, ’n intellektuele, geleerde
wêreld vol wetenskap! En enigiets wat hulle kon bewys nie, wat
verkeerd was, God s’n: “Geen God sou ooit enigiets kon spreek
watwetenskaplike bewys sou konword dat dit nie daarwas nie.”
107 Nou, hulle het vandag dieselfde idee. As jou dokter sê, dat:
Jy het kanker. En jy sal moet sterf. En die wetenskap bewys
dat jy kanker het, en dis in ’n gevorderde stadium. Dis laf om
enigiets anders te dink, want jy gaan sterf. Dis al. Wetenskap sê
jy gaan sterf. Hulle het jou ondersoek, en dis al wat daaraan is. Jy
gaan sterf. En hulle dink dis gek as jy probeer sê dat God belowe
het om dit te doen. Sien, soos dit was, jy moet daardie smaad
kan verdra.
108 Hulle sê, as die dokter hier sê: “Ons het deurgekyk, en die
kanker is gevorderd. Ons het jou oopgemaak. Dis heeltemal deur
jou liggaam, en deur jou hart, deur jou longe, deur jou lewer,
oraloor. Dis onmoontlik.”

So, sien julle, as jy sê: “Maar hy gaan lewe, nogtans.”
Sê hulle: “Wel, arme kêrel, los hommaar net uit.”

109 Ek onthou die aand. Bill Hall, Broer Hall daar by die
Milltown kerk, baie van julle onthou die geval. En toe hy…
Hulle het my uitgeroep. My vrou, skoonma en ek, het hierheen
gegaan. Hy hetmet ’n vrou getrouwat ’n suster was, meen ek, van
George Cupp, was die burgemeester van die stad, of die regter
hier. Sy…Dit was sy swaer. Hulle het hom hierheen gebring om
te sterwe. Die dokter in Milltown, die dokter in New Albany, het
sy geval gediagnoseer as kanker van die lewer. Toe het ek soontoe
gegaan om Mev. Hall te sien. En hy het al geelsug gehad, en hy
was heeltemal geel. En ek het gesê: “Wel, ek veronderstel hy gaan
sterf.” En ek het gesê…
110 Sy het gesê: “Broer Bill, is daar enige manier wat het…Kan
jy van God hoor?”

Ek het gesê: “Ek—ekweet nie, Suster Hall. Ek kan bid.”
111 Ek het gebid. En ek is terug huis toe, en die Here het niks vir
my gesê nie. Toe het ek teruggegaan, die volgende dag, en het ek
weer gebid.

En sy het gesê: “Ken jy enige goeie dokter?”
112 Ek het gesê: “Wel, ons huisdokter is Dr. SamAdair, hieronder
in Jeffersonville. Hy’s—hy’s—hy’s…Sy vader was ons huisdokter.
Jong Sam en ek was altyd boesemvriende, en—en ons het omtrent
dieselfde tyd skoolgegaan, het saamgrootgeword. Ons gaan altyd
na hom toe as enigiets verkeerd is.”
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Sy het gesê: “Wonder of hy na Bill Hall sou kom kyk?”
haar man.

Ek het gesê: “Ek sal hom vra.”
113 Wel, Sam het vir my gesê, hy het gesê: “Billy, as die dokter
gesê het hy het kanker,” gesê: “net die een ding kan ek doen, ek
sal hom stuur na iemand wat slimmer is as ek, na ’n spesialis. En
ons sal die x-strale neem; en ons sal homnie nog verder pla nie.”
114 Ons het New Albany toe gestuur en die x-strale van die
dokter daaronder gekry. Het hom Louisville toe gevat en hom
ondersoek, hom daarheen geneem in ’n ambulans, en hom
teruggebring.
115 Wel, natuurlik, wou hy nie vir Mev. Hall sê wat sy probleem
was nie, toe het hy my geroep. Hy het gesê: “Hy gaan sterf,” gesê:
“jou prediker-vriend.” Het gesê: “Die spesialis in Louisville het
my pas gebel, en gesê: ‘Die diagnose wat die dokters gegee het
in—in…daar in Milltown; en die dokter, New Albany; het die
regte soort diagnose gegee.’” En het gesê: “Dit is kanker van die
lewer, en dis gevorderd. En, Billy, ons kan nie die man se lewer
uitsny, en hy lewe, nie.” Het gesê: “Hy gaan sterf. En as hy ’n
prediker is, behoort hy gereed te wees.”
116 Ek het gesê: “Dis nie die vraag nie. Maar hy is nie oor die
sowat vyf-en-vyftig jaar oud nie, so hy het nog heelwat lewe oor
in hom, om te preek.” En ek het gesê: “Wel, as hy gaan sterf, dan
is dit klaar. Dankie, Dr. Sam.”
117 En ek het daarheen gegaan en Mev. Hall uitgeroep, en ek
het haar vertel. Ek het gesê: “Mev. Hall, Sam het gesê dat die
diagnose daar van Louisville dieselfde is as wat dit was in New
Albany en Milltown. Die man is sterwend. Broer Hall gaan sterf.
En hy het kanker in die lewer, en dis gevorderd.”
118 En toe begin sy huil. Ek het omgedraai, saammet hom gebid.
En hy was so buite homself, toe, dat hy nie geweet het ek is in die
kamer nie.
119 Toe, het ek teruggekom. En ’n klomp mense het na die huis
toe gekom, in daardie dae. Daar was niemand anders op die veld
nie. Dit was nie besoedel met soveel nie, en die mense het van
oral gekom.
120 Ek wou ’n bietjie rus. Toe het ek ingeglip, vroeg opgestaan,
omtrent twee-dertig, of drie-uur. Broer Woods het nog nie in die
laan ingetrek nie. En ek het uitgekyk op die oprit, en daar was
nie, niemand daar nie, toe het ek my ou hoed gevat en uitgeglip
in die studeerkamer, en my .22-geweer gevat. Ek wou uitgaan en
eekhorings jag, tot dit so omtrent agtuur raak, en dan gaan lê by
’n boom êrens en ’n slapie vang. Jy kon dit nie by die huis rond
kry nie.
121 Ek het my hoed gevat en begin loop deur die kamer. Teen
die muur het ’n appel gehang. En dit was die—die mees besmette
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appel. Dit was wurm-gevreet, en dit was knopperig, en dit was
oral vol kolle. En ek het gedink: “Waarvoor souMeda dit teen die
muur gehang het?”
122 En ek het opgelet, weer, en dit was nie teen die muur nie.
Dit het daar in die lug gehang. Ek het my ou hoed afgepluk, die
geweer in die hoek staangemaak, en op my knieë geval. Ek het
gesê: “Here, wat wil U hêmoet U dienskneg weet?”
123 Nog een het afgekom, nog een het afgekom, tot omtrent vier
of vyf appels (ek vergeet nou net wat dit was) daar hang. Toe
’n yslike groot, mooi appel, strepe daarin; het sommer ’n baie
groot, appel wat gesond lyk, afgekom, en daardie ander appels
wat gehawend lyk, opgekou. En Hy het gesê: “Staan op. Staan
op jou voete.” Gesê: “Gaan sê vir Bill Hall, hy gaan nie sterf nie.
Hy gaan lewe.”
124 O, ek het so vinnig gehardloop as wat ek kon, en ek het gesê:
“Mev. Hall, ek het SO SPREEKDIEHERE gekry. Hy gaan lewe.”
En hy het my gehoor. En hy het probeer huil, en hy kon nie meer
praat nie.
125 Ek het teruggekom en Sam gebel. En ek het gesê: “Sam, ons—
ons broer gaan lewe.”

Hy het gesê: “Hoe kan hy so lewe?”
126 Ek het gesê: “Dis nie vir my om uit te werk nie. God het so
gesê. Dit handel dit af.”
127 Hy lewe vandag. Dit was omtrent tien jaar gelede. Sommer
sterk en gesond. Sy vrou is sedertdien dood.Hy’t weer hertrou.
128 Hoe gaan dit gebeur met George Wright, en vele meer kan
ons sê, wat ons sou kon opnoem? Wat is dit? Dis om die smaad te
verdra. Hulle lag en bespot.
129 Ek onthou toe voor die ’37 vloed. Ek het daar gestaan saam
met die “Falls City Transfer Company,” en het hulle vertel van,
daar gaan twee-en-dertig voet water wees, meen ek was dit,
in Spring Straat. Hulle het my uitgelag. Hulle het gesê: “Arme
Billy. Ek skat hy…daardie kind!” Ek was toe net ’n seun. Hy
het gesê: “Billy is ’n goeie kind. Dis ’n jammerte hy het heel
deurmekaar geraak.” Ek was nie deurmekaar nie. Ek is gedoop
in, nie deurmekaar nie. Ekwas net “in.” En dit het net so gebeur.
130 Terwyl ek gepraat het, het ek SusterHattieWright opgemerk,
meen ek, wat daaragter sit. Sy onthou daardie geval van oor
Bill Hall. Vele! Hoeveel is hier, teenwoordig vanmôre, onthou die
geval? O, goeiste! Sekerlik. Daar is baie van julle.
131 Nou, hulle voel jammer vir ons, voel jammer vir enigeen
wat by die Woord probeer hou, in die dae van bespotters.
Maar, onthou, die smaad moet kom. Dit was altyd so. Hulle
moes gedink het, soos hulle toe het, dat God, nadat enigiets
wetenskaplik bewys was, dat God nie enigiets sou spreek wat
teen die wetenskap was nie. Wel, dis wat Hom God maak. As
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Hy maar net volgens die wetenskap sou gaan, dan sou dit nie
meer wees as net wat die mens sou kon vermag nie. Maar, Hy
is God. Hy’s die—Hy’s die Skepper van wetenskap. Hy kan doen
wat Hy wil.
132 Hulle moes gedink het: “Arme ou Noag, wel, los die ou kêrel
uit. Hymis al die pret wat ons in hierdie dae het, so los hommaar
uit.” Dis omtrent dieselfde nou.
133 Maar, nou, ek wil nog ’n ding net hier sê. Nou, ons kyk
terug en bewonder sy geloof. Maar ek wonder, as ons in daardie
dag gelewe het, sou ons dieselfde standpunt ingeneem het wat
Noag het? Sou ons in staat en gewillig wees om die smaad te
verdra wat met die Waarheid gepaard gegaan het? Wanneer,
van al die miljoene wat daar toe in die wêreld was, daar slegs
Noag en sy familie was wat vir daardie Waarheid gestaan het.
Het julle daaraan gedink? Net daardie man en sy drie seuns,
en sy skoondogters, sy vrou, was die enigste een wat gestaan
het vir daardie Waarheid. Maar hulle het SO SPREEK DIE
HERE gehad. Ons kyk terug en bewonder hom. Sou ons dit weer
kon dink?

Ekmoet goumaak oor hierdie kinders se geskenke.
134 Abraham, die einste woord Abraham beteken “vader van
vele,” maak hom “’n vader van nasies.”
135 Nou, Abraham het die Woord van God gehoor. Abraham
was ’n profeet, en hy het die Woord van God gehoor. En ons
bewonder Abraham vir sy vashou aan God se Woord; hoedat
hy homself afgesonder het van sy familiebetrekkinge; hoe swaar
dit vir Abraham was. Hy het daar grootgeword. Kom daar van
Babel af en—en was daar in die land van Sinar en die—die—
die Galdeërs, in die stad Ur, waar al sy kennisse, sy mense, en
diegene saammet wie hy kerk toe gegaan het, en alles. Maar God
het gesê: “Sonder jouself af.” O, goeiste!Watter verskriklike ding
was dit nie, om alles te verlaatwat vir homkosbaarwas, alles wat
vir hom werklik was wat vir hom kosbaar was. En God het vir
hom gesê: “Sonder jouself af.”
136 En gee vir hom ’n baie eienaardige ding. “Jy gaan ’n baba
hê by jou vrou.” En hy was vyf-en-sewentig, en sy was vyf-en-
sestig. Dit het opgehou om met haar te wees soos ’n vrou, waar
aan die orde vir vrou was om kinders te gaan voortbring, vir
jare. En hier, na met haar gelewe het vandat sy ’n dogter was,
omdat sy sy halfsuster was, en dan hoe kon hy ooit daardie kind
bring? En nou kan julle julle voorstel Abraham gaan daar tussen
sy kennisse, en sê: “Ons gaan ’n baba hê, ek en Sara”? Kan julle
julle dit voorstel?
137 Wel, die mense het gesê: “Die arme ou kêrel, daar is iets met
hom verkeerd.”
138 Dis ’n smaad, maar Abraham het daarby gehou. En toe hy
honderd jaar oud was, het hy nooit gestruikel oor die belofte
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van God nie. Hy het steeds die smaad verdra, sekerlik, daarby
bly hou.
139 Let julle op die verskil daarin? Sara het probeer om
Abraham, of God, liewer, ’n bietjie hulp te gee, uit haar eie. Sy
het gedink, weet julle, dat, anders as wat God belowe het. “Nou,
weet julle, ek’s ’n ou vrou, maar Hagar hier is ’n pragtige vrou.
Abraham sal nie omgee om met haar ook te trou nie. So, weet
julle, dit sal—dit sal God help. Dit sal God help, want Hagar,
hier, sy is waarskynlik net twintig jaar oud. Sy is my diensmeisie.
En weet julle wat sal ek doen? Ek sal haar vir my man gee, as ’n
vrou,” want veelwywery was wettig. Toe het hy gesê… “Ek sal
haar gee, en sy sal ’n baba hê by my man, en dan sal ek die baba
neem. En dis die een, wat God belowe het.”
140 Sien julle, ons probeer altyd iets doen; kan nie vir Hom wag
nie. Ons moet iets doen, op ons eie. Kan in orde gewees het. Sy
kon mooi gewees het. Dit kon baie goed gelyk het, maar dit was
nie volgens die Woord nie. God het vir Abraham gesê: “Die baba
kom by Sara.”
141 Onthou wat Hy gesê het oor die klein Kudde? “Vir hulle wat
geglo het, sal hierdie tekens volg.” “Soos dit was in die dae van
Noag, so sal dit wees met die koms van die Seun van die mens,
waarin ’n paar, maar agt siele, gered is.” Daardie Woorde kan
nie faal nie, so laat ons onsself mooi dophou en by die Woord bly.
Goed. Sien?
142 Die mense probeer altyd iets vervaardig, om die plek te neem
vanGod se skeppende wil. Sien julle, soos ek dikwels gesê het, en
miskien voor die kerk, tevore, weet julle, jy sou nie die skaap kon
vra: “Sal jy vir my ’n bietjie wol vervaardig nie?” Nee, hy kan dit
nie doen nie. Nou, ’n bok kan nie wol vervaardig nie, omdat sy
aard hom nie toelaat nie. Maak nie saak hoeveel jy probeer om
’n skaapwol aan ’n bok te heg nie, dit sal nie werk nie. Die bok
kan nie wol vervaardig nie, en ’n skaap vervaardig nie hare nie.
Maar hy het wol omdat hy ’n skaap is. Dis wat hom maak. Hy
vervaardig nie.
143 Ons is nie veronderstel om die vrugte van die Gees te
vervaardig nie. Ons is veronderstel om die vrugte van die Gees te
dra. Appelbome vervaardig nie appels nie; dit dra dit net omdat
dit ’n appelboom is.
144 En as ons iets probeer vervaardig: “Ek sal die Saak help. Ek
sal tien jaar in die kweekskool studeer. Ek sal dit, dat, of die
ander leer, en my Baccalaureus Artium en my Doktorsgraad kry.
Ek sal die Here help, alleen.” Dit sal nie werk nie.
145 God, deur uitverkiesing, roep wie Hy wil. Hy gee die
Koninkryk aan wie Hy ook al Dit wil gee. Ons het dit geleer deur
Nebukadnésar.
146 Ons het geleer deur—deur Jeremía. Toe God hom gesê het dat
deur dieWoord van die Here, dat daar ’n tyd gaan wees dat Israel
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weggevoer gaan word na Babilon vir sewentig jaar. Hier kom
nog ’n profeet op. Hy het hom alreeds vertel, gesê: “Nou, julle
sal profete hê, sal opstaan. En julle sal hulle daar in Babilon
hê, wat sal opstaan, en dromers en profete, wat sal profeteer
teenstrydig Hiermee. Maar sê vir die mense om nie na daardie
mense te luister nie.”
147 En ’n man kom na vore met die naam van—van een van die
profete, Hanánja. En toe Jeremía daar gestaan het met ’n juk
op sy nek. Hanánja het nadergekom, gesê: “SO SPREEK DIE
HERE. In twee volle jare, al die voorwerpe van die Here…”
Nou, fundamenteel, het dit baie goed gelyk. “God gaan Sy volk
seën. Hy gaan alles terugbring net presies, in twee jaar.”
148 En die Bybel het gesê, selfs die profeet Jeremía het gesê:
“Amen. Amen. Hanánja, mag die Here jou woorde vervul laat
word. Maar laat ons aan iets dink, Hanánja. Daar was profete
voor ons, en hulle het geprofeteer teen groot oorlogsvolke,
ensovoorts. Maar, onthou, die profeet is bekend nadat sy profesie
gemanifesteer is.” Sien?
149 Toe het Hanánja nadergekom, die juk van Jeremía se nek
afgegryp, voor al die priesters in die gemeente, miskien een-
en-’n-halfmiljoen mense. En het daardie juk gevat wat God op
Jeremía se nek geplaas het, as ’n teken, en dit aan stukke gebreek,
en dit op sy voete neergegooi, sommer geesdriftig geraak, en gesê:
“SOSPREEKDIEHERE. In twee jaar, sal hulle terugwees.”
150 Jeremía het net na hom gekyk. Dit was teenstrydig met die
Woord, toe loop hy net weg. En God het gesê: “Gaan terug en sê
vir hom dat Ek nooit tot hom gespreek het nie.”
151 Hywas net geesdriftig. Hy het sy eie indruk geneem. Sien? Hy
het nooit gewag totdat hy dit werklik gesien het nie, en geweet
het dit was nie hy nie, dat dit God was wat dit sê nie. Hy het
teruggegaan, heel geesdriftig. As…
152 Ons vind dit, oor die land, vandag. Een van ons bande is
gespeel onlangs in ’n huis, waar ’n groep predikers toe net oortuig
is, en wou kom om in die Naam van Jesus Christus gedoop te
word. En ’n man het in die kamer opgestaan, wat in tale gespreek
het en gesê het: “SO SPREEK DIE HERE. Hou vas aan wat julle
het. Hou net aan, gaan voort, en Ek sal julle seën.”
153 Hulle het gesê: “Wel, as die Here dit gesê het, skat ek is dit
dit.” Sien julle, dit word nie met die Woord ondersoek nie. Dit
moet eers dieWoord neem. Daar het julle dit. Dit was teenstrydig
met die Woord.
154 Hier kom Jeremía terug, daardie gesalfde profeet. God het
hom vertel, gesê: “Ek weet Hanánja het daardie houtjuk oor
jou nek gebreek, wat Ek gesit het, maar Ek gaan een uit yster
maak.” Hy het gesê: “En al hierdie nasies wat gegaan het om
Nebukadnésar, my dienskneg, te dien,” en hy was ’n heiden.
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Sien? En Israel, onderhou al hulle offerhandes, maar hulle was
nie…Sien?
155 God het ’n belofte gemaak, dat Hy sou seën, maar daardie
seëninge is onder voorwaardes. En jy moet daardie voorwaardes
nakom, om dit te laat werk.
156 Gesit, ’n ruk gelede, met ’n mooi ou dogtertjie hier. Eers, het
ek daardie familie gefynkam, om te sien of daar iets verkeerd
was. God sal genees, maar dis onder voorwaardes. Sien? Al ding
wat ek gekry het, was, diema bangwas dis verkeerd ommedisyne
te neem. Ek het gesê: “Jy moet dit nie dink nie, suster. Kry dit uit
jou kop uit. Gaan net voort met die kind. Gee haar die medisyne.
God sal dit bekend maak.” Sien?
157 Nou, maar die ding is, vind, weet. En dan, as dit SO SPREEK
DIE HERE is, in orde.
158 Nou vind vind ons hier dat, hierdie mense, hulle het iets
probeer vervaardig, Hagar en—en Sara, om Abraham te help,
God te help om Sy belofte te laat waar word. Jy kan dit nie doen
nie. Daar’s geen manier, geensins, om dit te doen nie. Dis—dis
teen alles. God se Woord gaan, in elk geval, plaasvind. Jy moet
net reg op die Woord staan, en sê: “Dis so,” en die Woord hou.
Nou, kyk, daarteen om iets te vervaardig om die plek van Sy
Woord in te neem!
159 Dalk het Abraham se vriende, ook, as ons ooit opgelet het,
dalk het Abraham se vriende aangekom en gesê: “Wel, vader van
nasies, hoeveel kinders het jy nou?” Toe hy honderd jaar oud
was. “Sê, vader van nasies, vader van vele, hoeveel kinders het
jy nou?” Spotters!
160 Nou, het julle nie die tyd gesien nie? Het ons dit nie gesien,
wanneer ons somtyds vir iets gebid het, het dit nie gebeur nie?
161 “Hier sit ’n ou man,” sê hulle. “Hy’s blind. Hy’s doof. Hy’s
stom. Hy’s siek. Hy het dit gedoen. Gaan daarheen en genees
hom, julle Goddelike genesers. Ons sal dit glo.”
162 Besef hulle dis dieselfde Duiwel wat gesê het: “Kom van die
kruis af, en ek sal U glo. Verander hierdie klippe in brood, en ek
sal dit glo”? Sien? Daardie selfde Duiwel wat ’n lap oor ons Here
se oë gebind het, en Hom oor die kop geslaan het met ’n stok, en
gesê het: “Nou, as U ’n profeet is, sê vir ons wie U geslaan het,
en ons sal U glo.”
163 Wel, julle weet Hy het geweet wie Hom geslaan het. Hy kon
daardie klippe in brood verander het. Of, Hy kon van die kruis
afgekom het. Maar wat sou ons vandag gewees het as Hy het?
Sien? Hulle ken nie God se program nie. Jy moet uitvind wat
God belowe het.

Nou moet ek opskud.
164 Nou, nou hulle kon gesê het: “Vader van nasies, ons het jou
gehoor, vyf-en-twintig jaar gelede, sê jy gaan ’n kind by Sara hê,



22 DIE GESPROKE WOORD

en daaruit gaan nasies van mense voortkom. Net hoeveel kinders
het jy teen hierdie tyd, vader van nasies?” Huh! Sien? Dis daardie
selfde ou kritiese gees wat sou kritiseer.
165 Wat maak Abraham? Is gesê: “Hy het nie gestruikel oor die
belofte, deur ongeloof nie.”

“Wel, hier het jy gebid vir So-en-so, en hulle het nie gesond
geword nie.”
166 Dit maak nie saak nie. As ek vir tienduisend bid vanaand,
en tienduisend sterf in die oggend, môre-aand salf ek steeds die
siekes en bid vir hulle. God het so gesê. Moenie daarmee ophou
nie, geensins nie. God het dit belowe. Ek glo dit. Sekerlik. Maak
nie enige verskil wat hulle steeds sê nie. Maar, hulle sal bespot.
Dis die smaad van die Woord.
167 Abraham, staan by God se Woord, uiteindelik is Dit vervul.
O, goeiste!
168 Kyk na die bespotting van onvrugbaarheid. Bespot te wees,
en die smaad van onvrugbaarheid, eers. Hulle het…Sy moes
die smaad van onvrugbaar te wees verdra vir al daardie jare.
Sy was byna honderd jaar oud. Sy was negentig, met die Woord
van God wat gesê het sy sou ook prinses wees, ’n moeder van
hierdie kind. En sy en Abraham, onvrugbaar, beide hulle—hulle
liggame so goed as dood, maar tog het hulle nooit daardie Woord
betwyfel, enigsins nie. Maar hulle moes dit eers verdra. En
toe, halleluja, het God Sy Woord gehou, in daardie donker uur.
Isak is gebore. “En sy saad is soos die sand van die see of die
sterre van die Hemel.” Sien? God antwoord altyd Sy Woord. Ja.
Onvrugbaarheid eers, toe Isak.
169 Sagaria en Elisabet soortgelyk, daardie ou man en ou vrou,
bly steeds volkome. En toe Sagaria daar aankom, en kon skryf
op sy lei, en gesê het: “’n Engel het my ontmoet, vir my gesê ek
sal ’n kind voortbring by Elisabet, my ou vrou hier. Ek kan nie
meer praat nie. Ek’s stom. Ek sal stom wees tot die dag dat die
baba geboreword.Maar daar kom ’n baba, en hy gaan die profeet
van die Allerhoogste wees. Hy sal die Môrester bekendstel. Hy’s
’n voorloper van dieMessias.” Hoe sou dit ooit konwees?
170 Sommige het gesê: “Arme ou kêrel. O, ek—ek skat hy’t soort
van ’n bietjie van sy kop af geraak, julle weet. Daar’s vir jou iets.
Maar kyk na ou Elisabet daar, om-en-by tagtig. En kyk—kyk—
kyk na Sagaria, stokoud en bewerig, en dan gaan sê hy so-iets
soos daardie. Wel, arme ou kêrel.”
171 Maar hy het die Woord van die Here gehad. So ’n smaad,
dat sy haarself weggesteek het vir etlike dae. Maar hy het by die
Woord gebly. O, goeiste!
172 Het gewildheid geweier, gewilde opinie geweier, die aansien
van die dag geweier, en die style en dinge van hulle dag. Hulle
het dit geweier. Hulle het geweier om saam met die skare
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ongelowiges te loop. Hulle het die dinge van die wêreld geweier.
Hulle moes dit doen, om by God se Woord te bly. Hulle moes
dit doen.
173 So is dit vandag. Jy sonder jouself van alles af behalwe jy en
God. Dis nie wat die kerk doen nie. Dis wat jy met God doen.
Sien? Dis jy, as ’n indiwidu. Ja.
174 Maar kyk wat God hom gegee het. Toe Jesus Self kom, was
Sagaria weg, Elisabet, ook. Maar toe hulle seun in die wildernis
gekom het, met SO SPREEK DIE HERE, het Jesus gesê: “Daar
is nooit ’n man uit ’n vrou gebore so groot soos hy is nie.” Amen.
Wat? Sy het die smaad van onvrugbaarheid verdra. Sy het by die
Woord gebly, en so ’n seun voortgebring.
175 Soos Sara van ouds, soos Abraham van ouds, die ou egpare
het daaraan vasgehou. Kyk, meeste wat ooit gebore is, “soos die
sand van die see,” daar’s nie ’n rasmense in die wêreld soveel soos
die Jode nie. “Soos die sand van die seë of die sterre van die lug.”
Wat het gebeur? Dit het in dieminderheid gebeur, een kind.
176 Nou sien julle waarheen ek op pad is. Een kind, dis al wat
dit vereis het. Dit het een kind geverg om die nasies te skud en
na die Messias heen te wys. Het een vereis, gehoorsaam. Dis reg.
God het net een mens nodig. Dis al wat Hy nodig het, êrens waar
Hy ’n stem kan hê. Dis al wat Hy wil hê, om een mens onder Sy
beheer te hê. O, hoe houHy nie daarvan om eenman te kry nie!
177 Hy het ’n Noag gekry, eenkeer. Hy het ’n—Hy het ’n Moses
gekry, eenkeer. Hy het ’n—’n Jeremía gekry. Hy het ’n—’n Elía
gekry. Hy het ’n Elisa gekry. Hy het ’n Johannes gekry. Hy—
Hy kry…Hy het ’n Simson gekry. Solank hy een man onder Sy
beheer kan kry, dis Sy Stem. Hy kan daardeur praat. Hy kan die
wêreld veroordeel. O, goeiste!
178 Hoe honger en styg Hy nie, om ’n man onder Sy beheer te
kry nie: “Dat Ek deur hom kan spreek. Ek My Stem bekend kan
maak. Hoewel hy ’n smaad sal verdra, maar Ek sal My Stem
bekend maak.” Sien? O, ja.
179 Onvrugbaarheid, eers. Moet onvrugbaar wees, moet die
smaad van onvrugbaarheid weerstaan. Sara moes dit weerstaan.
So moes Sagaria en Elisabet dit weerstaan.
180 Kyk, vandag. Nou gaan ek iets sê. Kyk vandag na die
kinders van die hoer. Sy het nasies ingeneem onder die politieke
heerskappy van denominasie, die hoer en haar dogters. Kyk wat
het ’n geslag van denominasies laat opstaan, en hoe weinig die
regverdiges is. Moet julle nie bekommer nie. Bly by die Woord.
Dis in orde.
181 Jy mag bespot word, ’n holy-roller genoem word. Jy mag
alle, enige soort slegte naam gegee word. Maar bly net daar,
Dis die Woord, die smaad van die Woord, die ding wat hulle oor
jou sal sê.
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182 ’n Jong kêrel, hy kan vanmôre hier wees. Hy’s ’n vriend van
my; Jim Poole, jong Jim, sy—sy mense. Hy is nou die dag gevra.
Wel, hy’s hier gedoop. Iemand het vir hom gesê, gesê: “As jy in
’n kerk gedoop moes word, waarom het jy nie ’n groot kerk, iets
gekry nie?” Sien?Maar hy het die Lig gesien. Ditwas dit. Sien?
183 “Meer is die kinders van die ongeregtigheid as wat daar van
die geregtigheid is.” Ja. Goed. Hoe min is hulle nie, van die
regverdiges! Kyk watter klein handjievol was daar in die dag van
Noag. Sien?Kykwat dit was in die dae van Sodom. Sien?Hoemin
is die regverdiges nie!
184 Hoeveel kinders het die hoer nie! Sy bring sommer kinders
op enige ou manier, maar hulle is almal buite-egtelike kinders.
Die ontugtige bring die ontugtige voort. Die hond bring die
hond voort.
185 En die Christus bring die gesalfdes voort. Die Bybel bring
die regverdiges voort, so ons moet die gedagte verdra van ’n klein
klompie te wees. Watter genadige ding is dit nie!
186 Kyk na die groot Efésiese kerk, daar was net twaalf daarin.
Ja. Kykwatter groep het ons vandag, teenoor hulle. Ja.

Daar was slegs agt siele in die dae vanNoag.
187 Daar was net vyf in die dae van Lot, nee, vier; Lot en sy
vrou, sy twee dogters. En sy het in ’n klippilaar verander na
sy uitgekom het, deur terug te kyk. In werklikheid, het drie
uitgekom in daardie dag.
188 En Jesus het gesê: “Soos dit in daardie dae was.” Betaam ons
om op te let en versigtig te wees. Hoe weinig is die regverdiges
nie! Maar, soos altyd, die bespotters moet smaad. Die onvrug-…
Verdra die smaad van onvrugbaarheid, eers. Goeiste!
189 Ekmoet net opskud. Ek’s…Ekwil nie…Wil die kindertjies
help kry. Verdra my net ’n bietjie. Sien?
190 Mense is altyd dieselfde as ooit. Nou gaan ek weer iets sê.
En ek wil hê julle…En ek weet nie of dit op band opgeneem
word, of nie. Maar as dit op band is, wil ek hê julle moet na my
luister, julle op die band. Moet dit nie mis nie, maar bestudeer
dit. Die mens is nou soos hy altyd was. Hy prys God vir wat Hy
gedoen het; sien vooruit na wat Hy sal doen; en ignoreer wat Hy
gedoen het en aan die doen is. Hy prys God vir wat Hy gedoen
het; hy sien vooruit na wat Hy sal doen; maar hy ignoreer wat
God doen, en daar mis hy die hele ding. Hoop hulle begryp dit.
Sien? Ignoreer wat Hy aan die doen is! Hy weet wat Hy gedoen
het; en hy ken die belofte wat Hy sal doen; maar hy faal om te
sien wat Hy doen.
191 O, julle Pinksters, as julle nie ’n voorbeeld daarvan is nie!
Julle sien vooruit na iets om te gebeur. Dit het altyd reg onder
julle gebeur, en julle weet dit nie. “Hoe dikwels wou Hy julle nie
oordek, soos ’n hen haar broeisel nie, maar julle wou nie.” Julle
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het meer gedink van julle tradisies en denominasies as wat julle
het van SyWoord en Sy Gees. Ja.
192 Watter smaad vir Maria! (Soos ons afsluit.) Watter smaad vir
Maria en Josef, vir Sy Woord. Dis Kerstyd. Ek het beplan om net
’n bietjie te hou, maar julle sal baie daarvan hoor oor die radio en
onder die pastore, ensovoorts. Watter smaad vir Maria en Josef,
om aan God seWoord van belofte vas te hou. Onthou, nou. En die
hoon, daardie opgehewe wenkbrou, wanneer hulle klein Maria
sien verbygaan, Josef sien. “Jy trou met ’n prostituut.” Sien? En
onthou, broer, ontug was die dood in daardie dae. “Nou, keer
jy dat sy doodgemaak word. Sy gaan moeder word deur jou.” En,
maar, onthou, die heeltyd, het Godmet hulle gehandel, en dit was
volgens dieWoord. En hulle het dit nie geweet nie. Sien?
193 “’nMaagd sal ’n kind voortbring.” Josef het dit geweet.Maria
het dit geweet, want, nadat die Woord geskryf is, het daar ’n
Engel met hulle gepraat, bevestig, of gemanifesteer die einste
Woord wat geskryf was, wat gaan gebeur. Moet nou nie droom
nie. Dink. Die Heilige Gees het neergedaal op die aarde; het nooit
met die hele gemeente gepraat nie. Hy hetmet hulle gepraat.
194 Josef het gekyk. En voor die Engel hom besoek het, het hy
gesê: “Wel, nou, ek het haar lief. Maar, ek’s ’n regverdige man.
Ek kan nie met so ’n vrou trou nie.”
195 En die Engel van die Here het aan hom verskyn, in ’n droom,
en gesê: “Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om vir jou te
neem Maria jou vrou nie, want dit was in haar verwek is, is van
die Heilige Gees.” O, goeiste!Watter vertroosting! Sien?
196 En, Maria, op haar pad na die put. Die klein maagd, omtrent
sewentien jaar oud, agttien, trou ’n man wat tevore getroud was
en vier kinders gehad het; ’n ou man. En sy was…Sy het hom
liefgehad, en—en sy het nie geweet waarom nie. Hy het haar
liefgehad, en hy het nie geweet waarom nie. En hier was hulle,
kom, gaan na die put toe, om bietjie water te haal. En al die
bestudering oor die dinge waaroor sy—waaroor sy gedink het,
die Skrifte, ongetwyfeld, en toe het ’n Lig voor haar geflits. Toe
daardie Lig geflits het, het daar ’n Engel gestaan.
197 Wonder hoe klein Maria gevoel het? Het julle ooit daaraan
gedink? Ekwonder of sy so bang gevoel het soos ek gister het.
198 “Wees gegroet, Maria!” Gegroet beteken “stop.” “Gee
aandag aan wat ek jou gaan sê. Geseënd is jy onder die vroue,
want jy het guns gevind byGod, en jy gaan ’nKind baar. Het geen
man geken nie, maar jy gaan ’n Kind hê. En jou niggie, Elisabet,
wat oud is, ook sy het ook swanger geraak, en gaan ’n kind baar.
En hierdie tekens sal gedoen word.”

Sy het gesê: “Hoe sal dit wees, ken, siende dat ek nie ’n man
ken nie?”



26 DIE GESPROKE WOORD

199 Hy het gesê: “Die Heilige Gees gaan jou oorskadu. Daardie
Heilige Een wat vir jou gebore sal word, sal genoem word die
Seun van God.”
200 Laat die spotters sê wat hulle wil. Sy het dit geweet. Sy het
geweet dit sou wees, omdat God so gesê het.
201 Nou, hoe moes sy nie gevoel het nie, daardie dag van die
toewyding, of die koms vir die besnydenis van die Baba, toe
sy daar nadergestap het met hierdie Babatjie in haar arms, so.
En al die vroue hou hulle afstand, almal met fyn naaldwerk,
om hulle babas toe te wy en hulle te laat besny, en byna almal
van hulle bring ’n lam. Maar sy het twee tortelduiwe gehad,
reiniging vir haar eie purifikasie. Die Babatjie toegedraai in
doeke, gemaak uit die juk van die agterkant van ’n os se nek
af, juk, die toedraaisels op die rug van ’n os. Dit was maar net
doekegoed in die krip. Hulle het niks vir Hom gehad nie. Hulle
was te arm. En hier het sy gestaan.
202 Ongetwyfeld, al die vroue op ’n afstand van die klein maagd
af. Het gesê: “Sien julle, sy het ’n buite-egtelike kind.” Kyk hoe
laat God dinge so radikaal lyk. O, goeiste! Hy trek die wol regoor
Satan se oë. “Hoe smerig! Hoe vuil! Ontug. Dis wat sy is. Sy’s ’n
ontugtige vrou.” Dit het nie daardie klop in Maria se hart laat
ophou nie. Hulle was op ’n afstand van Hom af.
203 Hulle doen steeds dieselfde ding, noem Hom nou: “Holy-
roller, of fanatikus,” of iets.

Maria het geweet Wie se Baba dit was. Sy het maar
voortgegaan, net so.
204 Maar, o, moes hulle nie opgemerk het nie, toe, Simeon, sit
daar in die kamer, vir hom belowe was nie? Hy het rondgegaan,
geprofeteer. Hy het gesê: “Die Here het aan my verskyn.” En het
gesê: “Ek sal die dood nie sien…” En hy was toe iets in die
tagtig. “Ek gaan die dood nie sien voor ek Sy redding aanskou
het nie.”
205 “O, Simeon, jy’s oud, seun. Jou—jou…Ou kêrel het soort
van sy kop, weet julle, hy’s bietjie…Los hom net uit. Hy’s
onskadelik. Hy sal niemand seermaak nie.”
206 Maar Simeon het dieWoord van dieHere gehad, het gesê: “Ek
het dieGees vanGod opmy sien neerdaal. Ek het naHomgestaan
en kyk. Hy het vir my gesê: ‘Simeon, jy was ’n regverdige man.
En jy gaan nie…Ek gaan jou ’n getuienis daarbuite maak.’” Uh-
huh. Dis al.

“Waarom gaan U dit doen, Here?”
“Dis My saak.”

207 My opinie is, dat Hy beslis die kole op hulle kan hoop, op
daardie Dag. “Julle het ’n getuie gehad. Waarom het julle nie
daarna geluister nie?”
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208 Daar is ou blinde Anna, sit in die tempel, bid. Die Here het
aan haar geopenaar: “Simeon is reg.” Amen. Sy kan nie daglig
van duisternis onderskei nie, maar sy kon verder sien as baie
mense vandag wat goeie oë het. Sy het gesien, in die Gees, die
komendeMessiaswas voorhande, dieGees beweeg in haar hart.
209 Sien julle watter klein bietjie Kerk daar was? Sagaria,
Elisabet, Maria, Johannes, Anna, en Simeon; ses uit die miljoene.
Soos in die dag van Noag. Ses van hulle. God het met elkeen van
hulle gehandel. Hulle was almal in harmonie. Hulle het almal
saamgekom. Amen.
210 Hier, ou Simeon. Hier kom die Babatjie in. Hy het nooit
enigiets daarvan gehoor nie. Hier is die Baba. En toe het Simeon
in sy kamer gesit, en die Gees het oor hom gekom, gesê: “Gaan
uit, Simeon.”
211 Hier het hy gegaan, geloop, nie geweet waarheen hy gaan nie.
Soos Abraham, het hy na iets gesoek. Hy het nie geweet waar dit
was nie, maar hy het bly beweeg. Na ’n ruk, het hy gestop. En die
Heilige Gees moes vir hom gesê het: “Daar is Hy.”
212 Hy het uitgereik, in Maria se arms, die Baba in sy arms
opgetel. Opgekyk en gesê: “Here, laat U dienskneg nou hierdie
Lewe in vrede verlaat. My oë aanskou U redding.” Die ding
waarmee almal gespot het, wat die vroue vermy het, het Simeon
gesê: “Dis U redding, Here.”
213 En omtrent daardie tyd, hier kom ’n ou blinde vrou, voel haar
pad, steier rond deur die gehoor. En sy kom na Hom toe, en sy het
ook geprofeteer, want sy het uitgesien na Hom. Hy het vir Maria
gesê: “’n Swaard sal jou hart deurboor, maar Dit sal die gedagtes
van baie harte openbaar.” Sien?Wat was dit?
214 Nou, ek skat, party van daardie vroue het gesê: “Nou kyk
daarna! Sien julle watter soort klas is dit? Daar het jy dit. Sien?
Dit is dit. Sien julle waar is dit? Daardie ouman, gepik in die kop.
Daar is hy daar, staan voor daardie prostituutmeisie, probeer ’n
ding soos dit sê. Daar het jy dit. Daardie buite-egtelikeKind.Kyk
na daardie ou Anna, sit hier, verhonger haarself tot by die dood,
en gaan so tekere. Sy wil nie enige pret hê soos ons wil nie. Maar,
daar het julle dit, sien. Sy kon behoort aan al die verenigings
in die land hier. Sy kom uit ’n heel goeie familie, sien, en sy sou
daar kon tuis wees. Maar daar is sy. Sien julle hoe daardie klomp
saamkom?” O, ja. Amen.
215 Selfde ding vandag. “Sit inHemelse plekke in Christus Jesus,
word opgelig deur die Heilige Gees.” Sekerlik. Ja, meneer.
216 O, het ons net ’n bietjie meer tyd? Ek moet iets sê. [Gemeente
sê: “Ja.”—Red.]
217 Ek het nog ’n karakter hier, waarna ek kyk, in die tyd toe die
Woord gemanifesteer is, die wyse manne.
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218 Wens ek het tyd gehad, Fred, vir jou om dit te lees. Het jy dit
in jou sak? [Broer Fred Sothmann sê: “Ja.”—Red.] Ek skat baie
van julle het dit in die tydskrif gesien.
219 Die ding wat die Heilige Gees gespreek het hier by die
rivier, drie-en-dertig jaar gelede, hulle het dit pas opgegrawe.
Desember die 9de, bewys dit, van daardie astronomie, hoedat—
dat Jupiter en daardie sterre, in hulle konstell’!
220 Hulle het ’n ou astronomiese kale-…afmerkings daarvan
gekry, hulle het dit opgegrawe. Dit is presies daardie tyd wat
hierdie konstell’ ingekom het, in die konstellasie van hierdie
sterre, en afgegooi het reg daar na Babilon toe, en die wyse
manne het dit afgebring. Onthou? Hulle het hulle bane gekruis,
laag geswaai, weer biljoene ligjare uiteen. En daardie Joodse
wyse manne wat daar by Babilon was, hulle het daardie konstell’
gesien inkom in daardie konstellasie, daardie sterre. Drie van
hulle beweeg in, saam, en maak daardie een môrester. En hulle
het geweet dat deur die Woord van God, dat dit die tyd was,
wanneer daardie sterre saamkom, dat die Messias op die aarde
sou wees.
221 Dis waarom hulle begin het. “Waar is Hy, gebore Koning
van die Jode? Waar is Hy? Êrens! Want, wanneer daardie
sterre inkom, dat hulle hemelliggame tot hierdie een groot
hemelliggaam hier word, wanneer daardie drieë saambeweeg,
sal Messias op die aarde wees in daardie tyd.” En toe hulle in
hulle wentelbane inbeweeg het, het daardie manne geweet dat
die Messias op aarde was.
222 Hulle was meesters op hulle gebied. Hulle was groot
manne. Hulle was meesters op hulle gebied van godsdienstige
wetenskap. Hulle het die godsdienstige kant daarvan dopgehou.
En hulle het daardie sterre daar oorkant sien beweeg, Jupiter
en Sargus, en hulle beweeg in hulle—hulle lyn in. En hulle het
gesê: “Ons weet dat Messias êrens is. So, Hy moet in Jerusalem
wees, omdat dit die hoofplek is vir die godsdiens van die wêreld,
van die godsdiens van die Messias. Dis hulle hoofkwartier. Dis
die denominasionele hoofkwartier. Dis waar die groot kerklike
groep sit.”
223 En op kamele het hulle gegaan, twee jaar, daar oor die
Tigrisrivier, en deur die moerasse en oerwoude, gereis, gaan na
die stad toe, harte vervul met vreugde.
224 Hulle het geweet wanneer daardie sterre daarin gehang het.
En dit, selfs die sterrekundiges sê, vandag: “As hulle werklik,
daardie sterre, weer in daardie posisie kom, sou dit een ster
maak, van waar hulle gestaan, gekyk het.” Maar hulle moes van
daardie posisie gestaan het, om dit te sien. Amen. Amen.
225 Hang daarvan af waar jy staan. Hang daarvan af waarna jy
kyk. Uh-huh. Ja.
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226 Toe het hulle dit gesien, en hulle het dit gevolg, en hulle was
reg in lyn. Maak nie saak waar hulle gekom het nie, dit was reg
in lyn met hulle. Dit het hulle gelei. Sien?
227 Dis die manier waarop jy al die Skrifte in lyn moet kry, alles,
bly dan in daardie lynmet die Skrifte. Dis die enigste manier. Dit
sal jou net reguit na Hom lei. Sal sekerlik.
228 Nou let op. Hier kom hulle, roep: “Waar is Hy, gebore Koning
van die Jode?” In Jerusalem in, die Ster het hulle reg daarheen
gelei, net reguit na die denominasionele hoofkwartier. Maar toe
hulle uitdraai daarheen, het die Ster hulle verlaat. In die stad in
het hulle gegaan, op-en-af in die straat. Hulle het gedink die stad
sou vol wees van die vreugde van God. Op-en-af in die straat met
vreugde, het hulle gegaan, uitgeroep: “Waar is Hy, wat Koning
van die Jode gebore is? Ons het Sy Ster gesien toe ons in die Ooste
was, en ons het gekom omHom te aanbid.”
229 Onthou, die Ster, hulle het weswaarts gegaan. Hulle was in
die Ooste. “Lei tenweste, gaan steeds voort. Lei ons na…”Sien?
Hulle was absoluut…Hulle was…Wel, Babilon en Indië lê Oos
van Palestina, soort van suidoos. En hulle het weswaarts gaan.
“Lei ten weste,” julle ken die lied: “gaan steeds voort. Lei ons
na die volmaakte Lig.” Sien? Die wyse manne het wes gekom.
Verlaat die Ooste, gaanwes, en hulle het daardie Ster gesien. Nou
as hulle in dieWeste was, teruggekyk het, het hulle Dit nie gesien
nie. Sien?
230 Hulle, toe hulle daar gekom het, dit het hulle net daarheen
gelei, toe het Dit hulle verlaat. Hulle het gedink: “Hier is dit. Die
Ster is weg, so hier is dit. Hulle is in die stad. So, o, goeiste,” het
hulle gesê: “almal is net aan die sing en gelukkig. Die glorie van
God het alles verlig. So, hier is ons. Ons weet dat ons—ons weet
dat ons prestasie, soos daardie konstell’ dopgehou het. Niemand,
geen meester, kon daarheen kom en daardie sterre saamtrek nie.
En ons weet, wanneer dit—wanneer daardie sterre in daardie
hemelliggaam inkom, dis die tyd dat die Messias op die aarde
is. Messias is op die aarde.”
231 En elke soveel honderd jaar, gaan hulle weer hulle konstell’
verby, sien julle, en dan komdaar ’n gawe na die aarde. Let op.
232 “Messias is op die aarde, wanneer daardie—wanneer daardie
groep sterre saamkom.” En hulle het geweet Hy was daar, toe
gaan hulle na die hoofkwartier van godsdiens, en begin gaan, sê,
op-en-af in die strate het hulle gegaan, hierdie kamele. “Waar is
Hy? Waar is Hy? Waar is Hy wat gebore is Koning van die Jode?
Ons het Sy Ster in die Ooste gesien. Hy’s hier êrens. Waar is Hy?
Waar is Hy?Waar is Hy?” Huh!Watter smaad!
233 Hulle het na die hoofpriester gegaan. Hy het gesê, kon gesê
het: “Wat is fout met julle kêrels? Wel, julle klomp fanatici!”
Sien? Watter smaad, op hulle wetenskaplike prestasie! Deur die
krag vanGod, het hulle Sy Ster gesien. En hulle waswysemanne,
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slim. Hulle was in die veld van godsdienstige wetenskap. En
hulle het geweet, wanneer daardie sterre daar gekom het, was
Messias êrens. En hier, die plek wat dit behoort te geweet het,
het niks daarvan geweet nie.
234 Ek sou my voorstel, die kinders staan op straat, het gesê:
“Kyk daarna. Dis ’n klomp fanatici. Luister na hulle wat sing:
‘Waar is Hy, gebore Koning van die Jode?’ Hulle weet nie dat
Herodus hieronder koning is nie. Hulle ken nie Biskop So nie.”
O, goeiste!
235 “Waar is Hy wat gebore is Koning van die Jode? Ons het Sy
Ster in die Ooste gesien.”
236 Hulle sê: “Kom hier, al julle wyse manne hier, hierrond.” Uh-
huh. “Kom hier. Sien julle enige Ster êrens?”

“O, ek het nooit enigiets soos Dit gesien nie.”
237 “Al julle sterrekundiges kom hier. Het julle almal enige Ster
êrens gesien?”

“Nee. Nee.”
“Het julle enigiets gesien soos enige soort misterieuse

teken?”
“Nee. Ons sien nie enige so-iets nie. Nee.”

238 Nou ook nog nie. Dieselfde ding. Hulle sien niks. Hulle kan
Dit nie sien nie.

“Uh, laat ons die—die predikers inroep. Wat van julle
almal?”

“Nee. Ons het nooit geen Ster gesien nie.”
239 “Wel, wat van julle ouenswat tyd hou, hier op diemuur? Julle
hou die sterre dop. Julle ken el-…Julle weet waar elke konstell’
daar is in die hemele. Julle ken elke ster. Het julle enigiets?”

Nee. Ons het nie ’n ding gesien nie.”MaarDit was daar.
240 Glorie aanGod! O, goeiste! Kan julle Dit nie sien nie? Dis nou
daar, en hulle kan Dit nie sien nie. Dit gaan voort, reg om hulle
heen, en hulle kan Dit nie sien nie.
241 “Nee. Ons het niks gesien nie. O, ek het daarheen gegaan. Ek
het niks gesien nie.” Sekerlik. Julle sien nie. Net te blind. Dis nie
vir julle om Dit te sien nie. Sien? As jy so blind is, wel, sekerlik,
sal jy Dit nie sien nie.
242 Dis net vir hulle aan wie God Dit sal openbaar. Dis die een
wat Dit sien. Was altyd so. Sekerlik.
243 Dit was Noag wat die reën kon sien bo in die hemele, weet
julle, maar die res van hulle kon dit nie doen nie. Sien? Hulle het
nie die reën daarbo gesien nie, maar Noag sien dit.
244 Dit was Abrahamwat Sara die baba sien vashou het. Dis reg.
Nie die bespotters nie, wat gesê het: “Vader van nasies, hoeveel
kinders het jy nou?”
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245 Hoe sou ons nie daar deur die Bybel kon deurkom, die
wyses en profete, die heelpad deur nie! “Geloof is die bewys van
dinge wat nie gesien is nie.” Hulle het geweet die Woord het dit
gespreek, en daar is dit. Hier is die bewys daarvan. Hulle sien
dit. Nou let op. O, goeiste!

“Ons wyse manne sien nie daardie Ster nie. Daar’s niks
Daaraan nie.”
246 Waarom? In werklikheid, toe hulle gaan kyk het, en hulle
ingegaan het saammet so ’n groep, het die Ster uitgegaan.
247 Dieselfde ding vandag. Dis wat vele Ligte uitdoof, dis reg, is
om aangehaak te word by so ’n groep soos daardie, wat Dit nie
eens glo nie, in die eerste plek. En hoe gaan ons ’n—’n vereniging
van kerke hê? “Hoe gaan ons saamloop tensy ons saamstem?”
Hoe is die gemeenskap van die—van hierdie hier, wêreldwye, al
die—die kerke, die verenigde kerke van die wêreld? Hoe gaan ons
saam verenig as ons miljoene myle uitmekaar is? Sien? Hoe gaan
ons dit doen? Die Evangelieses by ons, en dit, en dat, en dat, en
almal saam, en tog saam verenig net so ’n klomp korrupsie.
248 God gaan ’n Vrou kry wat rein is, heilig, onvervals, by Sy
Woord bly. Goed.
249 Jesus se smaad vir die Woord. (Dan sal ons stop, binne ’n
minuut.) Jesus is gesmaad vir die Woord. Kyk hier. Hoe kon
Hy die smaad verdra, wanneer Hy die Goddelike, geïnkarneerde
Godwas? Hywas God, Self, wat vleesgeword het.
250 Nou, julle weet die Bybel het so gesê. “Ons het Hom
aangeraak. Engele het Hom gesien.” Dink net daaraan. Ek
meen Timóthéüs stel dit min of meer so. Sien? Dat: “Sonder
teenspraak, groot is die verborgenheid van die godsaligheid;
wantGod is gemanifesteer in die vlees, gesien deur Engele.”
251 Engele was by Sy geboorte. Hoe moes die Engele nie
neergekyk en verheug gewees het nie, toe hulle neergekyk het op
die krip enGod geïnkarneer gesien het. Amen.Dit is geenwonder
nie hulle begin uitroep: “Vandag, in die stad vanDawid, is gebore
Christus die Verlosser.” Engele was verheug, en hulle het hulle
groot vlerke saam geswaai, en oor die heuwels van Judéa. Hulle
het gesing: “Glorie aan God in die hoogste, vrede op aarde, en
vir die mense ’n welbehae.” Hulle het God se Woord gesien, dat
hulle Daaroor gewaak het, omDit gemanifesteer te sien. En daar
was Dit.
252 Nou, Satan het dit nie geglo nie, weet julle. Hy het gesê: “As
U is…”

Die Engel het gesê: “Hy is.” Dis die verskil.

“AsU is, maak so-en-so. Laat ons U dit sien doen.”

Maar die Engel het gesê: “Hy is daar.”
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253 Die wyse manne met hulle godsdienstige wetenskap, het
gesê: “Hy’s daar.” Amen.
254 Dis waarom argeoloë en alles vandag hierdie dinge opgrawe,
wat ’n paar jaar gelede geprofeteer is, wat vervul sou word. En
hier is hulle, grawe op. Hulle het nooit eens…
255 Daar’s geen geskiedenis wat ooit gesê het dat Pontius Pilatus
ooit op aarde was nie. Het julle dit geweet? Sommige van julle
skoolkinders sê vir my waar rond in die geskiedenis dat gesê is
daar’s Pontius Pilatus. En ongelowiges spot daarmee en bespot
dit, het gesê: “Daar was nooit ’n—’n Romeinse keiser genaamd, ’n
—’n goewerneur genaamd, Pontius Pilatus nie.”Maar omtrent ses
weke gelede, het hulle ’n hoeksteen opgegrawe: Pontius Pilatus,
goewerneur. O, goeiste! Sulke onsin!
256 Hulle het gesê: “Daar was nooit ’n Ramses in die geskiedenis
nie, Ramses oor Egipte.” Maar hulle het ’n steen opgegrawe,
argeologie: Die Ramses, die tweede. Let op.
257 En hulle het gesê dat daardie mure nooit geval het nie.
Argeoloë het rondgegrawe, en, voor jy jou kom kry, het hulle
opgegrawe, ver daar onderin waar die mure omgeval het in
Jérigo, weet julle, toe die basuin geblaas het. Hulle het gesê: “Dit
was sommer ’n mite, ’n lied wat iemand gesê, gesing het destyds.”
Ja. Die spotter sê dit. “Dit was net ’n mite. Daar was nooit so-
iets soos die mure wat omval, en Josua wat ’n basuin blaas, en na
die mure toe hardloop en hulle het platgeval nie. Daar was nooit
so-iets nie.” En een of ander groot Christelike argeoloog het net
bly grawe, omdat hy geweet het dit moes so wees. Hy het oor
die dertig voet gegrawe, onderkant waar die res van hulle was.
Daar was die mure, opgehoop reg op mekaar, net soos die Woord
gesê het.
258 Hulle het gesê: “Daar was nie so-iets dat Dawid ooit op
sy instrument gespeel het nie, ’n snaarharp, want snaarmusiek
was nie bekend voor die vyftiende eeu nie.” Het gesê: “Daar
was nooit so-iets nie.” Christen argeoloë het opgegrawe, daar
in Egipte. Vierduisend jaar gelede, het hulle snaarinstrumente
gehad. Amen. O, goeiste!
259 Hulle het gesê, oor die Hebreeuse kinders wat daardie stene
gemaak het en sulke dinge, uit strooi: “Daar was nie so-iets
nie.” Argeoloë het gaan grawe daar. Wat het hulle gevind? Dis
wetenskap. Wat het hulle gevind? Die mure van die stad wat die
Hebreërs gebou het, die eerste laag stene was lang strooi; die
tweede was opgekap in klein stukkies stoppels; en die derde het
geen strooi daarin gehad nie, glad nie. O, goeiste!

Nasies verbrokkel, Israel word wakker,
Die tekens wat die profete voorspel.

260 Ja, meneer. Dit het alles tot reg by ons beweeg, broer,
suster. Waarom is dit? In die laaste paar jaar, nog nooit het die
rolprentwêreld gedoen wat dit gedoen het nie. Op die doek kom
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’n verhaal van Die Tien Gebooie deur Cecil De Mille s’n. Op die
doek kom die lewe van Jesus Christus deur Ben Hur. Op die
doek kom Die Groot Visserman, die bekering van Petrus. En al
hierdie godsdienstige toneelstukke, wat die films geweier het, en
besmeer het, en weggeskeur het. Maar, God, in Sy magtige krag,
basuin dit uit, ongeag.
261 Juis nou, daardie dinge wat gesê is ’n paar jaar gelede, ’n
arme, nederige dienskneggie, ekself, vanGod. Ek het gesê: “Daar
is ’n Lig wat met my gestaan en praat het, en my die dinge om te
doen gesê het.” Mense het gelag en gesê: “Hy’s ’n klein bietjie van
sy kop af.” Daar’s ’n foto Daarvan. Wetenskap het Dit geneem.
Dis daar. Dis die Waarheid.

Ek het gesê: “Die vrou is oorskadu tot die dood.”
262 Hulle het gesê: “Soos die skadu, nou, dis onsin. Hy maak dit
sommer op in sy kop.”
263 Daar’s die foto daarvan. God sal die klippe laat uitroep. Hy
is in staat om te doen wat Hy wil.
264 Jesus, die smaad vir die Woord. Die Goddelike Seun van
God staan daar, Emmánuel, watter smaad! Laat die ongelowige
sondaar Hom bind, in Sy gesig spoeg, en handevol baard uitpluk,
en Hom uitdaag en enigiets daaromtrent te doen. Die smaad vir
die Woord! Uh-huh. Wat? Om die Vader se Woord te vervul. O!
Maar, onthou, Hy moet die smaad van die dood verdra. God,
Wat nie kan sterf nie, en die enigste Een wat kon sterf om ’n
sondaar te red. Niemand anders nie, geen tweede persoon of
derde persoon, kon dit doen nie. God Self is die enigste Een wat
dit kan doen. En hier was Hy.
265 Hy het gesê: “Daar het geen mens opgevaar nie, behalwe Hy
wat neergedaal het, selfs die Seun van die mens wat nou in die
Hemel is.” Amen.
266 Hulle het gesê: “Ons vaders hetmanna in diewildernis geëet.

“En hulle is dood” het Hy gesê.
“EnU sê dat U die Brood van die Lewe is?”

267 Hy het gesê: “Voor Abraham was, IS EK. Ek is die Brood van
die Lewe. Ek is die EK IS.”
268 Hulle het gesê: “U is die nie vyftig jaar oud nie, en sê dat U
‘Abraham gesien het’?”
269 Hy het gesê: “Voor Abraham was, IS EK.” En laat dan
sondaarsHombind, die denominasionele kerk, Hombind.
270 Onthou, in die laaste dag, hierdie ryk Laodicése kerk, sit
hulle Hom uit, selfs, uit die kerk uit. Sien julle waarby dit
nou is? Kan julle sien waarom ek uitroep teen daardie sisteem?
[Gemeente sê: “Amen.”—Red.]
271 Waarom het Jesus sondaars Hom laat bind? Dit was om die
Woord te vervul, ’n smaad na God te bring, sterwe. God moes
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sterwe. Hy moes vlees wees, ten einde te sterwe. En Jesus het
dit geweet. Hy het hulle daarvan vertel. Hy het gesê: “Vernietig
hierdie tempel; Ek sal dit weer oprig.” Nie iemand anders dit
oprig nie. “Ek sal dit oprig. Binne drie dae, sal Ek dit weer reguit
terugbring. Vernietig julle dit; Ek sal dit weer oprig. Soos Jona
in die buik van die walvis was, vir drie dae en drie nagte, so moet
die Seun van die mens in die hart van die aarde wees.” En hulle
het dit nie eens verstaan nie. Sien? ’n Smaad vir die Woord, Hy—
Hy was.
272 Nou, bespot tot die dood toe, om weer op te staan tot
die Ewige Lewe. Hy moes eers doodgemaak word, sodat Hy
kon opstaan tot die Ewige Lewe, en elke ander menslike wese
(wat in Sy vorm was) na Ewige Lewe kon bring, wat Dit
sou aanvaar. Sien? Hy het menslik geword, ’n bloedverwante
Verlosser geword, en moes die smaad van al die hoon verduur, en
al die bespotting, net soos Sy medediensknegte voor Hom gedoen
het. SoosMoses, soos Noag, soos al die res van hulle daardie hoon
verdra het, moes Hy die hoon verdra. Waarom? Hy het die Woord
gehad, en Hy was die Woord. Dis waarom hulle Hommeer as ooit
gehoon het. Hy was Goddelik en die Woord Self. Halleluja! Dis
wat Hom gemaak het.
273 Jesus het gesê: “Julle skynheiliges.” Het gesê: “Julle bou die
grafte van die profete, en julle is die een wat hulle daarin gesit
het. Hulle kom met die Woord van God, en julle het hulle nie
geglo nie. Julle is skuldig aan elkeen van hulle.”
274 By Phoenix, soos God wil, tref ek nou die dag ’n woord. Ek
gaan hierdie geslag aankla vir die doodmaak van Jesus Christus,
Hom opnuut te kruisig. Ek gaan ’n staat van beskuldiging
inbring voor daardie predikersvereniging, as God wil. Hulle is
skuldig aan die Bloed van Jesus Christus, aan Hom weer te
kruisig. Ja, meneer. Beskuldig die hele!
275 Petrus het hulle aangekla, op die Pinksterdag. Hy het gesê:
“Julle het, met bose hande, die Prins van die Lewe gekruisig,
Wat God opgewek het. Ons is getuies.” Hy het ’n staat van
beskuldiging ingebring.
276 Ek gaan die Woord van God neem, elke denominasie aankla
wat daar is, en elke mens op die aangesig van die aarde, wat
skuldig is aan die Bloed van Jesus Christus. God help my om Sy
prokureur te wees op daardie dag. Amen. Ja.
277 O, spotters het Hom bespot. Hulle het Hom gesmaad. Hy het
reg Daarby gebly. Amen. O! Kyk wat Hy gedoen het. Hy was die
Seun van God, het dood ervaar ten einde sonde dood te maak.
Hy moes dit doen. Die…Dis die enigste manier waarop dit
doodgemaak kon word. En Hy het dit gedoen, en het dit verdra,
omdat die hele res van hulle het.
278 Want, hulle almal destyds het die miniatuur Woord van God
gehad. Want, Jesus het so gesê. “Die—die Woord van die Here



DIE SMAAD TER WILLE VAN DIE WOORD 35

het na die profete gekom. En watter een van hulle,” het Hy gesê:
“wat julle vaders, julle georganiseerde godsdiens, nie gestenig
en doodgemaak het nie? Watter een van hulle het die profete
ontvang? Dan bou julle hulle graf nadat hulle weg is.” Het gesê:
“Julle is die skuldiges om hulle daarin te sit.”
279 Toe het Hy hulle die gelykenis gegee van die wingerd wat
uitgehuur was, en diensknegte kom. Hulle het hulle mishandel,
toe is uiteindelik gesê: “Nou sal ons die seun doodmaak, want
hy’s die erfgenaam.” Sien? O, hulle het kwaad geword toe hulle
dit gesien het. Sien?
280 Maar Hy moes die smaad verdra. En hier het Hy Hom laat
bind, na die dood toe laat lei, ten einde doodgemaak te word,
om Ewige Lewe terug te bring. Glorie aan God! O, hoe lief het
ek Hom nie! Bring Ewige Lewe terug en wek elke seun van God
op, daar deur die eeue, wat by daardie Woord gestaan het en die
smaad verdra het. Dis reg.
281 As Hy nie gekom het nie, kon Noag nie opstaan nie. As
Hy nie gekom het nie, kon Elía nie terugkom nie. As Hy nie
gekom het nie, sou Noag nooit opstaan nie. As Hy kon…As
Hy nie gekom het nie. Want, Hy was daardie voorbestemde
Lam, wat kom om die smaad op Hom te neem, en die dood te
sterf vir elke Woord van God wat gespreek was, en waarvoor
hierdie regverdige manne gestaan het. Hy moes wees. Niemand
anders kon dit doen nie. God Self, en Hy het gekom en die plek
ingeneem, dat Hy kon loskoop en Ewige Lewe gee aan elke seun
van God wat gestaan het vir dieselfde Woord en die smaad sou
verdra. Elke seun van God, daar deur die eeue, wat die smaad
sou verdra, daar was nie een wat hom kon loskoop nie, maar deur
geloof het hy daardie Verlosser sien kom.
282 Job het Hom gesien. Job het daar gestaan, en hulle het gesê:
“O, jy’s ’n geheime sondaar. God mishandel jou maar net, want
jy’s ’n geheime sondaar.”
283 Hy het gesê: “Ek weet my Verlosser lewe. In die laaste dae sal
Hy op die aarde staan. Al vernietig die velwurms hierdie liggaam,
tog, in my vlees sal ek God sien.”
284 Sy vrou het gesê: “Waarom vervloek jyHomnie en sterf?” Het
gesê: “Jy lyk soos ’n miserabele ellendeling.”
285 Hy het gesê: “Jy praat soos ’n dwase vrou.” Amen. Daar was
Hy. “Ekweet Hy leef, enHy sal staan in die laaste Dag.”
286 As Jesus nie gekom het nie, sou Job nie verlos kon gewees het
nie, want Hy was die Lam geslag van die grondlegging van die
wêreld af. Hy het Sy plek geken. Hy het Sy posisie geken.
287 Dis waarom, Maria het daardie posisie herken, daardie dag
toe sy daaruit gekom het. Hy het gesê: “As Ek…Sou U hier
gewees het, sou my broer nie gesterf het nie.”

Hy het gesê: “Jou broer sal weer opstaan.”
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Het gesê: “Ja, Here, in die opstanding.Hywas ’n goeie seun.”
Jesus het gesê: “Maar EK IS daardie opstanding.Glo jy dit?”

288 Sy het gesê: “Ja, Here, ek glo dat U die Seun van God is wat
in die wêreld sou inkom.”

Hy het gesê: “Waar het julle hom begrawe?” O! Daar het
julle dit.
289 Sy het dit herken. Daardie vroutjie het dit nie gesê nie. Sy het
sewe duiwels uit haar uitgedryf gehad. Sy het die krag van God
geken,wat trots en spanning en alles, van haar konwegneem,wat
daardie klein, selfsugtige hoërskoolgees uit haar kon uitneem en
haar ’n nuwe skepsel kon maak. Hy het sewe duiwels uitgedryf.
Daardie vroue het geweetwatHywas,watHomaangeneemhet.
290 Hulle weet wat Hy vir hulle kon doen. Somaak hulle vandag,
ook. Neem dit net aan. Dis die volgende ding.
291 Daar is Hy. Sy het dit gesê. En Hy…Julle weet wat gebeur
het. O!
292 Almal wat sou ly vir dieselfde Woord, Hy het gesterf vir
daardie saak. Hy was die enigste Een wat kon sterf, om dit te
doen, want Hy was die Woord. Hy was die Woord, die Woord
wat gemanifesteer is. Al die ander het ’n klein onderdompeling
gehad, maar hier was die volheid van God, Hemel. Dieselfde
is Hy vandag. Hebreërs 13:8: “Jesus Christus dieselfde gister,
vandag, en vir altyd.” Luister.
293 Ek sluit af, regtig. Ek gaan dit doen, moet net. Ek’s ver oor
die tyd.
294 Hy het nooit ’n enkele woord geskryf nie. Het Hy? [Gemeente
sê: “Nee.”—Red.] Het nooit ’n woord geskryf nie. Waarom? Hy
was die Woord. Hy was wat die Woorde wat geskryf gewees
het, Hy was die manifestasie van daardie Woord. Glorie. Glorie!
Sjoe! Nou voel ek goed. Hy was die Woord. Hy het nie enigiets
hoef te geskryf het nie. Hy was die Woord, Sy geskrewe Woord,
gemanifesteerd. Glorie aanGod!Hy’s dieselfde gister, vandag, en
vir altyd. Hy is dieWoord,Woordwat gemanifesteer is.

Julle sê: “Is dit reg, Broer Branham?”
295 Kyk na Jehova wat destyds daar gestaan en ’n strook blaas
oor daardie golwe soos oorkant, en ’n pad maak vir Israel om
deur te loop.
296 Kyk na Jehova in die vlees, sê: “Vrede, wees stil.” Toe die
golwe die walle geslaan het, in die storm, en die Duiwel lek
aan alles, so. Hy het gesê: “Vrede, wees stil.” En dit het Hom
gehoorsaam; die wind en alles. Hywas Jehova. Amen.
297 Daardie Jehova wat kon staan oorkant en ’n paar
doudruppels uitsprinkel, dit op die aarde laat val en brood
gemaak word, om ’n volk te voed.
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298 Hy het gestaan en vyf visse gevat, of brode en twee visse, en
vyfduisend gevoed.
299 Hy was die Woord. Amen. Amen. Hy is die Woord, en Hy
sal altyd die Woord wees. En vir my en my huis, ons sal die
Woord dien.

O, ekwil Hom sien, enwil Sy aangesig aanskou,
Loof Sy genade wat vir ewig hou;
Laatmy daar inHeerlikheidmy stem laat hoor;
Van sorg bevry, ’n huis vir my, sing die
vreugdekoor.

300 O, goeiste! Ja. Dra die smaad van die Woord. Daar gaan
’n smaad saam met die Woord. Bly reg by die Woord, en dra
die smaad.

Laat ons bid.
301 Jesus, soos nou die aand, Here, het ek uitgeroep: “O Jesus,
wat wil U hê moet ek doen? Wat kan ek doen, Here? Aanskou
hierdie dinge, en ken die uur waarin ons leef, wat kan ek doen,
Here? Wat kan ek doen?”
302 Ek bid vir my kerkie hier, Here. Ek dink aan die klein
voëltjies in die visioen, die dinge wat was; en die ander voëls, wat
groot dinge was. Maar daar was drie lae van hulle, Here. Maar
toe daardie Engele ingetree het, was daar geen voëls oor nie. Die
klein boodskappers was wonderlik, Here, maar ek glo dat daar
iets, net gereedmaak om plaas te vind. Laat dit wees, Here. Vorm
ons en maak ons op U manier. Ons is—ons is die klei. U is die
Pottebakker.
303 Op hierdie Oukersaand, Here, is ons dankbaar vir die gawe
van God, vir God wat vir ons gee. Hoewel dit mag wees, soos
ons in ons harte glo, een of ander heidense bygeloof van ’n dag
wat hulle dit probeer omsoom het en dit te maak soos ’n—’n
mis, Christus mis, maar ons kom nie op daardie manier van
Sinterklaas en Kersbome en—en versierings nie. Maar ons kom
in die Naam van die Here Jesus, om die God van die Hemele
te aanbid, wat geïnkarneer is, vlees soos ons, en onder ons
gewoon het, om ons te verlos; en die smaad van die Naam gely
het, die smaad van die kruis gely het, om ’n wêreldse institusie
Emmánuel te laat doodmaak, ten einde dat Hy ons tot Ewige
Lewe kon bring.
304 Wie is ons, Here? Wie is ons, dat ons enige smaad sou probeer
vermy? God, maak ons moedige soldate. Ek dra hierdie woorde
aanU op, Vader. Hulle mag gebroke gewees het; moeg en afgemat
soos ek is. Maar, Vader, beloon hierdie mense vir sit en luister. En
mag die krag wat ons Here na vore gebring, en Hom hier aan ons
voorgehou het as ’n Verlosser, in hierdie laaste dae, mag dit elke
gees hierbinne verlewendig, Here, tot die nabyheid van die Koms
van die Here Jesus. Mag dit so wees, Vader.
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305 Genees die siekes en beproefdes wat onder ons is. Verbind die
gebrokenes van hart. Here, ons is…Ons het deur soveel gegaan,
my hart het soveel littekens daarop,Here, van swaar gevegte. Ek’s
’n ou veteraan. Help my, Here. Ek het U hulp nodig. Miskien was
al hierdie opleiding met ’n doel. Ek vertrou dit was, Here. Help
my, OGod. En help hierdie kerk. En seën ons, saam.
306 Seën die kindertjies. Ek dink aan baie vandag, klein, arm
outjies sal niks daarbuite ontvang nie. En ek—ek bid dat U met
hulle sal wees en hulle help. Gee hulle Ewige Lewe, Here. Dis
die groot. Dis die Kersgeskenk wat ons wil hê, is die Lewe van
Jesus Christus om te heers en regeer in my hart. Dis wat ek wil
hê, Here.
307 Seën ons, nou saam. Ons dra hierdie Woorde aan U op. Laat
hulle val waar hulle ook al wil, Here. Waar ook al dat harte ooit
oopgaan, mag hulle ’n groot tyd van verlossing voortbring, in
Jesus se Naam. Amen.
308 Wie ook al wat…Hoeveel is lief vir Hom? [Gemeente sê:
“Amen.”—Red.] In so ’n haas weer oor, in elk geval? O, ek het
Hom lief! Ek hetHom lief! “Here, watwil U hêmoet ek doen?”
309 Moenie die dienste vanaand vergeet nie. Weet julle nou wat
Kersfees beteken? O, Dit is my Kersgeskenk. Dit is daardie
Woord. Here, as ek myself net kan laat, as ek myself net uit
die pad uit kan kry, sodat U Woord Dit kan uitdruk, Homself
hierdeur, dis—dis die grootste dingwaarvan ekweet.
310 Nou ek dink hulle het ’n paar goed wat hulle vir die kinders
wil gee. Nou sal ek die diens weer teruggee aan Broer Neville.
God seën julle.

Broer Neville. 
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