
DIE STEM VAN GOD

IN HIERDIE LAASTE DAE

 Dis sekerlik ’n voorreg om weer terug te wees onder hierdie
Spaanse mense vanmôre. En ek wonder of Jim hierdie kry.

O, hy kry die opname. Ek het steeds die plaat wat die Spaanse
koortjie gemaak het, toe ek hier was vantevore saam met Broer
Garcia. En ek vergeet daardie liedjie wat hulle altyd vir my
gesing het. Maar, o, hoe ek daarvan gehou het! En daardie
kinders is almal groot en getroud nou. Ek hoor nou en dan van
hulle. En ek het vanmôre ingestap en klein Joseph gesien, en
nou het dit regtig iets aan my gedoen, en ek was sekerlik bly om
julle te sien.
2 En, nou, ek het een woord wat ek in Spaans kan sê. Wil
julle dit graag hoor? “Halleluja!” Ek sal nooit die woord vergeet
nie. Ek het eenkeer probeer dat ’n dowe vrou my hoor. Nou, ek
mag dit heeltemal verkeerd sê, julle sien, maar die beste wat ek
dit onthou, was “oiga.” Is dit reg? Hoor my. Hoor: “oiga.” En
dan nooit vergeet: “Gloria a Dios!” Net wonderlik! O, ek het
die geleentheid gehad om onder in die hoofstad, Mexiko Stad
te wees, met hulle daaronder te praat. Hoe bly was ek! En ek het
altyd…
3 Ek was in Finland nadat ek hier was. En my altyd herinner
aan ’n gesprek met ’n Finse vroutjie. Hulle het my opgeneem na
wat hulle ’n “betanie” noem. Elke volk het sy eie idee. (Is, kry
julle die weerklank, is ek te naby daaraan? Kan julle goed hoor,
hoe’s dit?) Hierdie vroutjie, sy was ’n pragtige persoontjie. Maar
sy was soos ek, sy het daarvan gehou om baie te praat. En die
tolk…sy het baie vinnig gepraat, en—en die tolk kon dit nie
vinnig genoeg sê soos wat sy dit wou sê nie. En sy sou staan en
haar gesig sou rooi word, sy het gesê: “Ek het dit teen daardie
kêrels wat babbel.”
4 Maar, julle weet, ek het opgelet dat al die—die voëls in Engels
sing, honde in Engels blaf, babas in Engels huil. Ek wonder wat
die probleem in elk geval met ons is. Maar elkeen van ons dink
dat ons—ons taal sal die Millenniumtaal wees, natuurlik. Maar
ons wat die Heilige Gees ontvang het, dit is waar, want ons het
’n Hemelse taal.
5 Ons het Broer Rowe hier by ons vanmôre, ’n diplomaat van
Washington. Ek glo hy het gedien onder vyf of ses Presidente,
sewe Presidente. En julle weet hoe ek voel om te staan hierop,
op hierdie platform, te praat, met ’n man soos daardie wat agter
my sit. Maar sy getuienis was altyd so ’n buitengewone een vir
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my, en veral toe hy…Ek glo hywas Luthers, as ek nie verkeerd is
nie, óf Katoliek óf Luthers, Luthers. En hy het gesê hy…iets oor
onder ’n tent inkruip in ’n Pinksterdiens, en hy het opgestaan…
Uiteindelik het hy sy pad gevind na die altaar, en, toe hy het, het
die Here op hom neergedaal en hom so geseën dat…Ek dink hy
kan in omtrent sewe verskillende tale praat. En gesê hy het een
probeer: “dit het nie gewerk nie.” Toe nog een probeer: “dit het
nie gewerk nie.” En ek veronderstel hy kan Spaans praat soos
wat julle almal kan. So hy—hy het hulle almal probeer en hulle
wou nie werk nie. En, sien, te wete, God was so goed, Hy het
afgekom en hom ’n taal gegee wat hy nooit tevore probeer het
nie, gesê: “Dit werk!” Dis reg. Ek dink dis hoe dit aan die ander
kant sal wees.
6 Baie herinneringe hou ek in my hart van hierdie kerkie op,
ek glo dit…o, ek vergeet waar dit is. Dis hier iewers naby
aan Tontostraat. En ek onthou dit. Ek kan dink aan die woord
“Tontostraat,”waar die SpaanseApostoliese kerk altydwas.
7 Ek het vir die pastoor gesê: “Hierdie sou ’n wonderlike plek
wees om ’n herlewing te hou,” baie plek, nuwe kerk, goeie mense.
So ek dink dit sou reg wees vir ’n herlewing eendag. Bid julle
daarvoor, kom in en hou ’n herlewing. Nou, ek hoop dis net ’n
herhaling van wat ons oorkant by die ander kerk gehad het. Ek
onthou dat ek in die gronde gestaan het, oor die heining geleun
het, op—en—af met die strate, om daar te probeer wegkom in die
aandtyd, dit was sekerlik ’n opwinding wat ek nooit sal vergeet
nie. En ek het ’n—’n plaat van die dametjies, die juffrouens en
die broers wat gesing het en ’n plaat gemaak het. En hulle sou
probeer sing “Only Believe,” en hulle sou dit net nie reg uitkry
nie, julle weet. Hulle sou sê, in plaas van “only believe,” sou hulle
dit uitbring “yeonea believe,” sien.
8 En ek onthou Rebekah, my dogter, Sarah, en steeds sê
hulle: “Pappa, sing, speel daardie plaatjie van die klein…” In
plaas van te sê “Spaanse,” hulle kon nie daardie woord sê nie,
gesê: “Spinasie meisietjies, klein spinasie meisietjies wat ‘Only
Believe’ sing.”
9 Wel, ek onthou hulle het die diens gevolg. Die herlewing was
toe aan, en hulle het die diens gevolg al die pad na dieWeskus. En
’n ietsie het in my hart geanker toe ons Kalifornië verlaat het, ek
en Broer Moore en Broer Brown, ver onder in die hoofstad. En
toe ek afgegaan het deur daardie gebou daardie aand, daardie
kinders wat daar gestaan het en daardie gesing het: “Hy sorg vir
jou.” Julle het dit gehoor. “Deur sonskyn of skadu’s, sorg Hy vir
jou.” Baiekeer in vreemde volke, op die strydfront van die wêreld
se onmin, om die Boodskap van Christus te probeer bring, sou
ek daardie meisies en seuns onthou wat daardie lied vir my sing:
“Hy sorg vir jou. Deur sonskyn of skadu’s, sorgHy steeds vir jou.”
So dit was ’n groot inspirasie, ’n hulp.
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10 Julle gawe pastoor ontmoet, en so bly om te sien dat die kerk
lewendig is en julle hierdie groot pragtige gebou hier het, almal
sit, genoeg parkeerplek. Net ’n ware plek in die hande van die
Heilige Gees, as ons Hom net kan kry om dit te sien en te weet
dat ons vra vir ’n herlewing, Hy, ek glo Hy sou een gee.
11 Nou, vanaand is ons by Broer Outlaw se kerk, die Jesus Naam
kerk, oorkant aan die ander kant. En Broer Outlaw, ek glo in…
is Apostoliese kerk, ook. Ek dink hy noem net sy naam, die kerk,
Jesus Naam. Ek dink hy’s Apostolies in geloof. En so moet ons
daarwees vanaand. En nou sê ons nie aan die Spaanse kerk: “nou
kom oor soontoe,” nie, want julle bly by julle pos van plig. En dan
gaan daar ’n groot saamtrek wees van die Christen Sakemanne,
vanaf Donderdag, nadat die dienste gesluit is in ander kerke,
op Donderdag. En hierdie konvensie, gaan hulle buitengewone
sprekers hê, en so Oral Roberts, en ’n Metodiste broer wat pas
gered is, en hulle sê hy’s ’n baie kragtige spreker. En ek is
seker julle sal hierdie konvensies geniet. En julle tienerkinders,
hulle het ’n saamtrek daar vir die tieners ook, soos broer pas
aangekondig het. Ek gaan my kinders daar hê sodat hulle kan
deelneem hieraan. En so nou kom oor, ons sal bly wees om julle
te ontvang. Die Here seën julle almal.
12 En nou wil ek blaai in die Bybel en bietjie van Sy geseënde
Woord lees. En ek het gekies vir vanmôre, vir net ’n rukkie, ek wil
julle nie te lank hou nie, ’n teksgedeelte, en een van hulle word
gevind in I Samuel, die ander gevind in Jesaja. En ek wil eerste
uit Jesaja lees. En ek…
13 Kan julle goed hoor, oral? Tussenin hierdie mikrofone, hulle
is blykbaar baie sensitief vir my, ek weet nie hoekom nie. Julle
goed kan hoor daarbuite, steek julle hand op. Goed, goed.
14 Nou, ek is net ’n klein bietjie hees, natuurlik, dis van baie
preek. En vandat ek hier was, saam met hierdie Spaanse broers,
omtrent sestien jaar gelede, skat ek, miksien omtrent sestien of
sewentien jaar gelede, wel, het ek van toe af gepreek. So ek was
toe moeg, het ek gesê, en ek is steeds moeg, maar ek gaan steeds
voort deur die genade van God.
15 Nou laat ons blaai na Jesaja 40, die 40ste hoofstuk van Jesaja;
en die 1ste hoofstuk, of die 3de hoofstuk van I Samuel. En terwyl
ons daardie plekke hou vir die lees van die Woord, wil ek hê ons
moet ons hoofde buig net ’n oomblik vir gebed.
16 Ons Hemelse Vader, ons is dankbaar vandag vir hierdie
voorreg om te staan in hierdie pragtige heiligdomwat toegewy is
aan God en vir Sy werk. En terwyl ons weet dat U dienaars hier
gestaan het agter hierdie platform of preekstoel baiekeer, en met
’n toegewyde lewe tot U diens.
17 En hierdie vanmôre bring herinneringe, herinneringe van ’n
herlewing wat net begin het, met die Heilige Gees wat afgekom
het in die vorm van ’n groot Lig, soos ’n Vuurkolom, en Dit het
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gespreek dat die Boodskap oor die aarde sou trek. En nou vandag
is dit geskiedenis. Die Boodskap het vlam gevat deur groot
manne, nadat Dit gesien is, soos Oral Roberts en Tommy Osborn,
en TommyHicks en baie ander. En deur die pogings wat ons saam
aangewend het, sien ons die Boodskap het herlewingsvure in elke
volk onder die Hemel aangesteek, van die pinkster Boodskap.
Hiervoor gee ons dank en lof aanU, OMagtige God.
18 En nou vandag bid ons dat U ons hart sal kondisioneer,
gereed te maak vir ’n grootWegraping wat spoedig sal plaasvind,
glo ons. En as ons harte nie in ’n toestand is daarvoor, of vir
enigiets anders wat U vir ons het nie, bid ons dat U ons sal
vergewe van ons tekortkoming, en met ons sal praat vandag
deur U Woord. Seën die pastoor van hierdie kerk, sy diakens,
trustees, en al die lekedom, die lidmate. Seën hierdie koortjie, en
die pianis, die musikante. Almal tesaam, seën hulle wat by die
poorte van hierdie plek inkom. Mag hulle uitgaan verander elke
keer, ’n bietjie nader aan U as wat hulle was toe hulle ingekom
het. Skenk dit, Vader. En mag dit so wees, selfs vanmôre, want
ons vra dit in Jesus se Naam. Amen.
19 Nou blaai na die Boek van Jesaja, die 40ste hoofstuk,
lees ons.

Troos, troos my volk, sê…God.
Spreek na die hart van Jerusalem, en roep haar toe dat

haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit
die hand van die HERE dubbel ontvang het vir… haar
sondes.
’n Stem van een wat roep: Berei in die woestyn die weg

van die HERE; maak gelyk in die wildernis ’n grootpad
vir onse God!
Elke dal moet opgevul en elke berg en heuwel klein

gemaak word; en die bult moet ’n gelykte en die
rotsagtige plekke ’n laagte word.
En die heerlikheid van die HERE sal geopenbaar word,

en alle vlees tesame sal dit sien: want die mond van die
HERE het dit gespreek.
Nou in die Boek van Samuel, I Samuel, 3de hoofstuk, wil ek

die 1ste, 2de, en 19de vers lees.
Endie seun Samuel het dieHERE gedien voor Eli, en die

woord van die HERE was skaars in daardie dae: gesigte
was daar nie baie nie.
In die tyd dan terwyl Eli op sy plek lê en slaap—sy oë

het al begin swak word, sodat hy nie kon sien nie—
…toe die lamp van God nog nie doodgegaan het nie,

en Samuel lê en slaap in die tempel van die HERE waar
die ark van God was,
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het die HERE na…geroep; en hy het geantwoord: Hier
is ek.

Die 19de vers.

En Samuel het groot geword, en die HERE was met
hom; en hy het nie een van al Sy woorde onvervuld laat
bly nie.

20 O, dit sou genoeg teks wees waaroor ons hier kon praat vir
’n maand, en ons kon baie konteks neem uit hierdie wonderlike
teks. Maar vanmôre, en ons het net omtrent twintig minute om
te verdaag op die regte tyd vir ons…Ek reken die Sondagskool
is verby, of miskien volg dit hierna. Ek weet nie. Maar, hoe ook
al, ek wil die teks gebruik van: Die Stem Van God In Hierdie
Laaste Dae.
21 Dis ’n baie besondere tyd. Ons besef waarvan ons praat in
die Skrif, dat dit gesê het: “Daar was nie gesigte in die dae van
Samuel nie.”Daarom: “Waar daar geen visie is nie,” het die Bybel
gesê: “vergaan die mense.” Ons moet ’n visie hê. En gesigte kom
na die profete, en dis die Woord van die Here wat aan hulle
gespreek word.
22 En ons vind uit dat Eli nie ’n profeet was nie, Eli was ’n
priester. En hy het oud geword, en sy oë het swak geword, en
hy kon nie sien om rond te gaan nie, was ’n groot swaar man. En
hy het begin om die werk van die Here ongedaan te laat.
23 En dis iets soos dit vandag is. Ek dink die kerk, die
organisasie en denominasies, hulle was op die veld vir ’n lang
tyd, en hulle het begin laks word. En die werk van die Here word
ongedaan gelaat, die Woord van Waarheid, want die kerk, op
sigself, het swaksiende geword. En ons het nodig, vandag, die
Stem vanGod om onder ons te praat, ons terug te bring.
24 En, sien, Eli het gaan lê, en die…sy sig het swak geword. Hy
was ’n priester. En hulle het geen gesig van die Here gehad nie.
En daardie groot behoefte!
25 En God het belowe om die behoefte van die uur te bevredig.
Hy doen dit altyd. En ons het die Stem van God vandag nodig,
om die behoefte van die uur te bevredig, om die tyd waarin ons
lewe te trotseer. En nadat Hy dit belowe het, kan ons gerus wees
dat Hy Sy belofte sal hou. Dis die vertroue wat die gelowige in sy
Skepper het, dat Hy belowe het omdie behoefte na te kom.
26 En, vandag, een rede waarom die kerk in die toestand is
wat dit is, is omdat daar soveel stemme is, soveel ander stemme
om die kerk af te lei van die Stem van God, totdat dit baie
twyfelagtig is dat baie die Stem van God sou hoor, hoewel Dit
reg in hulle midde gespreek sou word. Hulle sal Dit miskien nie
eens verstaan nie, omdat Dit ’n vreemde ding vir hulle sou wees.
Hulle het hulleself so gevestig op die stemme van die dag!
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27 En as ons oplet, in ons Skriflesing, dat die Stem van God
vreemd was vir hulle.

28 En dis hoe dit weer vandag geword het, dat die Stem van
God…Daar is soveel ander stemme. En dan as God belowe het
Hy sal Dit vir ons gee, en as ander stemme teenstrydig is met die
Stem vanGod, danmoet dit die stem van ons vyandwees, om ons
te verwar, dat ons nie die Stem vanGod sal verstaan wanneer Dit
gespreek het nie.

29 En ons let op dit was iets soortgelyks vir Eli en vir Samuel,
maar Eli het dadelik besef dit was God. En dit was absoluut
’n—’n godslastering op Eli. Want, die Stem van God wat met
Samuel gespreek het, het vir hom gesê oor Eli se wandade, want
hy het sy seuns vertroetel, en hulle het geld gevat en—en die vleis
van die offers. Dit was nie reg nie. En hulle het dinge verkeerd
gedoen, teenstrydig met God seWoord.

30 En Samuel het…enigste ding wat Samuel kon doen, sou
presies sê. En hy was ’n bietjie huiwerig om dit te doen, want
dit was teen die einste plek waarnatoe hy gestuur is om in
grootgemaak te word, Eli en in die tempel. Maar Eli het gesê:
“Praat aan.” Sien? En hy het vir hom presies gesê wat gaan
gebeur, dat Samuel…of: “Eli se dag verby was, as ’n priester,”
want God het gespreek, en God het Sy Boodskap gestuur deur
Samuel die profeet. Baie vreemde geboorte, toegewy aan dieHere
van ’n kind af. God het met hom gepraat, as ’n kind, en het hom
voorberei vir ’nwerkwat voorgelê het. EnEli se tydwas verby.

31 Daar is soveel stemme in die aarde vandag, dat dit absoluut
’n moeilike ding is, want dit maak die Stem van die Bonatuurlike
stil. Daar is soveel intellektuele stemme, groot stemme van
magtige manne wat intellektueel is, dat, in hulle intellektuele
toestande, selfs die volke skud. Hulle is nie net oornagmense nie,
maar hulle skud volke, bring groot organisasies bymekaar, groot
veldtogte, aansienlik. En ’n persoon sal ’n bietjie verward wees.
Dis genoeg om hulle te verwar, van hoe hierdie dinge voortgaan
en vooruitgaan. En daar’s stemme wat—wat opstaan en hierdie
dinge doen, en dit veroorsaak dat die Stem van God ver agter
iewers geplaas word, dieWare Stem van God.

32 “En die Stem van God,” sê hulle: “hoe sal ons weet dis die
Stem van God?”Want, vir vandag…Toe was dit in ’n bevestigde
profeet. Nou, vandag, hoe weet ons dis die Stem van God, want
dis die manifestasie van die profeet se Woord. Hierdie is God
se profeet. En ’n ware Stem van God bring net daardie ware,
lewende, Bonatuurlike God terug, met Sy Bonatuurlike Woord,
met die Bonatuurlike manifestasie van die Ware Woord. Dan
weet ons Dit is die Stem van God. Want, en daardie Bo—…Daar
is soveel ander in die ander sfere, dit doof Dit net omtrent uit.
Maar, onthou,Dit sal glinster, Dit sal voortkom!Dit sal dit doen.
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33 Nou, daar is ’n stem in die wêreld vandag van politiek. Dis
’n groot stem. En mense, absoluut, in hierdie groot dag van
politiek, sal hulle…Dis alles vermeng in hulle kerke en alles. En
baiekeer, wat ons net so pas gesien het, dat die stem van politiek
in der waarheid sterker is as die Stem vanGod in die kerke, of die
Amerikaanse mense sou nooit gedoen het wat hulle pas gedoen
het nie. Sien? Hulle sou dit nooit gedoen het nie. As die Stem
van God lewendig gehou is in die kerk, sou hulle nooit daardie
foute gemaak het nie. Maar die stem van politiek is soveel sterker
in die aarde vandag as die Stem van God, totdat mense hulle
Christelike geboortereg vir ’n pot gewildheid, geleerdheid, en
politieke mag verkoop het. Dis so ’n skande om dit te sien.
Die einste ding wat ons volk gemaak is, waarop dit geskoei is,
die mense het reguit omgedraai en—en die einste ding ingestem
waaroor ons die ander land verlaat het. En die—en die Plymouth
Rock, en Mayflower en hulle, het hiernatoe gekom en—en hierdie
groot ekonomie gevestig wat ons het. Dis die einste ding waaroor
ons so hard geveg het om uit uit te kom, ons het onsself reguit
teruggeplaas in sy kloue, omdat die Bybel sê dit sou sowees.
34 En die stelsel van Eli, ’n priester in plaas van ’n profeet. Die
profeet is dieWoord. En die priester was die kerk.
35 En dit het by so ’n punt gekom totdat dit so los geword het
dat die Woord vreemd is vir die mense. Hulle begryp Dit nie. Dan
kan jy Dit spreek, en hulle verstaan Dit nie, want hulle word Dit
nie geleer nie. Paulus het gesê: “As die basuin ’n onseker klank
gee, wie kan homself voorberei vir die stryd?”
36 Die mense word ’n—’n—’n kerkstem geleer, ’n kerkbasuin:
“Ons het meer in ons Sondagskool as die res van hulle het.” Dit
beteken niks nie. “Ons hetmeer in ons denominasie as wat die res
van hulle het. Ons is die grootste onder die denominasies.” Sien,
dis die soort stem wat die mense geleer is. In die straat, gaan
hulle uit om die mense te kry en hulle in te bring. Tienduisende
maal duisende in groot veldtogte bring hulle in. Waarin is hulle
geïnteresseerd? “Ons het die grootste kerk. Ons het die grootste
gemeente. Ons het die grootste lidmaat Sondagskool. Ons het die
burgemeester van die stad wat na ons kerk toe kom.” Dit mag
alles goed wees, maar as daardie selfde kerk nie geleer is van die
Stem vanGod, die Evangelie Basuin nie, wat gaan dit help?
37 En wanneer ’n ding opkom net soos dit opgekom het onder
ons regering, wat het gebeur? Die kerk het nie die Stem van die
Basuin geken nie, en hulle het nie geweet wat om te doen nie.
Die groot belofte van vooruitgang, ’n groot intellektuele reus wat
inkom, en hulle het regoor die einste ding gegaan wat die Bybel
voorspel het, en dit ingebring. Sien, ’n politieke stem! En dit het
bewys dat dit oor die godsdienstige Stem gegaan het, of hulle
sou nooit gedoen het wat hulle gedoen het, die Evangelie Stem
nie. Want ons word ’n klomp goed belowe, ons word vooruitgang
belowe, en sonder twyfel sal ons dit kry.
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38 Maar, steeds, beteken dit niks vir ’n gelowige nie. Blaai
oorkant in die Boek van Hebreërs, by die 11de hoofstuk, luister
na daardie Heilige Paulus wat praat, hoe hulle, in die dae:
“Gedwaal het in skaapvelle en bokvelle, sonder heenkome was,
nie ’n plek nie, nie die stad kon binnegaan nie.”
39 Ek het gelees in die Nicéa Raad, toe die groot vraagstukke
opgekom het by Nicéa, Rome, driehonderd jaar na die dood
van Christus, in die groot Nicéa Raad, toe die groot kerk
wat gestaan het vir wat reg was, hulle wou die Bybel hê.
En die Romeinse bekeerlinge van die eerste kerk in Rome
het leerstellinge ingespuit, deur te sê, byvoorbeeld, soos ons
Kersfees het.
40 Kersfees, Christus is net so min gebore op die vyf—en—
twintigste dag van Desember as wat ek was. Tog, die heuwels
van Judéa was vol sneeu, en Hy…Dit is teenstrydig met al die
Bybel se profesieë. Hy was gebore in die lente, soos alle lammers
gebore word. Waarom is Hy gebore in ’n stal in plaas van ’n huis?
Hy was ’n Lam. Waarom is Hy nie net opgeneem na die altaar,
of na Sy altaar waaraan Hy vasgespyker was, die kruis, nie? Hy
was gelei na die kruis. Jy lei die skape na die slagting. Hy was ’n
Lam. Dan is Hy gebore wanneer lammers gebore is.
41 Maar, julle sien, om dit te doen, hulle het die son—god se
verjaarsdag gehad, wat, op die sonnestelsel, die—die son in die
vyf dae vanaf die twintigste Desember tot die vyf—en—twintigste
Desember, is daar kwalik ’n beweging van die son. Dit—dit
varieer elke dag ’n bietjie, raak langer en langer en langer totdat
dit sy langste dag tref in Julie, en dan, in Desember, sy kortste
dag. En dan daardie tydjie van die vyf—en—twintigste, vanaf
die twintigste tot die vyf—en—twintigste, het hulle die Romeinse
sirkus gehad, en die viering van die son—god se verjaarsdag.
So toe Jupiter, wat ’n Romeinse god was, en toe het hulle dit
ingebring, deur te sê dan: “Ons sal die Seun van God neem en
die son—god se verjaarsdag, dit bymekaar sit en dit een groot
viering maak.” Dis teenstrydig! En, o, die vele invoegings wat
hulle daarin geplaas het!
42 En toe toe daardie ware manne van God wat wou bly by die
Woord, soos Polycarpus, Irenaeus, Martin, daardie groot, vroeë,
heilige manne wat by die Waarheid wou bly. En toe hulle deur
die Niceense Raad gebring is, was party van daardie mense so
verwerp totdat profete uit die wildernis uit ingekom het met niks
om hulle behalwe ’n stuk skaapvel nie, om in daardie raad te sit.
Maar hulle het die Woord van die Here geken. Maar gewildheid,
daardie vyftien dae van bloederige politiek, en Dit onderdruk.
Toe het ons ’n duisend jaar van donker eeu gehad, sien.
43 Maar God het belowe dat daardie Basuin weer sou blaas.
Altyd luister die mense na die ware Stem van die Woord,
ondersoek altyd wat jy doen deur dieWoord.
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44 Die stem van politiek. En ons in Amerika en die res van die
wêreld, het ’n stem wat hard praat vandag, en dis die stem van
Hollywood. Dit het die wêreld oorwin. Laat iemand uitkom in
Hollywood met iets, vind jy dit regoor die land. Nou, ons let op
dat hulle ’n patroon gestel het vir ons vroue,met hulle klere, hulle
haarstyle. Hulle bepaal daardie klere.
45 Die kerk behoort die Stem van die Basuin van God te ken
daaroor! Maar daar’s soveel verwarring, omdat julle andere dit
sien doen, voorbeelde. Moet nooit jouself skoei op daardie soort
voorbeeld nie, want dit is verganklik. Luister altyd na die Woord
van God, wat Hy daaroor sê.
46 En dan let ons op, by Hollywood, rig hulle dinge op. En
laat my net net ’n oomblik hieroor praat voor ons verder gaan.
Daar het ’n—’n ding uitgekom, nie lank gelede nie, dat ’n—’n
man in Hollywood…Niks teen die man nou nie, hy’s ’n sterfling
waarvoor Christus gesterf het. Maar net om julle te wys. Hulle
het ’n dingetjie uitgevind naamlik, die kinders altyd die “hula—
hoop” genoem het, hula—hoop, of iets. En as julle ooit die
vulgariteit en dinge opgelet het wat daardie goed gevolg het, in
die kindertjies, dis nie reg nie.
47 Nou, Hollywood is vol van—van die rampokkers. Nou,
enigiemand wat geskiedenis ken, weet dat daardie mense
destyds daar in daardie dae, wat rampokkers was soos die—die
verskillende kêrels, hulle was nie ordentlike burgers nie, hulle
was skurke. Hulle was soos Al Capone en Dillinger. Hulle het ’n
Hollywood film wat hulle noem, op—op die televisie, wat hulle
noem: “Gunsmoke.” En ek het gehoor op die monitor nou die
dag dat die kêrel wat dit speel, Arness of iets, of Arness, of
ek vergeet wat sy naam is, en hy’s veronderstel om te neem…
Hy verteenwoordig Matt Dillon wat ’n sherriff was in Kansas.
En Matt Dillon was so lafhartig soos ’n konyn. Hy het agt—
en—twintig manne in die rug geskiet, onskuldige mense, wat
uitgegaan het uit Dodge Stad en in ’n bos gewag. En wanneer
’n man verbykom, wat iemand hom sou bel en sê dat daar ’n
sekere skurk sou deurkom, dan sou hy daarbuite bly en, wanneer
die man deurkom, sou hy hom regdeur die rug skiet. Nou vind
ons hy’s “groot man” wat afkom. Wel, dis—dis absoluut om
sonde te verheerlik. Maar die kindertjies van ons land kan vir
jou meer vertel van Matt Dillon as wat hulle jou kan vertel
van Jesus Christus. Die—die—die winkels, die tien—sent winkels,
en die klere departement, hang vol van klein—klein speelgoed
geweertjies, met hoedjies wat—wat jy oral kan koop. Dis in die
haak om dit te dra, maar ek—ek sê julle net, julle sien. Dan
tel hulle—hulle, die handelswêreld, daardie ding op en maak
miljoene dollars daaruit.
48 Ons hou wat ons noem “St. Patricks Dag,” ons hou
wat ons noem hierdie “godsdienstige vakansiedae.” En die
handelswêreld het dit beetgekry en hulle maak miljoene dollars.
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“Moedersdag,” bosse blomme. Wel, elke dag behoort ’n eerbare
dag vir moeder te wees. Sy êrens ver is, alleen, gaan sien haar. Dit
sal meer werd wees as al die blomme wat jy vir haar kon stuur,
of enigiets anders. Sien, maar hulle tel dit op. Dis ’n stem, en—en
ons gaan reguit daarmee saam. Dis eintlik nie reg nie. Maar wat
gaan jy maak? Sien, ons is—ons is net…
49 Ek probeer ’n punt hier kry om vir julle iets te sê, wat ek—ek
glo. Die Stem is skaars, die Stem van God.
50 Nou, ons vind uit dat hulle die pas aangee. En het julle ooit
opgelet, ons jong seuns het “Ricky” en “Elvis” geword. Jy ’n
kind het wat so vernoem is, verander dit sommer gou, noem hom
nommer “een” of “twee,” of iets. Moenie, dis verskriklik…Jy
sê: “Watter verskil beteken die naam?” Wel, sekerlik, dit beteken
iets. Jou naam karakteriseer jou lewe. “Nou, Broer Branham, jy’s
op getalleleer.” Nee, ek is nie! Ek is op SO SPREEK DIE HERE!
Waarom was dit toe Jakob, hy sy naam gestand gedoen het, as—
as bedrieër, onderkruiper, Jakob. En toe God hom verander het,
het Hy sy naam verander. God het Saulus na Paulus verander,
Simon na Petrus. Sekerlik, dit het iets. En Ricky en Elvis, en
sulke name soos daardie, is die moderne Amerikaanse naam wat
’n kind outomaties reg daarin gooi. Sienwat ek bedoel?
51 Nou, ek hoop ek het nie…Ek beter teruggaan en nie te ver
in een rigting gaan nie, (sien wat ek bedoel?) dat julle nie sal
verstaan nie. Maar al hierdie dinge is nie eens verstaan deur die
gewone persoon nie. Hulle snap dit nie, omdat hulle een pad volg.
Dis al waarna hulle luister, daardie stemme.
52 Daar ’n stem van filosowe, Kommunisme, wat iets belowe
waarby hulle nie kan bly nie. En tog is ’n groot persentasie van
Amerikaanse mense verstrengel in Kommunisme. Nou, ek was in
Kommunisme, Kommunistiese sones, liewer, in Duitsland, aan
die oostekant van Berlyn. Hulle het yslike groot huise om te wys
aan die buitekant. Julle behoort binne—in hulle te stap, hulle is
nie eens voltooi nie. Dis ’n valse ekonomie, hulle probeer iets
oorbring.
53 En, in Rusland, die geboorteplek van Kommunisme…Wat,
baie jare gelede, toe ek net ’n jong prediker was, ek sou sê drie—
en—dertig jaar gelede, toe Naziïsme, Fassisme, en Kommunisme
opgekom het, ek gesê het: “Ek spreek in die Naam van die Here!
Hulle sal almal opeindig in Kommunisme.” Maar, het julle ooit
gedink, God het vir ons ’n uitweg gelaat, as ons dit net sal
neem. Daar’s net een persent van Rusland wat Kommunisties is,
een persent, maar hulle is die persent wat beheer. Een persent
van Kommunisme…een persent van Rusland is Kommunisties,
liewer, maar hulle beheer.
54 En dieselfde ding, Hollywood is een plek, maar hulle is
in beheer.
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55 Omtrent een—derde of twee—derdes van die bevolking van
die Verenigde State gaan kerk toe, en is kerklidmate, maar hulle
beheer in daardie denominasies.
56 Wat Kommunisme nodig het daar oorkant is die Stem van
Godwat opstaan onder hulle, enDit sou dit tot ’n skande bring.
57 In Finland, toe daardie seuntjie opgerig is uit die dood
daardie dag, en hulle my drie blokke ver gebring het van waar
hierdie kêreltjie opgerig is, die dood; Kommunistiese soldate,
Russe, wat daar gestaan het met die Russiese saluut, en die trane
wat teen hulle wange afgeloop het. Hulle het gesê: “Ons sal
’n God ontvang wat die dooie kan oprig.” Dis die nalatigheid
van die Katolieke kerk en die Lutherse kerk, en al daardie
denominasies, en het al die geld gevat, en organisasies gebou,
en die mense niks gegee het nie. Hulle lewe soos die res van die
mense. Daar moet…
58 Wat Rusland nodig het is ’n profeet om op die toneel te kom
met die Woord van die Here, wat die mond kan—kan toemaak.
Dan sal daardie negentig persent oorneem.
59 Wat Amerika nodig het is ’n Stem van die profeet van God,
wat kan opstaan en Hollywood veroordeel, en hierdie dinge
veroordeel in die Naam van Jesus Christus, en die Heilige Gees
Kerk sal oorneem. Te veel verwarring, sien, te veel stemme van
teenstrydigheid Daarteen.
60 Die kerk, sy stem, elkeen wil meer lidmate hê. Die Baptiste
wil dit alles hê, Metodiste wil dit alles hê, Presbiteriane. Ons
het dit alles. En Katolieke lyk of hulle dit alles gaan neem, en
hulle sal. Dis presies die Stem van God uit hierdie Bybel. Hulle
sal regeer.
61 Maar die Allerheiligste God sal uiteindelik regeer. Die
Heiliges sal oorneem, eendag, die Bybel het so gesê. Hulle sal
oorneem.
62 So ’n vreeslike klomp stemme! Dan is daar die stem van die
valse profeet. Dis ’n verskriklike stem, ’n man wat homself ’n
profeet noem. ’n Profeet, natuurlik, is ’n prediker. Die moderne
woord “profeet” beteken absoluut “’n man wat onder inspirasie
preek.” En daar is ’n man wat staan en homself ’n profeet noem,
en die Woord van God ontken, die Waarheid van God ontken.
Daar is soveel stemme!
63 Net ’n paar oomblikke gelede, was daar ’n broer daarbuite
wat my aanwysings gegee het waar om in te kom hiernatoe, maar
ek…reken hy het gewonder waarom ek opgegaan het met die
straat en omgedraai het en teruggekom het. As jy hier is, broer,
ek het na iets geluister, dit was ons—ons gekleurde vriende, die
Neger. Hulle het ’n tempel hier, en hulle noem dit: “die Elía
Mohammed,” of iets: “jong Elía Mohammed.” Opgestaan met ’n
stem, en sê dat hulle die stem is wat die—die gekleurde ras uit
hierdie chaos gaan bring. Dit, julle sien, die einste ding, hulle—



12 DIE GESPROKE WOORD

hulle—hulle Moslem is hier, hulle Moskee. Wel, sien julle nie, dat
die einste agtergrond daarvan, dit verkeerd is!
64 Die gekleurde mense, net soos die wit mense, bruin mense,
en geel mense, nie sy aan sy met Mohammedanisme nie, maar
kom terug na Christus, die einste beginsels wat die Bybel leer.
Mohammedanisme is teen die Woord. Nou, ek het die voorreg
gehad om tienduisend Mohammedane na Christus te lei op een
keer by Durban, Suid—Afrika. Dit bring niks behalwe sielkunde
voort nie. En sielkunde is goed solank sielkunde nie die Woord
ontken nie. Maar wanneer sielkunde die Woord ontken, dan
is sielkunde verkeerd. Dit gee ’n onseker klank. Daar’s alles
anders wat sal vergaan behalwe God se woord, Jesus het so
gesê: “Hemele en aarde sal verbygaan, maar My Woord sal
nooit verbygaan nie.” So, julle sien ons moet by die Woord bly,
die Stem.
65 Soveel verwarrende dinge! Die mense staan op, hulle ken nie
dieWoord nie, en hulle sê dinge, enmiskien klink dit baie redelik.
Kommunisme is ’n baie redelike ding: “Almal dieselfde. Daar is
geen kapitaliste nie, hulle is almal Kommuniste.” Het julle ooit
gestop om te dink dat dit ’n valse herlewing is, Kommunisme?
Waarop het hy dit alles geskoei? Die…Jesus het gesê: “Die twee
geeste sal so naby wees, dit sou die Uitverkorenes mislei indien
moontlik.” En alles wat die Duiwel het, dis ’n verdraaïng vanwat
God geskep het. Sonde is—is verdraaide geregtigheid. ’n Leuen
is die Waarheid verkeerd voorgestel. Owerspel is—is, ’n daad
wat God verordineer het aan ons, verdraaid. Alle ongeloof is die
verdraaïng van geloof. Jy moet die Waarheid ontken om die—die
verdraaïng te neem. Sien, sorteer hierdie stemme uit, toets hulle
volgens dieWoord en kyk of dit dieWaarheid is.
66 O, hoe ons kan aan en aangaan, oor hierdie stemme, van
vandag, maar ons tyd is verby. Maar, soveel stemme wat mense
nie weet wat om te doen nie. Die Metodiste sal uiteindelik ’n
Baptiste prediker hoor, hulle sal soontoe gaan, hulle sal ’n rukkie
daar bly, en dan gaan hulle na die Lutherane. En in die Pinksters,
het hulle verskillende groepe, een sal oorgaan na een, en een na
’n ander, dan heen—en—weer. Dit wys julle is nie stabiel nie.
Luister na Sy Stem! Hier is Dit, geskryf op papier, die Stem, die
Stem sal bevestig word as Dit dieWaarheid is.
67 Die kerkwêreld weet nie wat om te doen nie, die politieke
wêreld is in chaos. Alles blyk in chaos te wees. Kêrels hardloop
van hier af, iets anders kom op, een of ander baadjie, een of
ander jas. Toe ek in Rome was, het hulle negentien verskillende
bevestigde spykers wat in Jesus se hand ingekap is; en daar’s
net drie, maar tog het hulle die rekord daardie negentien
verskillende spykers. Nou, watter verskil maak dit wie die spyker
het? Christus het nooit vir ons spykers gelos om te aanbid nie,
Hy het vir ons die Heilige Gees gelos, deur Sy Woord! “Vir hulle
wat geglo het sal hierdie tekens volg, hulle sal die oorspronklike
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spyker hê”? “Hulle sal hê…Vir hulle wat geglo het sal hierdie
tekens volg, hulle sal behoort aan die denominasie wat Ek begin
het”? Hy het niks begin nie. Sien hoe die stem teenstrydig is?
68 Maar: “Vir hulle wat geglo het sal hierdie tekens volg; in My
Naam sal hulle duiwels uitdryf.” Daar’s die Woord. “Hulle sal in
nuwe tale praat; slange opneem, wat hulle nie sal skade aandoen
nie. As hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle nie pla nie. As hulle
hulle hande op die siekes lê sal hulle gesond word.” En julle hou
hierdie dinge dop, plus al die res van die Skrif bymekaar gesit.
69 Nou, dit alleen sal dit nie bevestig nie, glad nie. Dis waar
ons Pinksters op die verkeerde pad beland. Het Jesus nie gesê:
“Baie sal na My toe kom in daardie dag, en sê: ‘Here, het ons nie
magtige dinge in UNaam gedoen nie? Het ek nie geprofeteer in U
Naam nie? Het ek nie dit alles gedoen in U Naam nie?’” En Jesus
het gesê: “Gaan weg van My, julle werkers van ongeregtigheid,
Ek het julle nooit geken nie.” Sien julle, my susters en my broers,
waarom ek hierdie geslag so veroordeel en aankla? Jy mag praat
met tale van mense en Engele, jy mag dans in die Gees, rondom
die kerk, dit het niks Daarmee te doen nie.
70 Ek het Mohammedane sien ronddans soos daardie. Ek het
gehoor in die dokter…toordokter se kamp, die hekse sien
opstaan en in tale praat en dit uitlê, en presies sê wat gaan
gebeur, en dit het so gebeur. Ek het selfs ’n pen sien opstaan
en skryf in onbekende tale, en net een daar kon dit lees, en was
van die Duiwel. Jy kan nie jou Ewige bestemming op een of
ander sensasie baseer nie. Satan kan enige van daardie sensasies
naboots. Nie…dis om Christus te ken, iets wat verander in jou
lewe. Hou jou lewe dop en gaan dit na met die Woord, en kyk
waar jy is. Neem opname, sekerlik.
71 Ten spyte van al hierdie nabootsings, valse stemme, valse
profete, al hierdie ander dinge wat opstaan, het Jesus steeds gesê,
ten spyte van dit alles: “As enige man na My Stem sal luister
en My sal navolg.” Hy is die Woord. Luister, Sy opdrag aan
ons vandag, in al hierdie stemme. Wat, ek het gesê dit sou ure
neem om al hierdie stemme uit te bring. En dis verwarrend vir
die mense, dis ’n patetiese ding. En, in elk geval, jy kry nie die
tweede kans nie, jy moet Dit nou neem. Jy mag nie ’n kans kry
vanaand nie. Jy mag nie môre ’n kans kry nie. Dis nou! “Wanneer
jy My Stem hoor, moenie jou hart verhard soos in die dae van die
beproewing nie. Nou is die tyd. Hierdie is die aanvaarbare tyd
wat as enige mense na My Stem sal luister.” Dit wys dat Sy Stem
steeds daar sou wees te midde van al die chaos. Hy het steeds
’n Stem! Waarom? Sy Stem sal altyd bly. Hier is dit: “Hemele
en aarde sal verbygaan, maar My Stem sal nooit verbygaan nie,”
Sy Woord.
72 Laat ons net neem, sê, nog vyf minute, vinnig. Kan julle, sal
julle so lank bly, of ’n paar minute? Nou, ek sal opskud. Laat ons
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net ’n paar neemwat hierdie Stem gehoor het en Dit gehoorsaam
het. Hoe Dit hulle laat optree het, wat Dit hulle laat doen het.
Nou ek gaan by ’n klomp—klomp Skrif hier verbygaan, net om
reguit by julle uit te kom. Hoe Dit hulle lewens verander het
en hulle almal wat rondom hulle was, hoedat hulle die snaakse
kêrel geword het, wat ons noem “’n snaakse kêrel.” Elke man
wat God ooit geglo het, was ’n snaakse kêrel gereken. Want, as
jy in die mode van die wêreld is, is daar iets verkeerd met jou.
Om ’n Christen te wees, moet jy ’n snaakse kêrel word. “Want
almal wat goddelik lewe in Christus Jesus sal vervolging van die
wêreld verduur. Hy was in die wêreld, en die wêreld was deur
Hom gemaak, en die wêreld het Hom nie geken nie.” Vinnig nou,
luister aandagtig soos ons afsluit.
73 Adam het Sy Stem gehoor, in die koelte van die aand, en
het gemeenskap met Hom gehad. Daar was geen veroordeling
vir Adam nie. Hy het die Stem van God gehoor, en hy het gesê:
“Vader, nou lê ek my neer om te slaap.” En hy het gaan lê, en Eva
op sy arm, die leeu, die tier, en die wilde diere het reg om hom
gelê, daar was geen kwaad nie, geen manier om siek te word nie,
geen manier om te wonder of hy sou wakker word in die oggend,
hulle sou wakker word nie. Adam het Sy Stem gehoor op die
manier wat hy Dit moes gehoor het.
74 Maar eendag het hy sy vrou se stem gehoor. Ek beter dit uitlos
vir ’n tydjie. Maar hy het geluister na die verkeerde stem, tog was
dit sy vrou, die naaste band wat hy op aarde gehad het. Waarom
het hy nie, soos Job: “Jy praat soos ’n dwase vrou,” nie? En as
dit sou wees, sou die hele menslike ras gelewe het in plaas van
om te sterf. Dit het die pad van mense en tyd verander. Maar
hy het ’n Stem van God gehoor, en hy het gemeenskap Daarmee
gehad, maar toe hy gedraai het…Hoe het hy geweet dat sy vrou
verkeerd was? Onthou, dit was aangenaam.
75 Ons dink vandag dat ons organisasie, kerk, ons dink dat ons
goeie vooruitgang vandag, is God wat op ons glimlag. Dit lyk
goed. Dit het goed gelyk toe Miga daar gestaan het voor die
vierhonderd profete, en die hele land aan hulle behoort het, en
die Filistyne daarop was, of die Assiriërs, het dit goed gelyk.
Hierdie profete het gesê: “Gaan daar uit, dit behoort aan ons.
Neem dit!” Maar dit was nie die Stem van God nie. En Miga het
omgedraai en die stem vervloek. En hoe het hy geweet om dit
te doen? Omdat sy gesig presies was volgens die Woord. Dis die
enigste manier om dit te vertrou en dit te sien vandag. Dit moet
op die Woord wees.
76 Toe het julle opgelet nadat Adam geluister na ’n ander stem
as God se Stem, sy eie vrou. En die kerk luister na die stem van
haar organisasie, wat geloofsbelydenisse in hulle inspuit in plaas
van die Woord, hulle op enige manier laat lewe wat hulle wil.
Solank hulle kerk toe gaan en ’n lidmaat is van ’n sekere kerk,
is dit al wat saak maak. Naaste verbintenis wat die gelowige
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op aarde het, met hulle, is die kerk. Maar die gelowige, die
ware gelowige, die naaste verbintenis is die Heilige Gees, is God
se Woord.
77 So julle vind uit dat Adam sy toestand besef het, en hy het
die Stem van God hom weer hoor roep, en hy was in vyeblare
toe. Maar dit was ’n stem van veroordeling: “Waarom het julle
dit gedoen?”
78 Ek wonder of Amerika vandag, of die wêreld in sy
godsdienstige oproer, soos dit is, en Amerika wat sluk, ingesluk
word, dit sal ’n nasionale godsdiens wees binnekort. [Leë kol op
band—Red.]
79 Wie sit voor my? Ek weet dis bande en dit gaan regoor die
wêreld. Ons het bandprogramme, wat elke Boodskap die hele
wêreld inneem, alle ander lande.
80 Wel, nou as jy sal kyk en sien, jy staan net in vyeblare.
Wanneer die ware Stem van God uitkom, weet hulle nie wat om
daaromtrent te doen nie. Dis verwarrend, hulle weet nie wat om
te doen nie.
81 Vinnig, Noag het die Stem van God gehoor. Dit het
gereedgemaak om sy lewe te red, en hy het die instruksies gevolg
en hy het gestaan.
82 As ’nman die Stem hoor…Nou luister, begryp dit baie goed.
Moenie faal nie. As ’n man die stem van iets hoor, en as Dit bewys
is om die Stem van God te wees, en op tyd, en dit gaan dan voort
uit die man, sal die hemele en aarde verbygaan, maar daardie
Woord kan nie verbygaan nie.
83 Noag het die Stem gehoor, en die wêreld veroordeel. En hulle
in sy gesig gelag want sy—sy Boodskap het nie saamgestem met
hulle wetenskaplike prestasies nie, maar dit het gereën en die
hele wêreld vernietig. Sien? Sy stem wat uitgegaan het, die saad
wat daar gelê het. Elke eeu was dit dieselfde.
84 Samuel, verontrus toe hy die Stem van God gehoor het, dat
hy was…gaan voort om Eli te veroordeel, die man wat hom
grootgemaak het. Die man wat ’n pappa vir hom was en hom
grootgemaak het en hom gevoer het.
85 Predikerbroers, sal ek? Predikers, baiekeer, volgens
hulle denominasionele gronde en geloofsbelydenisse, hulle
geloofsbriewe in hulle sak, van die einste pappa, die einste
organisasie wat hulle vertroetel het en hulle gevoed het en hulle
grootgemaak het en hulle posisioneel in die kerk geplaas het,
en hulle in ’n gemeente geplaas het, moet julle onderwerp aan
wat hulle leer. Sien? Wat ’n verskriklike ding sal dit wees vir ’n
ware dienaar van God om die Stem van God te hoor en te moet
terugkom na daardie selfde moeder organisasie, te sê: “Julle
is veroordeel omdat julle nie hierdie Woord ontvang nie.” Wat
’n ding!
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Dit was moeilik vir Samuel. Maar hy was ’n profeet, hy moes
dit doen. Ongeag of dit seergemaak het of nie, hy moes dit in elk
geval doen.
86 En Moses het die Stem van God gehoor. Hy was vol teologie.
Hy het al die besonderhede geken, maar dit het misluk. Hy het
die Stem vanGod gehoor,Moseswas nooit weer dieselfde nie.
87 En geenman is ooit weer dieselfde nie. Jy mag in jou ore die—
die Stem hoor speek, maar wanneer jy in jou hart hoor, die Stem
wat spreek, sien, dan hoor jy. Jy sien nie met jou oog nie. Jy kyk
met jou oog, jy sien met jou hart. Jy sien iets, sê: “Ek sien dit net
nie,” jy bedoel jy verstaan dit nie. Jy hoor nie met jou ore nie, jy
hoor met jou hart. Baiekeer hoor jou ore die ware Stem van God,
en Dit val van jou af soos water van ’n eend se rug. Maar wanneer
jy regtig hoor, hoor jy met jou hart.
88 Nou al die teologie wat Moses gehad het, het hy nie die Stem
van God gehoor nie. Maar eendag het God hierdie tagtig—jaar—
oue skaapwagter eenkant toe geroep, en met hom gepraat, en hy
het Dit gesnap. Hy het bewys dat Hy God was. Eerste ding wat
Hy gedoen het aanMoses, was omSyWoord te bevestig: “Ek gaan
af, Ek het onthou wat Ek belowe het.”
89 En dit is wat Hy belowe het vir die laaste dae. Hy sou ’n volk
oprig uit die Heidene, en al die beloftes.
90 “Dit het Ek belowe.” Gesê: “Moses, trek jou skoene uit.” Met
ander woorde, eer Dit. “Nou gooi jou staf neer.” En ’n—’n droë
stok uit die woestyn het ’n slang geword, enMoses het dit gevang,
en weer teruggegaan na sy toestand. Sien? Hy het geweet dit was
God, want God het gesê, die Woord van God, die Woord wat hy
gespreek het, het gesê: “Gooi neer die stok in jou hand.” Dis
God se Woord. Moenie dieselfde ding probeer nie, dis nie God
se Woord vir jou nie, dis God se Woord vir Moses. Hier is God se
Woord vir jou! “Gooi neer die stok.” Dit het verander in ’n slang.
Gesê: “Nou is jy bang daarvoor? Tel dit op aan die stert,” en weer
het dit teruggegaan. God se Woord aan hom. Wat het Hy gedoen?
God wat Sy Woord bevestig.
91 Ek het ’n oproep gehad hier ’n paar maande gelede, omtrent,
was, o, was omtrent ’n jaar, meer as ’n jaar gelede. ’n Dametjie
aan die punt van ’n telefoonverbinding, met ’n Baptiste prediker
en ’n Pinksterprediker. Sy het gesê: “Broer Branham, die Here
het vir my ’n profetes gemaak.”

Gesê: “Goed.”
92 Gesê: “Jy weet, daar word vir my gesê dat jy gesê het, dat jy—
jy getuig dat my bediening van God was.”
93 Nou, ek kon dit nie doen nie, dis teenstrydig met die Woord.
So ek het gesê: “Dame, dis ’n fout. Ek ken jou nie eens nie.”
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94 En die Baptiste prediker, ek het hom gehoor, ek het die
Pinksterprediker gehoor. Sy het gesê: “Wel, ek hou ’n diens hier.”
En gesê: “Die Here doen groot dinge.”
95 Ek het gesê: “Ek is dankbaar daarvoor.” Sy het gesê…Ekhet
gesê: “Het Hy al enigiets vir jou gesê?”

Gesê: “Ja, ek het ’n groot program in hande.”
96 Ek het gesê: “Wonderlik.” Ek het gesê: “Nou, wat’s jou
program?” Ek het gesê: “Wat het die Here vir jou gesê?”
97 “Hy het gesê: ‘Gaan na Phoenix, Arizona, op ’n sekere—
sekere datum, en dan gaan Ek vir jou die verlore Hollander se
Goudmyn gee, en jy gaan hierdie goud neem wat daarin gevind
word en jy gaan sendelinge borg om die wêreld.’” Wanneer ons
almal weet dat die verlore Hollander se Myn ’n legende is. “So
het Hy gesê.”
98 Ek het gesê: “Wel, ek sal jou sê hoe om uit te vind of dit God
is of nie.” Ek het gesê: “Wees jy daar op daardie dag. En as dit is
dat jy die verlore Hollander seMyn vind, dan is dit God. As jy nie
die verlore Hollander se Myn vind nie, bely dan en kry daardie
leuenagtige gees van jou af.” Dis hoe om uit te vind of dit God
is of nie.
99 God het gesê: “Moses, gooi neer die stok en dit sal in ’n slang
verander.” Hy het dit gedoen. Hy het gesê: “Tel dit op en dit sal
weer ’n stok wees.” Hy het dit gedoen.
100 Wanneer God ’n belofte maak van ’n bediening in hierdie
laaste dae, sal Hy dit bevestig net presies soos Hy gesê het Hy
sou dit doen. Dan weet jy jy het die regte Stem. Jy luister na
die regte Ding, want dis die Woord wat bevestig word. Sien? O,
hoe…Ek’s jammer, ek…Goed.
101 Moses het anders opgetree. Kyk wat ’n—’n snaakse ding
Moses gedoen het. Nou, altyd wanneer jy die Stem van God volg,
is jy mal, vir die wêreld. Die volgende dag, het Moses gevind,
met sy vrou wat sit op ’n muil, en ’n kleintjie op haar heup, of
dis suidelik “kind” op haar heup, en daar was hulle. Hierdie ou
man met sy baard wat afgehang het soos hierdie, en sy kaal kop
wat geblink het, ’n stok in sy hand, wat ’n donkietjie lei, reguit
afgaan na Egipte net so vinnig as wat hy kon gaan. Iemand het
gesê: “Moses, waarnatoe gaan jy?”
102 “Gaan af na Egipte, om die ding oor te neem.” Waarmee hy
misluk het as ’n jongman, hy misluk het as ’n militêre man, maar
hier het hy afgegaan om dit oor te neem. En hy het dit gedoen?
Waarom? Hy het die Stem van God gehoor en Dit sien bevestig
word vir sy dag, vir die dinge wat in sy dag moes wees. Hy het
dit gesien.
103 Paulus, ’n selfgemaakte Fariseer, net so vol teologie as wat
hy kon wees, maar eendag het hy die Stem van God gehoor. Hy
het ’n Vuurkolom gesien, en hy het geweet daar was iets anders.
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Dit het sy lewe verander. Maak nie saak hoeveel Fariseërs,
hoeveel Gamaliëls of enigiets anders kon uitroep na Paulus: “jy’s
verkeerd, jy’s verkeerd,” nie. Paulus, toe hy die Stem van God
gehoor het, het hy geweet Dit was dieWaarheid.
104 Petrus, godsdienstig soos hy kon wees, die tradisies van sy
ouderlinge onderhou, hy sou nie enige vleis eet nie. Nee, meneer.
Hy sou glad nie enigiets daarmee te doen hê nie. Hy het regtig die
tradisies van die oudstes onderhou, reg volgens die Woord. Wat
het gebeur? Eendag het hy die Stem van God gehoor: “Moenie
dit gewoon en onrein noem, wat Ek rein maak nie.” Hy was ’n
veranderde man. Hy was gereed om enige plek te gaan wat die
Here hom gestuur het.
105 Ter afsluiting, mag ek dit sê. Daar was ’n man eenkeer,
wat ’n gelowige was. Hy was dood vir vier dae. Hy was in
die graf, gestink, verrot, maar hy het die Stem van God hoor
spreek: “Lasarus, kom uit!” En as Dit ’n man uitgebring het
nadat hy dood en verrot was, wat behoort dit te doen aan
’n kerk wat steeds lewe daarin het? Dit behoort hulle te laat
opstaan, te midde van die gemors van al hierdie stemmewaarvan
ons gepraat het, godsdienstig, politiek, Hollywood, al die valse
profesieë en dinge wat uitgegaan het. Te midde van dit alles,
sal die ware Stem van God ’n man, wat dood is in sonde en
oortredinge, weer tot die lewe roep. Dit behoort ’n teruggevalle
kerk te neem en dit weer tot lewe te roep. Sekerlik!
106 Onthou, ter afsluiting, sê ek dit, en dan sal ek afsluit. Jesus
het gesê: “Die tyd sou aanbreek, wanneer almal wat in die graf
was die Stem van God sou hoor.” En julle gaan Dit hoor. Maak
nie saak in watter toestand jy is nie, jy gaan Dit in elk geval hoor.
En party van hulle wat uit die graf kom, sal na die veroordeling
gaan. Hulle hoor die Stem, maar dis veroordelend. En as jy Dit
hoor vandag: “Vandag, na so ’n lang tyd, wanneer julle My Stem
hoor, verhard julle harte nie, soos julle het in die dae van die
beproewing nie.” En as julle, Pinkstermense, wat julleself weer
in geloofsbelydenisse groepeer, in wêreldsheid: “wat ’n vorm van
godsaligheid het en die Krag daarvan ontken,” voor julle moet
opstaan in die opstanding om veroordeel te word, omdat die
Stem van God wat nou met julle praat deur die Woord, julle sal
veroordeel in daardie dag.
107 As jy net ’n louwarm gelowige is, die Stem van God roep in
jou hart vanmôre: “jy’s ’n louwarmgelowige,” beter jy bekeer!
108 Julle mans, vroue, seuns of meisie, wat nie lewe vir Christus
nie, en die Stem van God praat met jou, deur Sy Woord, en sê:
“Hou op om dit te doen,” beter jy dit doen. Want jy gaan Dit weer
hoor eendag, en Dit sal jou veroordeel. Jy kan Dit nie ontken nie,
Dit spreek noumet jou. En, onthou, dis opgeneem.
109 En diegene wat reg doen en Sy Stem hoor, sal opstaan tot
geregtigheid, tot Heerlikheid, tot die Hemel.
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110 So jy gaan die Stem van God hoor een of ander tyd. Miskien
vanmôre praat dit dof in jou hart, dat jy moet draai van die
weg waarin jy gaan, terugdraai na God. Nou, onthou, hulle sal
daardie Stem opneem wat met jou hart praat, in die Hemel. En
eendagwanneer Jesus wel roep, en almal wat in die graf is, almal,
reg en verkeerd, sal opstaan. En dan sal hierdie einste Stem
terugfluister: “In Phoenix, Arizona, op ’n sekere Sondagoggend,
toe die prediker jou so lank gehou het, gepraat het oor die Stem,
het Ek met jou gepraat; vir julle vroue gesê om julle hare te laat
uitgroei, op te hou onsedelik aantrek; vir julle mans gesê om op
te hou lieg, rook; vir julle predikers gesê om terug te draai na die
Woord van God.” Sien wat ek bedoel? Dis reg.

Daardie stil Stem sê: “Dit kan reg wees.”
111 As ek moes kom soos Nikodémus, sou ek steeds probeer om
daar te kom. Ek sou na Hom kom, hierbuite in die woestyn
iewers, en sê: “Here God, hier is ek, verander my nou. Vorm my
volgens U fatsoen.” Kom terug na die Woord. Iewers waar jy sien
dat jy nalaat in die Woord, kom reguit terug daarna, want ’n
ketting is die sterkste by sy swakste skakel. En enige plek in jou
lewe waar jy die gebooie van God gelaat het, om ’n tradisie te
dien, dis waar jou ketting sal breek, maak nie saak hoe sterk jy is
op die ander ding nie. Hou vas aanGod se onveranderlike hand.
112 Laat ons bid. Vandag, na so ’n lang tyd, Here, het U gesê dat
U sou spreek, U sou U wette op die tafels van harte skryf. Ek
weet nie wat voor my staan nie. Die enigste ding wat ek weet om
te doen, is om U Woord te neem en Dit uit te sprei, sekerlik sal
Dit iewers tussen ’n paar klippe gaan lê. Ek bid, God, dat U sal
spreek tot elke jong persoon, elke middeljarige, ou persoon, wat
dit ook al mag wees. Spreek tot my hart, Here. Spreek tot hierdie
predikers se harte. Spreek tot die gemeente se hart.
113 Ons bid, Vader, dat ons vandag U Stem sal hoor. En ons weet,
soos dit was in die dae van Samuel, is ’n gesig ’n skaars ding, en
dit het die mense laat skrik. So is dit vandag. Ons het drome en
dromers, ons het sprekers en interpreteerders, maar ’n gesig wat
uitkom met die Woord van die Here, en gekorrigeer…Ons bid,
Hemelse Vader, dat daardie Stem wat in die woestyn geroep het:
“Berei voor die weg vir die Here,” ons glo dat die Heilige Gees
weer vandag daardie Stem gee: “Berei voor vir die Koms van die
Here!” En hoe vreemd is Dit, want daar’s soveel ander stemme
omDit lam te lê, en om Dit weg te neem, maar Dis genadig in die
ore van diegene wat Dit hoor. Ek bid dat die Heilige Gees nou die
werk sal doen ons almal se harte.
114 En terwyl ons ons hoofde gebuig het, en ek vertrou ons harte
gebuig het. En jy weet dat jy iewers ongehoorsaam was in jou
lewe, weet van Skrif, wat jy weet wat die Bybel leer waarmee
jy nog nie saamgewerk het nie, omdat iets, Hollywood se stem
jou iets anders laat doen het. ’n Plek waar julle predikers in die
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Bybel gevind het, wat werklik die Waarheid is, maar julle weet
julle organisasie sal julle uitgooi as julle Dit sal leer, en julle weet
dis absoluut Waarheid. Aan julle mense wat die verkeerde ding
neem, die verkeerde lewe lei. Julle vaders en moeders wat nie
julle kinders probeer korrigeer nie, hulle nie probeer grootmaak
nie. Jy mag jou beste probeer, en hulle gaan net wêrelds aan,
in elk geval, maar jy stel ’n voorbeeld voor hulle. En as jy dit
nie doen nie, spreek die Stem van God met jou: “Moet dit nie
doen nie.”
115 En nou met elke hoof gebuig en alle oë gesluit, en mag die
God van die Hemel afkyk in die harte van daardie persoon wat
honger en die plek vind waar hulle verkeerd is. En met ’n hand
op na God, wat sê: “Here, ek begeer waarlik dat U Stem al die
ongeloof uitmy sal wegneem, en al die dingewat nie soosU is nie,
en my te maak wat U wil hê ek moet wees,” sal julle julle hande
opsteek. Terwyl ons…DieHere seën. God seën julle.
116 Dan het die Bybel gesê, Jesus gesê, en ten spyte van al hierdie
ander stemme: “As ’n man My Stem sal hoor.” Volg Hom na, julle
gaan julle begeerte ontvang.
117 Here, die tyd loop uit. Die Bybel het gesê dat: “Soveel as
wat geglo het, is gedoop.” Ek bid, Hemelse Vader, dat elkeen van
diegene wat hulle hande opgesteek het in ware belydenis, dat
die Woord van God wat hulle gelees het, en gesien het dat hulle
verkeerd is. Ek het nooit na die helfte van hulle gekyk nie. Dis nie
vir my om te kyk nie, dis vir U om te kyk, Here. U ken die motief
en doel agter die hand wat opgesteek is. Laat hulle, vanaf hierdie
uur, voorneem in hulle hart: “Vanaf hierdie dag, vorentoe, sal ek
dieWoord vanGod neem, en die Stem vanGod, enDit volg, maak
nie saak wat die prys is nie.” En in hulle gedagte dra, soos hulle
voortgaan, die lied van die digter: “Moet Jesus die kruis alleen
dra, en die hele wêreld vry gaan? Nee, daar’s ’n kruis vir almal;
daar’s ’n kruis vir my. En hierdie toegewyde kruis sal ek dra,
totdat die dood my sal vrystel.” “Dan wanneer die Stem van God
spreek, sal ek voortkom in Sy gergtigheid, want ek het Sy Stem
gevolg, die Stem van Sy Woord.” Ek vertrou hulle nou aan U toe,
Here, in die Naam van Jesus Christus.
118 Nou terwyl ons ons hoofde gebuig het, julle wat julle
belydenis maak en julle gelofte. Ek is verstom oor ’n seuntjie wat
hier sit, sy kop ronddraai. En daar is ’n Stem vir die kerk: “Ek
is die Here Wie al julle krankhede genees.” Daar is ’n Stem in
die kerk. En julle almal wat genesing nodig het, en julle lei ’n
toegewyde lewe tot elkeWoord vanGod,wat julleweetwat reg is,
en julle het ’n behoefte aan genesing, ek wonder of julle net julle
hand sal opsteek. Steek op julle hand: “Here, ek het genesing
nodig.” Goed.
119 Nou, hou daardie Stem in julle hart: “Ek is die Here wat al
julle krankhede genees.” Onthou, wanneer die Woord gespreek
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word, moet Dit gebeur. Jesus het gesê, Markus 11:22: “As jy
vir hierdie berg sê: ‘Word verskuif,’ en nie in jou hart twyfel
nie, maar glo dat wat jy gesê het sal gebeur, kan jy kry wat jy
gesê het.”
120 Nou, elkeen in ons eie manier nou, buig jou hoof, maak jou
belydenis: “Here, ek gloUWoord. Ek hoorUStem virmy sê datU
dieselfde is gister, vandag, en vir altyd.” Ek gaan afstap en hande
lê op hierdie kind, want hy’s te klein om te weet waaroor dit alles
gaan, kosbare seuntjie, omtrent die grootte en ouderdom van my
klein Joseph. En ek wil hê julle almal moet bid, bid: “Here, ek
hoor U Stem. Ek glo.”
121 Hemelse Vader, ons bring hierdie gehoor na U vir die
genesing van hulle liggaam. En, Here, hier sit ’n arme klein
kindjie, hy het my aandag die heeltyd in die Boodskap getrek,
’n ouer daar sien sit en die kêreltjie vashou. Sien mediese
wetenskap, daar’s nie ’n hoop vir die kêreltjie nie. Daar is ’n Stem
van God wat oor alles gaan. En soos hierdie kerk bymekaar kom
om elke gebod te onderhou wat ek weet hoe om te doen, behoort
die res aanU, Vader. Ek stap af en lê hande op daardie kind.
122 Vader God, in die Naam van Jesus Christus, veroordeel ek
dit. Laat die krag van God, die genesing van God…Mag daar so
’n verskil in hom wees binne die volgende vyf minute. Mag hulle
almal na God kom, tot U heerlikheid.
123 Hemelse Vader, U het die belofte gegee. Dis al waarvan ek
weet, U het die belofte gegee. Dit is gedoen, soos dit gesê is: “As jy
sê vir hierdie,” en ek sê vir elke duiwel van siekte of beproewing
wat hierdie gehoor bind, wat hierdie mense bind, elke gees van
ongeloof, sê ek nou: “Gaan uit die mense, in die Naam van Jesus
Christus!” Nou, ons weet dit is geskryf, en nou is dit gesê, laat dit
gedoen word, tot die eer en heerlikheid van God. En in die Naam
van Jesus Christus word dit gevra.
124 Nou, julle wat kan glo, en wel glo, maak nie saak wat gebeur
nie, hoef nie te wees nie, die saad het daar geval. Daardie klein
ietsie binne—in jou, daardie Stem. Ouer van hierdie kind, maak
nie saak wat die toestand van die kind is nie, glo julle die saad
van God het in julle hart geval dat daardie seun gesond sal word?
Die res van julle, wat bid vir mekaar, glo julle dat die saad van
God in julle hart geval het: “my siekte is verby”? Dan is die
gebed van geloof vir julle gebid, slaan daardie paal in. En as
Satan ooit probeer, kom julle reguit terug: “Gestaan in daardie
Spaanse kerk, daardie Sondagoggend, is die gebed van geloof
vir my gebid. En God het belowe!” Die gebed van geloof sal die
siekes red en God sal hulle oprig. Dit moet gebeur. Glo julle dit,
sê: “Amen.” God seën julle. Nou sal ek die diens weer oorgee aan
Broer Rose, veronderstel ek hier, Broer Jewel Rose. 
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