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 Dankie, broer. Terwyl ons bly staan, laat ons bid.
2 Almagtige God, Outeur van Lewe, en Gewer van alle goeie,
geestelike gawes, ons is nou inderdaad dankbaar vir hierdie
mees wonderlike, uitstaande, ’n tyd van gemeenskap in U
Teenwoordigheid; dui ’n groot hoogtepunt in ons lewens aan,
Here, ’n tyd wat ons nooit sal vergeet nie, al bly ons ook hoe
lank. En ons bid, God, dat op hierdie afsluitingsaand…Ons
let op die Skrif, op die afsluitingsdag van die fees, het Jesus
tussen hulle gestaan en uitgeroep: “As enigiemand dors het, laat
hom na My toe kom!” En ek bid, Hemelse Vader, dat dit weer
vanaand herhaal sal word, dat ons die Stem van ons Here na ons
kan hoor roep, en ons roep na diens vir Hom, nader te wandel.
Ons voel dat ons alreeds Sy Stem gehoor het, in die opening
van hierdie Seëls, wat sê dat dit die laaste dag is, en die tyd
op hande is. Skenk hierdie seëninge waarvoor ons vra, Vader, in
Jesus Christus’ Naam, en tot Sy heerlikheid. Amen.

Sit maar.
3 Ek wil dit graag byvoeg, dat, van al die dienste wat ek al ooit
in my lewe gehad het, glo ek dat hierdie week die wonderlikste
tyd van my hele lewe in dienste was. Maak nie saak wat ek
ge-…Ek het, natuurlik vantevore, groot wonderwerke gedoen
gesien, en genesingsdienste, maar dié oortref dit. Dit was een van
die groot geleenthede, hoogtepunte van my lewe, is om hier te
wees. En om die klein tabernakel hierdie ander voorkoms te sien
aanneem; nie net dit nie, maar die binnekant ’n ander voorkoms
te sien aanneem!
4 En, nou, ek het vir Billy gevra; hy het so gedraai, om my te
kom haal. Hy het gesê daar is nog ’n groep gedoop. Wat, dit trek
al by honderd verby, hierdie week, van mense wat in die Naam
van ons Here Jesus Christus gedoop is. So, ons is—is dankbaar.
En God seën julle!
5 En, nou, as jy nie ’n kerktuiste het nie, nooi ons jou hierheen,
om saam met ons te kom aanbid. Onthou net dat die kerk oop
is. Ons is geen denominasie nie, en ek hoop en vertrou dat dit
nooit ’n denominasie sal wees nie. Net ’n gemeenskap waar mans
en vroue, en seuns en dogters, om die tafel van God ontmoet, en
rondomdieWoord verkeer, en ons het alle dinge in gemeen.
6 Nou, en ons het ’n wonderlike pastoor, ’n ware man van God,
en ek is so dankbaar daarvoor. As julle kan onthou, ’n visioen,
’n jaar gelede, dat daar Voedsel opgegaar is in die plek. En dis
presies reg. En ons is…
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7 Ons het nou die plek, voldoende, vir die Sondagskoolklasse,
vir al die ouderdomme, en ons is net baie dankbaar vir hierdie
geleentheid. Sommiges het gesê, somtyds, as hulle maar net
Sondagskoolklasse kon gehad het waar hulle hulle kinders heen
kon stuur. Nou, julle, hulle het hulle nou. So, nou, so kom julle
dan sommer net en wees deel van ons, as julle nie ’n kerktuiste
het nie.
8 Natuurlik, as jy ’n goeie kerk het waarnatoe jy gaan, en die
Evangelie verkondig word, sovoorts, wel, dis—dis net ’n ander
groep van ons, julle sien, êrens anders. Maar as jy geen tuiste het
nie, en jy is…
9 Ek verstaan dat etlikes, uit ander dele van die land hierheen
verhuis het, om dié hulle kerktuiste te maak. En ons verwelkom
julle sekerlik hier by die Woord van die Here. En ek onthou, ek
skat, toe ek weg is, het ek vir julle gesê dat—dat die dienste, vir
sover dit my aangaan, hier by die tabernakel souwees.
10 Ek weet nog nie wat die Here alles vir my in die toekoms het
nie. Ek vertrou dit aan Sy hand toe, nie een of ander bygeloof of
iets nie. Ek wag net, van dag tot dag, op Hom, om my te lei na
die plek tot waar ek tot beter diens vir Hom sou kon wees. En
wanneer Hy met my klaar is, dan vertrou ek dat Hy my Tuis sal
ontvang, in vrede.
11 En, nou, ek is baie dankbaar vir die samewerking van die
tabernakel se mense. Soos Billy hierdie week vir my gesê het,
dat, ek dink, elke huis wat hier rondom hierdie tabernakel
verteenwoordig is, iemand by hulle het. Hulle het, julle huise en
plekke oopgemaak, en mense ingeneem wat geen plek sou gehad
het om na toe te gaan nie. Nou, dis ware Christelike dade. En
party huise het sommer almal in elke klein hoekie waar hulle
kon, ingeprop, om vir mense ’n plek te gee om te bly.
12 Want, dit was ’n baie moeilike tyd, vanweë hierdie, een of
ander soort affêre wat aan die gang was, oor die sportwêreld,
’n soort basketbal of iets, en—en besprekings is gemaak. Plus ’n
groot groep vanaf…
13 Ek reken, verteenwoordig hier in hierdie klein kerkie,
omtrent, sowat agt-en-twintig of dertig state is net hier in die
kerk verteenwoordig, behalwe twee buitelandse nasies, so, en
hierdie klein herlewing. So, dit neem self nogal heelwat plek in
beslag. Weet van…
14 Ek het vandag gevra, vir party mense. Ek het gesê: “Ek
verstaan daar was nie te veel Jeffersonville-mense daarrond, in
die byeenkoms, nie.”
15 Iemand het gepraat, gesê: “Ons kan nie inkom nie.” Wel, dit,
dit was so. Dit was die rede. Party van die polisie, ensovoorts,
wou na die diens toe kom, maar het gesê, het rondvertel, gesê,
maar hulle het aangekom en hulle kon nie inkom nie, dat dit
alreeds volgepak was selfs voor die tyd dat hulle kon inkom. So
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hulle het, miskien, lateraan, hulle kans gekry, en hulle het nie
gekom nie. So nou kom die mense van ander plekke, so ons is
baie dankbaar.
16 Nou, ek weet nie. Die volgende ding wat hierop sal volg,
sal die Sewe Basuine wees, in ’n ander boodskap. Maar, in die
Seëls, is byna alles ingesluit. Die kerkeeue het uitgekom, en
ons het hulle eerste geplaas, wat baie—wat baie belangrik was,
maar die…van daardie tyd. Nou, die oopgaan van die Seëls wys
waarheen die Kerk gaan, en hoe Dit eindig. En nou, dink ek, die
Hemelse Vader was sekerlik goed gewees vir ons, om ons te laat
sien wat ons het.
17 En ek sê dit, het gekyk na ou notas waaroor ek, baie jare
gelede, gepreek het, ek het sommer ingekom en gesê wat ek
gedink het is reg, en voortgegaan. Dit was ver van diemerk af. En
nou, al vier daardie Seëls, ek het dit in omtrent ’n twintig-minute
preek gehad, dit alles. Die vier perderuiters, van Openbaring,
ek het hulle almal bymekaar gegooi en gesê: “Een perd was in
wit,” ek het gesê: “miskien is dit die—die—die vroeë eeu. En
die volgende perd was in hongersnood” en dan sovoort. Maar,
goeiste, toe die Woord regtig oopgemaak is, was Dit honderd myl
daarvanaf.
18 So, dit betaam ons om te waak en te wag. En miskien moes
dit hierdie tyd wees om dit te doen. Daar mag baie dinge wees
wat gesê is, wat vir ander mense onaanvaarbaar mag wees. Maar
ek glo, wanneer die groot afsluitingstyd kom, en ons ons Here
ontmoet, sal julle uitvind dat Dit reg was. Ja, meneer. Dit—Dit—
Dit is regtig.
19 Nou, mense wat van buite die stad is, van verskillende plekke
af, kom in uit verskillende state en nasies, hoe waardeer ek nie
julle opregtheid om die hele afstand te reis, en julle vakansies te
neem nie. En party van hulle selfs sonder plekke om tuis te gaan!
Ek—ek weet, want ek kon party van hulle help om blyplek te kry.
Sonder selfs geld om mee te eet, of enigiets anders, en so…en
kom selfs, in elk geval, verwag iets gaan gebeur, om daarvoor te
sorg. En met sulke groot geloof daarin, dat al moet hulle sonder
kos bly, of selfs ’n plek om tuis te gaan, wil hulle daarna kom
luister, hoe daardie dinge gebeur, ongeag. Dis regtigmoedig, julle
weet. En almal was net so een-honderd-persent!
20 Ek het my swaer daaragter raakgeloop, wat die—die…die
stene van die kerk gelê het, ensovoorts. En ek het hom vertel hoe
ek sy werk waardeer het. Ek is nie ’n—’n messelaar nie, of weet
niks daarvan nie. Maar ek weet wat ’n haaks hoek is, en of dit
soort van reg klaargemaak is.
21 En hy het gesê: “Ek sal jou sê.” Hy het gesê: “Dink nie daar
was al ooit so ’n tyd, dat jy ooit sulke harmonie tussen mense
gesien het, wanneer hulle almal saammoes werk nie.”
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22 Broer Wood, Broer Roberson, en almal het elke ding net op
sy plek geplaas. En die broer wat—wat die akoestiek, die…ek
bedoel die luidsprekerstelsel en alles, in die kerk ingesit het.
Hulle het gesê: “Alles het net reg uitgewerk.” Wanneer hulle iets
nodig gehad het, sou dieman daar staan omdit te doen. So dis…
God is in die hele program. Ons is baie dankbaar hiervoor.
23 Baie groot skenkers in die kerk, om dit te help doen, soos
ons Broer Dauch en Suster Dauch wat hier sit, en baie ander wat
baie bygedra het vir hierdie saak. En ek dink, op hierdie oomblik,
kom hulle nie enigiets kort nie en is dit alles betaal. So ons is baie
dankbaar daarvoor.
24 Onthou, dis jou kerk, want jy is ’n dienskneg van Christus.
En dis waarvoor dit hier gebou is, ’n oop deur om diensknegte te
maak, en vir diensknegte wat alreeds diensknegte van Christus
is, om in te kom en hulleself te geniet rondom die gemeenskap
van Jesus Christus. En ons wil hê julle moet weet dat almal
welkom is.
25 En nouwanneer julle my somtyds, onder die tyd van salwing,
soort van die gordyn hoor laat sak, op organisasie, bedoel ek—
ek dit nie teen julle pastoor, of teen enige broer, suster, in
die kerk nie. Want, per slot van sake, het God mense in elke
organisasie wat daar is. Maar Hy aanvaar nie die organisasie nie;
Hy aanvaar die individu in die organisasie. En die…Dit vereis
nie ’n organisasie nie.
26 Daarom, wanneer mense so verbonde raak aan organisasie,
dan kan hulle niks anders sien as net wat daardie kerk sê nie,
julle sien. En dit skep ’n gebrek aan gemeenskap met ander, en
dis ’n stelsel waarmee God nie tevrede is nie, en dis ’n wêreldse
idee wat nooit deur God verordineer is nie.
27 So, nou, ek bedoel nie enige individu nie. Katoliek,
Joods, wat dit ook al mag wees, of—of Metodis, Baptis,
Presbiteriaans, enige organisasie, geen organisasies nie, en—
en sonder-denominasioneles, en alles, God het Sy kinders wat
daarin sit. Sien? En baiekeer, glo ek, is hulle daar met ’n doel,
om Lig te gee, daardie voorbestemdes van oral daarrond uit te
trek. En—en op daardie groot dag, dan sal ons sien, die Kerk
van die Here Jesus Christus sal geroep word na die—na die groot
ontmoetingstyd in die lug, en ons sal almal opgaan om Hom te
ontmoet. En ek—ek sien uit na daardie uur.

Nou, daar is soveel wat gesê sou kon word!
28 En vanaand, op die finale, sluitingsaand, soos gewoonlik, is
almal…In ’n genesingsdiens, vind ek, onder verwagtings van
groot dinge wat in die genesingsdiens gedoen sal word, wat
hulle gespanne, senuweeagtig, maak. En dan vind ek vanaand,
dieselfde ding, dat almal onder die verwagting is om te sien
hoe…En elke aand, was dit so gewees, vir die oopmaak van
daardie Seëls.
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29 Nou wil ek hierdie baie duidelik stel. Elke keer, elke keer dat
hierdie Seëls na vore gekom het; was alles wat ek ooit oor Hulle
geglo het, en gelees het van ander mense, teenstrydig gewees met
dit wat na my toe gekom het in die kamer.
30 En my verstand het, teen hierdie tyd…Waarom ek vanmôre
daardie genesingsdiens gehad het, omdat my menslike verstand
so wegbeweeg van my eie manier van dink. Ek het in ’n—in ’n
kamer probeer bly met die blindings afgetrek, en ’n lig aan.
Hierdie is die agtste dag. En het nie eens in my kar geklim, om—
om êrens heen te gaan nie.
31 Ekmoes saammet ’n paar broers, daar na die banke toe gaan,
om ’n paar bewyse en dinge te teken, oor geld en goed wat geleen
is vir hierdie kerk. Maar ek—maar ek het direk teruggekom, en
het dadelik weer begin studeer.
32 En snaaks genoeg, daar was nie een persoon wat iets gesê het
nie. Of, gewoonlik, klop hulle, en trek, en is daarrond. Daar was
nie een ding nie. Dit was baie besonders.
33 Daar waar ek geëet het, by Broer Wood se huis. Gewoonlik is
dit volgepak met karre rondom daardie plek. En daar sou agt of
tien verskillende mense by hulle kom bly het gedurende hierdie
tyd, en nie een van hulle het gekom nie.
34 En dan, vanoggend, ek sal nooit vanoggend vergeet nie, die
genade van ons Verlosser teenoor Sy moeë, uitgeputte dienskneg.
Toe, ek ’n arme persoon se vraag geantwoord het, en, na die beste
van my wete, gedink het dat ek reg gedoen het. En, ewe skielik,
asof ek—ek iets van ’n kind weggevat het, ek was so veroordeel,
en het nie geweet wat dit was nie. En ek het gedink, dalk was dit
dat ek haastig was om by daardie genesingsdiens uit te kom, dalk
iemand so desperaat siek, vir wie ek dadelik moes bid. En ek het
vir die gehoor gevra. Binne ’n paar oomblikke, is dit geopenbaar.
En iemand het gesê: “Sal jy nie jou—jou teks oor lees nie?” of
iets. En toe, het ek die stukkie papier opgetel en dit weer gelees,
te sien wat daar staan. Het afgekyk op die Boeke, en dit was
heeltemal verskillend, die vraagwat ek beantwoord het. Sien?
35 Kan ek dit net aan julle meedeel. Wanneer die Bonatuurlike
inkom, is dit die gemoed van Christus. Jy raak so ver verwyder
van jou eie denke, totdat, in jou eie gemoed, ek…Dit, jy…Ek
moenie…Ek moet dit nie probeer verduidelik nie, want ek kan
nie. Sien? Ek sou dit nie kon doen nie. Daar is niemand wat dit
sou kon doen nie.
36 Hoe kon daardie man, wat die Elía was, daar op die berg
staan, onder die Teenwoordigheid vanGod, en Vuur uit die hemel
aftrek, en toe reën net na die Vuur? En toe die hemele sluit,
en dit het vir drie jaar en ses maande nie gereën nie, en net
teruggaan en die reën roep, op daardie selfde dag! En onder
daardie salwing, hoe…En het vierhonderd priesters weggevat
en hulle doodgemaak; en toe die wildernis ingehardloop, geskree
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vir sy lewe, oor ’n dreigement van een vrou. Sien? Isébel, sy het
gesweer sy sou sy lewe neem. Toe, Agab en hulle almal daar
was, om die Teenwoordigheid van God en die groot wonderwerk
gedoen te sien. Sien, sy…Die Gees het hom verlaat. In sy
natuurlike denke, het hy nie geweet hoe om te dink nie, sien. Hy
kon nie vir homself dink nie.
37 En, onthou, die Engel het hom aan die slaap gemaak, en hom
laat rus. Het hom laat opstaan, vir hom ’n paar koeke gegee; hom
toe weer laat slaap, en hom laat rus; en hom weer laat opstaan,
en weer vir hom ’n paar koeke gegee. En, vir veertig dae, weet
ons nie wat met die man gebeur het nie. Toe is hy teruggetrek in
’n grot, êrens, en het God hom geroep.
38 Moenie daardie van die Bonatuurlike probeer verduidelik
nie. Jy kan dit nie doen nie. Sien? Enigste ding om te doen, is
gaan maar net voort. En ek probeer myself so duidelik uitdruk
as wat ek kan, maar van nou af aan sal ek…Ek dink ek sal dit
nooit weer probeer nie. Jy moet net absoluut glo, of nie. En ek
is…Julle sal, ’n rukkie later, sien waarom.

Nou, ek het eerlik probeer wees. Godweet dit.
39 En daardie vraag vanoggend. Ek het dit net so eerlik probeer
beantwoord as wat ek kon. Ek het net die eerste deel van die
vers gelees, en dit was ’n…sou nie reg gewees het nie. Maar die
Heilige Gees, wat verstaan het dat ek…my verstand…Sien,
kyk, die laaste twee of drie dae, wat het gebeur. Sien, ek—ek
het sewe honderd…“sewe duisend,” sewehonderd genoem. Het
vanoggend probeer, en dit is raakgesien deur die mense, sien, en
dit het gewys dat julle opgelet het. Nou, ’n ander keer, waar ek
“die duif” probeer sê het, en ek dit die lam genoem het; maar
ek het dit dadelik opgelet. En dan, hier, een wat ek nie opgelet
het daarvan nie, het die Heilige Gees reguit omgedraai en my
daarnatoe teruggeroep.
40 Dis ’n dubbele bevestiging dat hierdie dinge reg is. Hulle
is…God hou toesig, om toe te sien dat Dit reg is. Dis reg. Hy wil.
Hy wil hê julle moet weet Dis dieWaarheid.
41 Hy is die EenwatDit stuur, want ditwas beslis nie…Ditwas
net soveel vir my, ’n les, as wat dit vir julle was. En so ons is…
Ek is baie dankbaar vir die—die—die wete, om nou van die Here
te verneem, in watter uur ons lewe; sien, lewe reg in die eindtyd,
voor die weggaan van die Kerk. Nou net…
42 Ons het nou gesels, so laat ons net weer Sy seëninge op die
Woord vra.
43 OnsHemelse Vader, hier komdaardie groot aand, ’n groot uur
wanneer daar ’n groot ding gebeur het. Dit was oral tussen die
mense. En, Vader, ek bid dat dit vanaand, sonder enige twyfel,
aan die mense se harte en verstand bekendgemaak sal word, dat
hulle sal weet dat God steeds op die Troon is, en dat Hy steeds
Sy mense liefhet.
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44 En dis die uur, uur wat die wêreld verlang het om te sien,
wat nou naderkom, want dit roep uit om verlossing. Ons kan
sien die elemente is gereed om dit terug te bring. Ons kan sien
die elemente is gereed om die Kerk in die Teenwoordigheid
van Christus in te bring. Ons kan die—die Bruid die vorm sien
aanneem, die huweliksklere aantrek, gereedmaak. Ons kan die
ligte sien flikker. Ons weet ons is by die einde.
45 Nou, Hemelse Vader, soos dit nou voortgaan om te preek, of
te leer oor hierdie groot, magtige gebeurtenis wat plaasgevind
het in die Heerlikheid, sowat tweeduisend jaar gelede, en aan
die groot geliefde apostel, Johannes, gegee is. En vanaand gaan
ons Daaroor praat. Laat die Heilige Gees nou in Symagtige Krag
van openbaring na vore kom, dat Hy aan ons daardie ding wat
Hy wil hê ons moet weet, kan openbaar, soos wat Hy in die laaste
paar aande gedoen het. Ons wy onsself toe aan U, saam met die
Woord, in Jesus’ Naam. Amen.
46 Nou, as julle, miskien, in julle Bybels wil blaai. En dit is net
’n kort vers, een vers van die Skrif. Maar, dis die laaste vers, dit
word gevind…laaste Seël, liewer.

Nou, gisteraand het ons oor die Sesde Seël gepraat.
47 Eerste Seël, synde die antichris wat na vore gekomhet. Sy tyd
het aangekom, en ons het gesien hoe hy uitgegaan het.
48 Hoe die Lewende Wese wat bekendgestel is, op God se Krag
wat uitgegaan het saam met die antichris-krag, om dit te bestry!
Ek glo nie daar kan ’n vraag in enigiemand se gemoed wees
daaroor nie.
49 Toe het ons uitgevind, dis onmiddellik daarna, daardie
kerkeeu, het daardie LewendeWesens gegaan.
50 Het daar deurgegaan, ons het gevind, ons het die hele prentjie
daar verander, geen Lewende Wesens het meer uitgekom nie.
Sien? Maar, dit het bekendgestel, na vore gekom, tot daar in die
Verdrukkingsperiode, nadat die Kerk al weggegaan het.
51 Hoe perfek pas dit nie net in by die kerkeeue nie! Ek sien nie
een jota, een ding wat nie perfek gepas het nie, selfs tot op die
eeue en alles, en die tye. Dink daaraan. Dit wys, dit moes God
gewees het wat dit gedoen het. Die menslike verstand sou dit nie
kon begryp nie. En nou vind ons uit dat dit, ook, ons…
52 Die Here het ons die Skrif, die Heilige Skrif laat neem, wat
Jesus gesê het sou plaasvind. En hoe sou ons dit ooit gevind het?
En hier, kom nader en openbaar, en bring dit presies so. Sy preek
daar, in antwoord daarop, bring presies tot op die punt, ses van
die Seëls uit, maar Hy het die Sewende uitgelaat. Sien?
53 Toe, toe die Seëls oopgemaak is, het God, let hier op, het
Hy nagelaat om selfs enige simbool van die Sewende Een te
openbaar. Sien? Dis ’n volkome geheim by God. Let op. Nou gaan
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ons in die Bybel lees, in die—die Sewende Seël. Dit word gevind
in Openbaring, die 8ste hoofstuk.

En toe Hy die sewende seël oopgemaak het, kom daar
stilte in die hemel omtrent ’n halfuur lank.

54 En dis al wat ons daaroor het. Nou gaan ons oplet.
55 En probeer om nie te lank te hou nie, want baie van julle sal
op die pad wees, vanaand nog, om huis toe te gaan. En ek het
weer gedink, om ’n genesingsdiens vanoggend te hê, wat julle in
die oggend sou laat gaan, hoef dan nie verder te wag nie. En nou
het ons…
56 En ek, ook, ek moet na—na Tucson, Arizona, terugreis, waar
ek woon. En dis noumy tuiste. En danwil ek—ek hier terug wees,
as die Here wil, teen…Die familie wil terugkom vir ’n paar dae
in Junie. En, nou, miskien kom ek sover om julle almal hier te
ontmoet, ’n byeenkoms in daardie tyd.
57 My volgende vasgestelde diens is Albuquerque, NewMexico.
Ek dink dis die negende, tiende, en elfde. Ek sal Donderdag en
Goeie Vrydag daar wees. So, ek sou die hele ding waargeneem
het, en ek het ander afsprake gehad waar ek dit nie voor daardie
tyd kon maak nie, so ek sal Donderdagaand en Vrydagaand
waarneem, by Albuquerque, NewMexico.
58 En dan—en dan die—die volgende, bekend, binnekort, is
potensieel. Ons is nog nie seker nie. Dit sal by my goeie vriende,
die—die groep Die Middernag Roep wees, by…bo by Southern
Pines, Noord-Carolina.
59 En hulle is nou daarbinne op die telefoon, waar, hulle het
telegramme, boodskap, en alles gestuur, en is op die punt, vir ’n
ander groep, by Little Rock; van die Jesus’ Naam-mense by wie
ek die byeenkomste gehad het, daar by die Cow Palace verlede
somer. Hulle hou hulle konvensie by Little Rock, Arkansas. En
hulle het, van verlede jaar af, gevra vir ten minste een aand. Of,
wil die hele een hê, maar is selfs bereid vir net een aand. En so
ek het vir hulle gesê, nie juis geweet wat om te doen nie, ek het
gesê hulle kan dit “potensieel” adverteer. Dan sal hulle hulle ’n
bietjie later laat weet.
60 Het hy pas gebel? Uh-huh. Goed. Wat sê? [’n Broer sê: “Hot
Springs.”—Red.] Hot Springs, is dit reg? Ekwas verkeerd. [“Vier-
en-twintigste.”] Vier-en-twintigste van…[“Mei.”] Mei? [Iemand
sê: “Vier-en-twintigste tot agt-en-twintigste Junie.”] Vier-en-
twintigste tot agt-en-twintigste Junie. Nou is dit aangekondig:
“Potensieel,” dit is: “as dit die wil van die Here is.” Sien?
Ek sal…
61 Hier is die rede waarom ek daardie dinge graag doen. Julle
sal nou ’n bietjie later leer, sien. As ek na ’n plek toe gaan, hou
ek daarvan om my voete daar te plaas, in die wete dat God gesê
het: “Gaan soontoe.” As die vyand dan êrens opstaan, sê ek: “Ek
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is hier in die Naam van die Here Jesus. Gee net pad!” Sien? Sien?
Sien? En jy’s—jy’s seker, van jou grond, sien. As Hy jou êrens heen
gestuur het, sal Hy vir jou sorg. Sien? Maar as jy gaan, op die
veronderstelling, dan weet ek nie; Hy is dalk nie daar nie. So ek—
ek wil so seker wees as wat ek kan wees. Ek het al baie aanvaar
wat Hy my nie gesê het om te aanvaar nie, maar ek—ek wil graag
so seker wees asmoontlik. Die Here seën julle almal nou.
62 Nou, nou let ons op, siende dat hier net een vers is, wil ons
graag iets net ’n bietjie—’n bietjie voor hierdie behandel. Julle
let op, ons het die 7de hoofstuk oorgeslaan. Die 6de hoofstuk
beëindig die Sesde, die Sesde Seël. Maar, tussen die Sesde Seël en
die Sewende Seël, is daar iets wat plaasvind. Sien? En hoe—hoe
pragtig is dit, net op sy regte plek geplaas, tussenin, 6de en 7de
hoofstuk. Nou julle let op in die 7de hoofstuk, let ons op, tussen
die Sesde en Sewende, is daar ’n onderbreking. ’n Onderbreking,
tussen, die 6de en 7de hoofstuk van die Boek van Openbaring, en
dis tussen die Sesde en Sewende Seël wat hierdie onderbreking
gemaak word. Nou ons wil dit oplet. Dis baie belangrik dat ons
hierdie rukkie oplet.
63 Nou onthou, na die 4de hoofstuk van Openbaring, is die Kerk
weg. Na die—die vier perderuiters uitgegaan het, is Kerk weg.
Sien? Alles wat met die Kerk gebeur, het tot by die 4de hoofstuk
van die Boek Openbaring gebeur. Alles wat in die antichris-
beweging gebeur het, het tot by die 4de hoofstuk gegaan. En
die Vierde Seël van Openbaring, het dit vir beide antichris en
Christus, beëindig. En die antichris kom tot sy ondergang, en
saammet sy leërmag; en Christus kommet Sy leërmag.
64 Dis ’n ou stryd wat ver terug begin het, anderkant die tyd. En
toe is hulle…Satan en sy engele is uitgeskop, en toe het hulle
na die aarde toe gekom. En die stryd het weer ontstaan, want
Eva het die skans afgebreek, waaragter sy afgesonder was, agter
die Woord van God. En van daardie einste uur af, het Satan die
stryd oor God se Woord gewen, want een van Sy onderdane, die
swakkere, het die skanse laat sak. En dis presies hoe hy elke keer
die stryd gewen het, was omdat een van Sy onderdane die skans
van die Woord laat sak het.
65 En dit is in hierdie laaste kerkeeu gedoen, deur ’n
organisatoriese stelsel. Waarin, die regte, opregte, heilige kerk
van die lewende God, met ’n leuenagtige ruiter, nie die Woord
wou aanvaar nie, en die kerk van die Woord na dogma laat
draai het.
66 Nou, hoeveel weet dat dit dogma is waarop die Rooms
Katolieke kerk gebou is? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.] Erken
hulle dit? Absoluut. Beslis. Sekerlik, hulle erken dit. Dis nie al
nie. Die Katoliek, dit sal sekerlik nie hulle gevoelens enigsins
seermaak nie, want hulle weet dit. Hulle het pas ’n nuwe
een bygevoeg, hier nie lank gelede nie, dat Maria opgewek is.



492 DIE OPENBARING VAN DIE SEWE SEËLS

Julle onthou dit, hier ’n paar jaar, omtrent tien jaar gelede.
Hoeveel onthou dit? [“Amen.”] Die koerant, daarin. Sekerlik.
Sien? Alles, oor die nuwe “dogma.” Sien, dis alles dogma, nie
Woord nie. Sien?
67 ’n Priester het, tydens ’n onderhoud onlangs, het hy gesê:
“Mnr. Branham,” hy het gesê: “God is in Sy kerk.”

Ek het gesê: “God is in SyWoord.”

Hy het gesê: “Ons is nie veronderstel om te stry nie.”
68 Ek het gesê: “Ek stry nie. Ekmaak net ’n stelling. God is in Sy
Woord. Dis reg. ‘Enigeen wat iets Daarvan wil wegneem, of iets
Daaraan toevoeg,’ het die Woord gesê.”
69 Hy het gesê: “Wel, God het gegee…Christus het vir Sy Kerk
die mag gegee, en vir hulle gesê: wat hulle ook al op aarde bind,
sal in die Hemel gebind wees; en wat…”

Ek het gesê: “Dit is presies Waarheid.”
70 Hy het gesê: “Ons het, op…op hierdie beginsel, dat ons mag
het om sonde weg te vat.”
71 En ek het gesê: “As julle dit sal doen op die manier wat dit vir
die Kerk gegee is, en die manier wat hulle dit gedoen het, sal ek
dit aanvaar. As jy dit doen, daar is water hier, om ‘in die Naam
van Jesus Christus gedoop te word tot vergewing van jou sonde,’
sien, nie deur iemand wat vir jou sê jou sondes word vergewe
nie.” Sien? Sien? Dis presies.
72 Kyk na Petrus met die sleutels, op die Dag van Pinkster.
Onthou, hy het die sleutels waarvan hulle praat. En die—die
mense het gesê: “Manne en broeders, wat kan ons doen om gered
te word?”
73 Petrus het gesê: “Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop
word, in die Naam van Jesus Christus” (waarvoor?) “tot die
vergewing van sondes, en dan sal julle die gawe van die Heilige
Gees ontvang. Want die belofte is vir julle en vir julle kinders,
hulle wat daar ver is, soveel as wat die Here onse God sal roep.”
Dis reg. So daarmee is dit vir ewig besleg. Dis alles verby.
Daarmee was dit afgehandel.
74 Nou, maar, julle sien, die antichris het ingekom, soos ons
dit uitgebeeld het en dit uitgewys het. Watter openbaring!
My, goeiste! En om te dink, al hierdie jare, het ons dit sien
voortbeweeg. En hier is dit absoluut, direk, SO SPREEK
DIE HERE.
75 Nou, en ons let nou op hierdie onderbreking, tussen, die 6de
en die 7de hoofstuk. Nou, die 7de hoofstuk van Openbaring, hier
is ’n—’n…openbaar ’n gebeurtenis. Dis nie sommer net verniet
hierin nie. Dis nie verniet, hier tussenin, geplaas nie. Sien? Dis
hierin met ’n doel, en dis ’n openbaring wat iets oopmaak. Let
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op hoe misterieus en hoe wiskundig pas dit reg in die Skrif in!
Sien? Presies.
76 Glo julle in God se wiskunde? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.]
As julle dit nie doen nie, is julle sekerlik verdwaal in die…Jy
sal sekerlik verdwaal in die Woord, as jy ’n vier of ses, of—of iets
begin plaas, behalwe net die wiskundige woorde wat in volgorde
loop. Jy sal beslis ’n koei hê, wat gras pluk bo-aan ’n boom, in jou
toneel, êrens. Jy sal sekerlik kortkom. Want, God loop nie…Sy
heleWoord loop volkome in—in—inwiskunde. Ja,meneer. Perfek,
die perfekste! Daar is geen ander literatuur wat soos Dit geskryf
is nie, so perfek is, soos Dit, in wis—wiskunde nie.
77 Nou, die—die 8ste hoofstuk openbaar net die toneel van die—
toneel van die Sewende Seël, waar niks anders openbaar word
nie, nou, niks nie. Word nie in die Sewende Seël geopenbaar
nie…nou, het niks met die 7de hoofstuk van—van Openbaring
te doen nie. Sy openbaring, van die Sewende Seël, is volmaak
stom. En as ek net die tyd gehad het…Ek sal ’n paar plekke
probeer, om vir julle te wys.
78 Die hele pad terug, vanaf Génesis, word—word—word van
hierdie Sewende hoof-…of hierdie Sewende Seël gepraat. Van
die heel begin af, inGénesis, word hierdie Sewende Se-…
79 Hierdie Seëls het daar na vore gekom. Kan julle nie onthou
nie, vanmôre, is hierdie dinge na vore gebring nie? En kyk,
vanaand, word hulle na vore gebring. En jy vind uit, wanneer
dit by daardie Sewende Seël kom, sny sy uit. [Broer Branham
klap sy vinger een keer—Red.] Ja.
80 Jesus Christus, besig om te praat, het Self van die eindtyd
vertel. En toe Hy kom…het van al ses Seëls vertel. Toe Hy by
die Sewende gekom het, het Hy opgehou. Daar is dit, sien. Dis ’n
groot ding.
81 Nou, nou, ons gaan nou hier oor hierdie 7de hoofstuk praat,
net vir ’n oomblik, om—om dit soort van as ’n brug te plaas,
tussen Sesde en Sewende Seël. Want, dis die enigste materiaal
wat ons nou het om op staat te maak, is die Sesde…tussen die
Sesde en Sewende Seël, is die uitroep van Israel daar.
82 Nou, ek het baie goeie Jehova Getuie-vriende wat hier sit,
wat almal…of hulle was. Miskien is party van hulle nog steeds
Jehova Getuies. Maar hulle het altyd, Mnr. Russell het, hierdie
honderd vier-en-veertigduisend, as synde die bonatuurlike
Bruid van Christus toegepas. Sien? Hulle…Dit is nie.
83 Dit het niks te doen met die kerkeeu nie, glad nie. Hulle
is absoluut Israel. Nou, ons gaan oor ’n paar minute lees. Nou,
hierdie onderbreking, tussen die Sesde…die Seëls, is ’n uitroep
en verseëling van die honderd vier-en-veertigduisend Jode, wat
geroep word in die Verdrukkingsperiode, nadat die Kerk weg is.
Sien? Dit het niks te doen met die kerkeeu nie, glad nie. O, word
geroep, en volkome in harmonie met die Skrif. Daniël se laaste
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drie-en-’n-half weke, bestem vir Daniël se “volk,” sien, nie die
Heidene nie. Vir Daniël se “volk,” enDaniël was ’n Jood!
84 Nou let op, Israel, Israel glo net haar profete, en, nadat hulle
bevestig is.
85 En nêrens, deur die kerkeeu heen, sedert die vroeë
apostoliese Kerk, het die Protestantse kerk ooit ’n profeet gehad
nie. Sê vir my wie dit was, en wys dit vir my. Nog nooit nie! Hulle
het, in die vroeë apostoliese eeu, een genaamdAgabus gehad, wat
’n bevestigde profeet was. Maar in…Toe die Heidene ingekom
het, onder die erfgename van God, en Paulus hom na die Heidene
gekeer het. Nadat Petrus, soos ons gisteraand gelees het, dit van
die Here ontvang het, dat: “Hy ’n—’n volk uit die Heidene neem,
vir Sy Naam, as Sy Bruid,” toe was daar nooit, op die bladsye van
die geskiedenis, ’n Heidense profeet nie. Gaan julle nou maar net
terug deur die geskiedenis en vind uit. Waarom? Presies, dit sou
teenstrydig wees met die Woord. Presies.
86 Toe die eerste uitgegaan het, was dit ’n leeu, dit was
profete: Woord.

Die volgendewat uitgegaan het, was die arbeid, offerande.

Die volgende wat uitgegaan het, was die bedrewenheid van—
van die mens.
87 Maar ons is belowe, in die laaste dag, sal dit weer na die Kerk
toe terugkeer, ten einde op te klaar alles wat mislei is, uitgelaat
is, ongedaan is, ongedaan gelaat is. Want, dit word hier voorspel
dat die sewende engel se Boodskap die verborgenhede van God
sou beëindig. En, dan, ons het deur Dit alles gegaan. Ons sien dat
Dit volkome in harmoniemet die Skrif is. Dit is waarom.
88 Nou, kan julle dit vir julle voorstel, wanneer hierdie persoon
op die toneel verskyn? Wanneer hy dit doen, onthou, sal dit so
nederig wees en so meer, dat die kerke dit ver sal miskyk. En kan
julle dit vir julle voorstel, dat die kerke, steeds onder die tradisie
van die hervormers, ooit ’n profeet van God af sou ontvang, wat
sterk teen hulle leerstellings en organisasies souwees?
89 Nou, daar is net een persoon wat dit sou kon vervul, net een
Gees wat ooit op die aarde was, waarvan ekweet. Sou of wees…
Dit sal Elía moet wees, in sy tyd. En dit is voorspel dat dit sou
wees, wat niks anders is as die Gees van Christus nie.
90 Toe Christus gekom het, was Hy die volheid. Hy was die
Profeet. Hywas die—die God van die profete. Sien? Sien?
91 Christus, kyk hoe het hulle Hom gehaat. Maar Hy het gekom
presies soos die Woord gesê het Hy sou kom. Maar siende dat
Hy ’n Profeet was, het hulle hulleself van die Koninkryk van
God af weg gelaster, deur die Gees van God, wat onderskei het
ensovoorts: “’n onrein gees” te noem. Het gesê: “Hy is ’n—Hy is
’n waarsêer, of ’n duiwel,” met ander woorde.
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92 ’n Waarsêer is ’n duiwel, sien, duiwel se gees. Sekerlik.
Het julle dit geweet? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.] Absoluut.
Waarsêery is ’n nabootsing van ’n profeet, wat voor God absoluut
laster is.
93 Nou let op. Geroep, in perfekte ooreenstemming met die
Skrifte, met Daniël se laaste drie-en-’n-half jaar.
94 Let op, Israel se gelowige—gelowiges word aangesê in die
Ou Testament, om hulle profete slegs te glo nadat die profeet
bevestig is. “As daar iemand onder julle is, wat geestelik is of
’n profeet, sal Ek die Here My-…julle God, Myself aan hom
bekendmaak, en met hom praat in visioene, deur drome, drome
interpreteer.” Iemand ’n droom het, sal die profeet in staat wees
om dit te interpreteer. En as—as hy ’n visioen het, vertel hy dit.
“Ek sal Myself aan hom bekendmaak deur visioene en drome,
Myself bekendmaak. En as wat hy sê so gebeur, luister dan na
daardie profeet, want Ek is met hom. As dit nie gebeur nie, moet
hom dan glad nie vrees nie.” Ja. Dis reg. “Gaan weg, los hom net
uit, sien.” Nou dis…
95 Nou, Israel gaan dit altyd glo. En sien julle nie?Waaromnie?

Nou ek wil hê julle moet hierdie les nou goed begryp,
vanaand.
96 Waarom? Want, dis ’n opdrag van God, aan hulle. Ek gee nie
om hoeveel traktaatjies die Heidene daar kan kry en versprei nie.
Ek gee nie om hoeveel jy deur Israel gaan met ’n Bybel onder jou
arm, om dit, dat of die ander te bewys nie; hulle sal nooit iets
anders as ’n profeet ontvang nie. Dis presies reg. Want, ’n profeet
is die enigste een wat die Goddelike Woord sou kon neem en Dit
op Sy plek plaas, en ’n bevestigde profeet sou kon wees. Hulle sal
dit glo. Dis reg.
97 Soos toe ek met ’n Jood gepraat het hierbo by Benton Harbor,
toe daardie John Rhyn, wat byna sy hele lewe lank blind was, sy
sig ontvang het. Hulle het my soontoe gevat, daardie huis van
Dawid. En hierdie rabbi het uitgekom met sy lang baard. Hy het
gesê: “Deurwatter gesag het jy vir JohnRhyn sy sig gegee?”

Ek het gesê: “In die Naam van Jesus Christus, die Seun
van God.”
98 Hy het gesê: “Verre sy dit van God om ’n Seun te hê!” Sien?
En hy het gesê: “Julle mense kan nie vir God in drie stukke sny
en Hom vir ’n Jood gee nie. Maak drie Gode uit Hom; julle is ’n
klomp heidene!”
99 Ek het gesê: “Ek snyHom nie in drie stukke nie.” Ek het gesê:
“Rabbi, sal dit ’n vreemde ding vir jou wees om te glo een van
julle profete het vertel dat…iets verkeerd gesê?”

Hy het gesê: “Ons profete sê niks verkeerds nie.”
Ek het gesê: “Vanwie het Jesaja 9:6 gepraat?”
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Hy het gesê: “Die Messias.”
100 Ek het gesê: “Dan sal Messias ’n Mens-Profeet wees. Is
dit reg?”

Het gesê: “Ja, meneer. Dis reg.”
101 Ek het gesê: “Wys vir my waar Jesus dit gemis het.” Hy het
gesê…Ek het gesê: “In watter verhouding sal Messias-Profeet
tot God wees?”

Hy het gesê: “Hy sal God wees.”
Ek het gesê: “Dis reg. Nou het jy dit volgens die Woord

gekry.”
102 So help my, daardie Jood het daar gestaan en die trane het
teen sy wange afgeloop, het gesê: “Ek sal ’n bietjie later na jou
luister.”

Ek het gesê: “Rabbi, glo jy dit?”
103 En hy het gesê: “Kyk,” hy het gesê: “‘God is in staat om uit
hierdie klippe kinders van Abraham op te wek.’” Ek het geweet
hy was in die Nuwe Testament.

Ek het gesê: “Reg, Rabbi! Nouwat daarvan?”
104 Hy het gesê: “As ek dit preek, sou ek daaronder wees,” julle
weet waar hulle plek daar op die bult sit: “daaronder in die
straat, bedel vir my brood.”
105 Ek het gesê: “Ek sou liewer daaronder my brood wou bedel.”
Die Jood het steeds sy hande op geld, julle weet. Sien? Sien?
“Ek sou liewer…” En sy naam in goud, op die…Ek het gesê:
“Ek sou liewer daaronder wou wees, soutbeskuitjies eet en
spruitwater drink, en weet ek is in harmonie met God, en opreg;
as wat ek hier sou wou wees met my naam so op daardie gebou,
in goue letters, en weet dat ek weg is van God af. Dit weet ek.”
Hywou niemeer namy luister nie, so hy het ingegaan.
106 Maar dit is so. Jy kan God nie in twee of drie stukke sny,
genaamd “Vader, Seun, en Heilige Gees,” en drie Gode maak en
dit vir ’n Jood aanbied nie. Sy einste gebod is: “Jy mag geen
ander gode voor My aangesig hê nie. Ek is die Here jou God.”
Wat het Jesus gesê? Jesus sê: “‘Luister julle, O Israel, Ek is die
Here julle God, een God.’” Nie drie nie; jy sal hulle dit nooit laat
aanvaar nie. Nee. Geen profeet sal ooit van drie Gode praat nie.
Nee. Nêrens nie. Jy sal nooit daarvan hoor nie. Nee, meneer. Dis
afgodediens en heidens sooswaar dit vandaan kom. Ja,meneer.
107 Let op. Maar hierdie profete sal kom. Nie net dit nie…Die—
die profete, nou, is Openbaring 11. Ons het deel daarvan gelees.
En ekwil hê jullemoet dit lees as julle dit bestudeer, op die bande
ensovoorts. Hulle is absoluut bevestigde profete, deur die teken
van profete. Dan gaan Israel daarna luister.
108 Nou, aan julle, my Jehova Getuies-vriende, verstaan nou dat
hierdie, honderd vier-en-veertigduisend, niks met die Bruid te
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doen het nie. Daar is nie ’n enkele gedeelte van die Skrif wat
dit ondersteun nie. Nee, meneer. Hulle is nie. Hulle is Jode.
Die Uitverkorenes wat uitgeroep word gedurende die tyd van
die laaste drie-en-’n-half jaar van Daniël se sewentig weke.
Nou dis…
109 Ek—ek hou aan om dit weer aan te haal. Nie sodanig vir julle
almal hier nie, maar, sien, mense, hierdie bande gaan orals, julle
sien. En julle verstaan dit. Julle hoor ek haal weer aan. Dis met
daardie doel.
110 Let op. Nou kyk hoedat hulle moes, blind, sien julle hoe
hulle moes…? Jesus, of, God moes die Jode verblind, om hulle
daarvan te weerhou om Jesus te herken. As hulle geweet het, as
hulle maar net geweet het dat dit…Gesien die tekens wat Hy
gedoen het, as hulle in hulle regte stadium was, soos hulle daar
onder die wet was toe God hulle beveel het oor ’n profeet, en
hulle vir Jesus dit sien doen het, sou hulle gesê het: “Dit is die
Messias.” Waarom was dit?
111 Dié in daardie eeu, wat hulle name in die Lam se Boek van
die Lewe geskryf gehad het, Sy apostels ensovoorts, hulle het dit
gesien en dit herken.
112 Waarom het die res van hulle nie? Sien, hulle was verblind.
Hulle kon dit nie sien nie. Hulle sien dit nou nog nie. En hulle sal
dit nie sien, totdat sy as ’n nasie gebore word, op een keer nie. Dit
kan nie…
113 Die Woord kan nie faal nie. Onthou, die Woord kan nie faal
nie. Gee nie om hoeveel sensasies jy het, en wat alles plaasvind
nie, maar daardie Woord kan nie faal nie. Dit gaan presies wees
soos God gesê het dit sal. Sien? Nou, ons besef dat hierdie dinge
moet gebeur.
114 En dit is waarom hulle Jesus nie herken het toe Hy Homself
volmaak as die Profeet geïdentifiseer het nie.
115 Selfs die klein—klein ou Samaritaanse vroutjie wat daar by
die put gestaan het. Hy was nog nooit in Samaría nie; Hy het
net soontoe gegaan, gesê Hy voel om daarlangs te gaan, en Hy
het soontoe gegaan. En daar was daardie vroutjie. En sy, in haar
toestand, sy was in ’n beter toestand om die Evangelie te ontvang
as daardie godsdienstige priesters en dinge van daardie dag. Sy
het dit gedoen. Sekerlik. Nou, sien?
116 Maar, met al hulle verwerping en al, het een van hulle edelste
manne tog toegegee dat hulle geweet het Hy is ’n Leermeester
deur God gestuur.
117 Ek het gesels met een van die beste dokters wat daar in die
suidelike state is, in sy kantoor, nie lank gelede nie. ’n Baie goeie
spesialis in Louisville, ’n baie edel man. En ek het vir hom gesê,
ek het gesê: “Dokter, ek wil vir jou ’n vraag vra.”

Hy het gesê: “Goed.”
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118 Ek het gesê: “Ek het julle mediese teken opgelet, die staf.
Julle het ’n slangwat om ’n paal gedraai is.Waarvoor staan dit?”

Hy het gesê: “Ek weet nie.”
119 En ek het gesê: “Dit staan hiervoor: dit was ’n simbool van
Goddelike genesing, waar Moses die koperslang in die woestyn
opgerig het, sien, wat net ’n simbool was, net ’n simbool van die
ware Christus.”
120 Nou, vandag, ismedisyne ’n simbool vanGoddelike genesing.
En hoewel baie van hulle dit nie glo nie, glo ware goeie dokters
dit wel.Maar party van hulle glo dit nie.Maar die einste embleem
wat hulle omhoog hou, getuig van die Krag van die Almagtige
God, of hulle dit nou wil glo of nie. Sien? Dis reg. Daar is die
koperslangwat aan ’n paal hang, op diemediese embleem.
121 Nou let op hierdie Jode. Nou, die skille van blindheid was
op hierdie mense se oë. Hulle, hulle kon dit nie verhelp nie; dit
was daar, en God het dit daar geplaas. En hulle bly daarop tot
die eeu wat vir hulle beloof is, hierdie komende profete. Jy kan
sendelinge stuur, jy kan doen wat jy wil; Israel sal nooit bekeer
word voordat hierdie profete op die toneel verskyn nie, en dit sal
wees na dieWegraping van die Heidense Kerk.
122 Net so min as wat die os-eeu ’n leeu se oproep sou kon
ontvang, wantGod het in SyWoord gesê dat ’n os-Gees uitgegaan
het. En in die hervormers se eeu, het ’n mens uitgegaan. Sien? Jy
moet net…
123 Dis die enigste ding wat julle…hulle kan ontvang. Dis…
En, nou daarin, is hulle verblind.Dis net alwat dit is. Nou let op.
124 Maar die eeu komwanneer daar klaarmet dieHeidene gedeel
sal wees. Daar’s ’n boom, en die wortels was Joods, en dit is
afgekap; en die Heiden is daarop ingeënt: “die wilde, olyfboom,”
en dit bring sy vrugte voort. Nou, wanneer daardie Heidense
Bruid afgekap word, daardie Bruid-boom waarvan ek gepraat
het, en opgeneemword in die Teenwoordigheid van God; sal God
daardie ongelowige Heidene, hier na die kant toe wegvee (die
slapendemaagd), enweer ent. Hy het belowe omdit te doen.
125 En tot daardie tyd, moet jy maar net weet waar…As jy weet
waarheen jy gaan, wel, goed. As jy nie weet nie, wel, struikel jy
in die duisternis.
126 Nou, dis wanneer die Jode bekeer sal word, gedurende
daardie eeu. Nou, soos die kerkeeu, sal hulle onder die krag
van die gesalfde belofte, vir Christus ontvang; maar, nou,
nie terwyl die Heidene daar is nie. Nou ons kan sien watter
soort boodskap hierdie twee profete, van Openbaring 11, sal
verkondig. Nou jy kan duidelik sien presies wat hulle gaan doen.
Want, die oorblyfsel, of die honderd vier-en-veertigduisend,
voorbestemdes, ontvang die Seël van God.
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127 Laat ons net lees. Nou luister nou baie mooi. Nou ek wil hê
julle moet saam met my lees, as julle kan, want ek gaan sommer
binnekort hierna terugverwys, 7de hoofstuk, nou, hierdie is
tussen die Sesde en Sewende Seël.

…ná hierdie dinge—ná hierdie dinge (hierdie
Seëls)…

128 Die Sesde Seël is losgemaak, en dis die Verdrukkingsperiode.
Verstaan almal dit nou? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.] Sesde
Seël is losgemaak, en die Verdrukking was aan die gang.
Daarna, wat?

…náhierdie dinge het ek vier engele op die vier hoeke
van die aarde sien staan, en hulle het die vier winde
van die aarde vasgehou, sodat geen wind sou waai op
die aarde, of op die see, of teen enige boom nie. (Vier
Engele!)

En ek het ’n ander engel sien opkom van die opgang
van die son, met die seël van die lewende God: en hy het
met ’n groot stem geroep na die vier engele, aan wie dit
gegee is om die see, die aarde…die see te beskadig,

en gesê: Moenie die aarde, of die see, of die bome
beskadig, totdat ons die diensknegte…verseël het nie.

129 Nie die Bruid nie. “Diensknegte.” Nie die seuns nie.
“Diensknegte.” Israel was altyd God se diensknegte gewees. Die
Kerk is seuns, sien, deur geboorte. Israel is Sy dienskneg. Kyk,
elke plek, dis altyd. Abraham was Sy dienskneg gewees. Ons is
nie diensknegte nie. Ons is kinders, seuns en dogters. Ja.

…van die…van onse God op hulle voorhoof verseël
het nie.

130 Kyk nou.

…onse God op hulle voorhoof.

En ek het die getal van die verseëldes gehoor:…
131 Nou ekwil hê jullemoetmooi luister as ons hulle lees.

…en ’n honderd vier-en-veertigduisend verseëldes
uit al die stamme van die kinders van Israel.

132 Hy noem hulle perfek. Nou, as daar toevallig ’n Brits-Israelse
onderskeier hier sit, luister nou hoe dit die wind uit daardie seil
haal, sien.

Uit die stam van Juda twaalfduisend verseëldes.
(Genoem: “die stam.”) Uit die stam van Ruben
twaalfduisend verseëldes. Uit die stam van Gad…
twaalfduisend.

133 Kyk nou na jou—kyk na jou stamme.
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En uit die stam vanAser twaalfduisend verseëldes.…
die stam van Náftali twaalfduisend verseëldes. …die
stam van—van Manasse…twaalfduisend.
En uit die stam van Simeon twaalfduisend verseëldes.

Uit die stam van—van Levi twaalfduisend verseeldes.
Uit die stam van Issaskar…twaalfduisend. (Issaskar,
skat ek, spreek jy dit uit)…twaalfduisend.
…die stam van Sébulon twaalfduisend. En uit die

stam van Josef was twaalfduisend verseëldes. Uit
al die…Uit die stam van Benjamin twaalfduisend
verseëldes.

134 Nou, daar’s twaalf stamme, twaalfduisend uit ’n stam.
Twaalf maal twaalf…is wat? [Gemeente sê: “’n Honderd vier-
en-veertigduisend.”—Red.] ’n Honderd vier-en-veertigduisend.
Nou kyk. Hulle was, almal, uit die stamme van Israel.
135 Nou kyk: “Ná hierdie…”Nou hier kom ’n ander groep. Nou,
die Bruid is weg, ons weet dit. Maar kyk na hierdie groep wat
naderkom.

Ná hierdie dinge het ek gesien, en, kyk, daar was
’n groot menigte, wat niemand kon tel nie, uit alle
nasies,…stamme, en volke, en taal, hulle het gestaan
voor die troon, en voor die Lam, beklee in wit klere, en
met palmtakke in hulle hand;
En hulle het met ’n groot stem geroep, en gesê, Heil

aan onse God wat op die troon sit, en aan die Lam.
En al die nasies…het rondom die troon, en die

ouderling en die vier lewende wesens gestaan, en hulle
het voor die troon op hulle aangesig neergeval, en God
aanbid,
En gesê: Amen: Lof,…heerlikheid,…wysheid, …

danksegging,…eer,…krag,…sterkte, aan onse God
tot in alle ewigheid. Amen.
Toe het een van die ouderlinge…

136 Nou hy is hier voor die ouderlinge. Soos, ons hom gesien het,
regdeur die Seëls.

Toe het een van die ouderlinge gespreek, en vir my
gesê, Hulle wat…

137 Nou, Johannes, as ’n Jood, het sy eie mense herken. Hy het
hulle in stamverband gesien. Is dit reg? Hy het elkeen van die
stamme herken en genoem.
138 Maar nou, toe hy dié sien, is hy soort van onseker. En die
ouderling weet dit, daarom sê hy:

…Hulle wat bekleed is met die wit klere,wie is hulle?
en waarvandaan het hulle gekom?

139 Johannes antwoord nou:
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En ek sê vir hom, My heer, u weet dit.
140 Johannes het hulle nie geken nie, sien; alle volke, tale,
en nasie.

…En hy sê vir my, Dit is hulle— hy sê vir my, Dit
is hulle wat uit die groot verdrukking kom, (met ander
woorde, die groot Verdrukking), en hulle het hulle klere
gewas,…hulle klere wit gemaak in die bloed van die
Lam.
Daarom is hulle voor die troon van God, en dien Hom

dag en nag in sy tempel: en hulle…Hy wat op die troon
gesit het, sal sy tent oor hulle oopspan.
Hulle sal nie meer honger, en hulle sal nie meer dors

hê nie; en nooit sal die son—die son, of enige hitte, op
hulle val nie.
Want die Lam wat in die middel van die troon is, sal

hulle laat wei, en hulle na lewende waterfonteine lei: en
God sal alle trane van hulle oë…vee.

141 Nou open ons die…kom ons by die Seël.
Het julle opgelet, hullewas…Eers, ons begin nou, Israel.

142 En dan sien ons die gesuiwerde kerk, nie die Bruid nie;
die gesuiwerde kerk, deur die Verdrukking, sien, sien, kom hier
nader, groot getal ware opregte harte wat naderkom uit—uit die
groot Verdrukking. Nie die Kerk nie; Dit het al voortgegaan, die
Bruid. Dit is die kerk daar.
143 Nou ons vind uit, daar ’n bietjie later, Jesus het gesê dat die
Troon sal sit, en hoe die…hulle, elkeen, in die oordeel sal staan.
144 Nou, ons vind nou dat hierdie mense verseël was met die Seël
van die lewendeGod (is dit reg?), hierdie Jode.Wat is die Seël van
die lewende God?
145 Nou, ek noem nie enigeen nie, enige gevoelens seermaak nie.
Ek sêmaar net, sien.Weet julle, dat, na die lees van baie geleerdes
wat hieroor skryf, beweer dat hierdie groep hier, bloed-gewasdes,
inderdaad die Bruid is?
146 Het julle geweet dat baie geleerdes ook beweer dat die
honderd vier-en-veertigduisend die Bruid is? Watter…Daar is
iets wat hier moet pas, verkeerd…hierin reg, want daar’s nou
iets verkeerd.
147 Let op, ons Adventiste-broers sê, dat: “Die Seël van God, is
die onderhou van die sabbatdag.” Julle weet dit. Maar ek wil een
greintjie Skrif daaroor hê, om te toon dat sabbat, of onderhou
van die sabbatdag, die Seël van God is. Sien? Dis net iemand
wat daardie idee versin het.
148 Maar as julle Efésiërs 4:30 lees, staan daar: “Bedroef nie
die Heilige Gees van God nie, waardeur julle verseël is tot
die dag dat…van julle verlossing,” ja, meneer, wanneer die
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middelaarswerk gedoen is, en jy aankom; Christus Sy Eie kom
verlos. Jy is verseël; nie tot die volgende herlewing toe nie.
Wanneer jy eenmaal met die Heilige Gees verseël is, is dit ’n
afgehandelde taak, dat God jou ontvang het, en daarvan kan nie
weggekom word nie.
149 Jy sê: “Wel, ek het Dit gehad, en ek het weggegaan.” Nee, jy—
jy het Dit nie gehad nie.
150 God het gesê Dit gaan voort tot die Dag van Verlossing. Nou,
uh-huh, stry julle maar met Hom, en kyk julle wat dit beteken.
“Tot die Dag van julle Verlossing.”
151 Let op. Omdat daar was…Omdat hulle volgens
uitverkiesing ’n oorblyfsel was, is hierdie Jode nou die oorblyfsel
volgens die uitverkiesing. In die dae van Elía se eerste bediening
aan die Jode, toe seweduisend gelowiges weggehou is deur die
hand van God, is daar nou in hierdie oorblyfseltyd, kom hulle
aan die beurt, sal daar honderd vier-en-veertigduisend wees
volgens die uitverkiesing. Wat, die Boodskap op daardie tyd,
wat die Boodskap sal glo, sal honderd vier-en-veertigduisend
wees.
152 Nou, sê julle: “O, net ’n oomblik, broer, ek weet nie so mooi
van hierdie ‘uitverkiesing’ goed nie.Wel, ek het dit nog nooit daar
gelees nie.”
153 Nou goed, kom ons kyk of dit reg is of nie. Kom ons blaai
terug na Matthéüs, en kom hierby en vind uit of ons êrens
iets hieroor kan kry. Ek glo nou ek is reg. Ek het dit nie hier
neergeskryf nie, maar dit het net in my kop opgekom. Kom ons
vat, aan die einde, die 30ste vers; waar ons gisteraand was, die
einde van die Sesde Seël, by die 30ste vers. Nou kom ons lees
dit en kyk waarby ons nou uitkom, die 31ste vers. Sien? “Hulle
sal die Seun van die mens in heerlikheid sien kom.” Nou die
31ste vers.

EnHy sal Sy engele uitstuur met harde trompetgeluid,
en hulle sal Sy uitverkorenes versamel uit die vier
windstreke, van die een einde van die hemele af tot die
ander einde daarvan.

154 Die “uitverkorenes” sal uitkom. Wat is dit? En die
Verdrukkingsperiode. Die God sal Sy uitverkorenes roep, en
dit is die Jode gedurende daardie tyd, die uitverkorenes. Die
Bybel praat daarvan. Paulus praat daarvan: “Volgens die
uitverkiesing.” Daar sal honderd vier-en-veertigduisend wees
volgens die uitverkiesing, wat die Boodskap sal glo, uit die
letterlik miljoene wat daar sal wees.
155 Daar was miljoene in Palestina, in die dae van die profesie
van Elía, en seweduisend is gered uit miljoene uit.
156 Nou: “volgens die uitverkiesing.” Waar, miljoene Jode in die
tuisland bymekaarkom. Dit word ’n nasie. Daar sal miljoene
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daarin wees, maar net eenhonderd vier-en-veertigduisend
“uitverkorenes” sal geneem word. Hulle sal na die Boodskap
luister.
157 Dit is dieselfde ding in die Heidense Kerk. Daar is ’n
Bruid, en Sy is uitverkore. “En hy sal geroep word volgens die
uitverkiesing.” Let op, dit alles tipeer die Kerk, volmaak, die
uitverkore gelowiges.
158 Ander glo nie. Jy kan dit net sien. Jy vertel vir ’n man
’n Waarheid, en laat dit deur die Woord bewys word, en dan
bevestig word; hy sê: “Ek glo Dit nie.” Jy kan net…
159 Moenie meer daarmee speel nie. Jesus het gesê moenie. Het
gesê: “Dis net soos om pêrels voor swyne te gooi.” Sien? Het gesê:
“Laat hulle maar met rus. Hulle sal omdraai en jou onder hulle
voete vertrap. Hulle sal jou bespot. Stap jy net weg en laat hulle
met rus. ‘As die blindes die blindes lei…’”
160 Ek het na ’n man toe gegaan, nie lank gelede nie, of liewer,
hy het na my toe gekom. Hy het oral rond, orals, geargumenteer,
teen Goddelike genesing. En hy het daar gekom, en hy het gesê:
“Ek glo nie jou Goddelike genesing nie.”
161 Ek het gesê: “Myne, skat ek, sal niks beteken nie, want ek het
nie enige nie.” En hy…Ekhet gesê: “MaarGod s’n is volmaak.”

Hy het gesê: “Daar is nie so-iets nie.”
162 Ek het gesê: “Jy’s te laat om dit te sê, maat. Ja, jy het—jy
het te lank gewag daarvoor. Jy kon geargumenteer het, ’n paar
jaar gelede, maar daar is nou ’n ander eeu aan die gang. Daar’s
miljoenewat kan getuig, sien.” Ek het gesê: “Jy’s—jy’s nou te laat,
kêrel, om dit te sê.”
163 Hy het gesê, hy het gesê: “Wel, ek glo dit nie; ek gee nie om
wat jy doen nie.”

Ek het gesê: “Sekerlik nie. Jy kan nie.” Sien?
164 Hy het gesê: “Slaan my met blindheid!” Het gesê: “As jy
werklik die Heilige Gees het, soos Paulus,” gesê: “slaan my met
blindheid.”
165 Ek het gesê: “Hoe kan ek dit doen as jy alreeds blind is?” Ek
het gesê: “Jou vader het jou vir die Waarheid verblind.” Ek het
gesê: “Jy, jy’s alreeds blind.”
166 En hy het gesê: “Ek sal nie glo nie; ek gee nie om wat jy sou
kon doen, hoeveel getuienis jy kan bewys, of enige so-iets nie. Ek
glo dit steeds nie.”
167 Ek het gesê: “Sekerlik. Dit was nie vir ongelowiges nie. Dit
was net vir gelowiges. Dis al.” Sien?
168 Wat was dit? Sien, jy weet net daar, die uitverkiesing geld
nie. Moet net glad nie daarmee sukkel nie. Jesus het dieselfde
ding gedoen, Hy het gesê: “Laat hulle met rus. As die blindes die
blindes lei, sal hulle nie almal in die sloot beland nie?”
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169 Maar toe Hy by ’n klein prostituut gekom het, [Broer
Branham klap sy vinger een keer—Red.] het dit vlam gevat! Wat
was dit? Dit was ’n uitverkore saad wat daar gelê het, sien, wat
Dit sommer net so gesien het. Toe Dit tot Petrus gekom het, was
daar uitverkore saad wat daar gelê het, sien, en hulle het Dit
gesien. “En almal wat die Vader gee, gegee het” (verlede tyd) “My
gegee het, hulle sal kom. Hulle sal naMy toe kom.” O, goeiste! Ek
hou daarvan! Ja, meneer. Let op, die gelowiges gloDit wel.
170 Die ongelowiges kan Dit nie glo nie. So, nou, as enigiemand
wil argumenteer oor die slang se saad en dinge, en jy probeer
vir hulle wys, hulle wil nie Daarna luister nie; loop net weg.
Laat hulle net met rus. Sien, God argumenteer nie, ook nie Sy
kinders nie.
171 Let op, God se honderd vier-en-veertigduisend uitverkore
Jode buig nie voor die dier, sy denominasionalisme, of beelde,
of enigiets nie, alhoewel hulle nasie op daardie tydstip in ’n
verbond is daarmee. Israel is in ’n verbond, maar hier is die
honderd vier-en-veertigduisend wat dit nie gaan doen nie. Dis
die uitverkorenes.
172 Selfde ding wat dit nou net hier in die Heidense Kerk is, is ’n
uitverkore groep. Jy kan hulle nie in daardie soort ding betrek
nie. Hulle sal dit nie glo nie. Nee, meneer. Toe die Lig hulle
eenmaal getref het, is dit net daar besleg. Hulle sien die…sien
dit gebeur, sien dit dan bevestig en so bewys word. En hulle kyk
hieronder in die Bybel, sien daardie Woord net voortgaan. Wel,
jy kan—jy kan net sowel ophou met hulle sukkel, want hulle glo
Dit. Dis al. Dis al. Hoewel hulle Dit nie kan verklaar nie, weet
hulle tog hulle het Dit. So, soos ek sê, daar’s ’n klomp dinge wat
ek nie kan verduidelik nie, maar ek—ek weet in elk geval dis ’n
werklikheid. Uh-huh. Goed.
173 Hierdie tyd was tussen die Sesde en Sewende Seël, dat Hy
hierdie mense roep, van wie Jesus gepraat het in Matthéüs die
24ste hoofstuk en die 31ste vers, wat ons so pas gelees het, sien.
Basuine hier, die twee getuies van die…Wanneer die basuin
weerklink, is dit die basuin van die twee getuies van die eeu
van genade vir die Jode. Een basuin weerklink, let julle op, een
basuin weerklink. Hy het gesê Hy sou die basuin laat weerklink.
Nou let hier op, 31ste.

En Hy sal Sy engele uitstuur (nie een nie, sien; daar’s
twee van hulle) met harde trompetgeluid,…

174 Wat is dit? Wanneer God gereedmaak om te praat, is daar
’n geluid van ’n basuin. Dis altyd Sy Stem. Dit roep tot die
stryd, sien. God praat. Hierdie engele sal na vore kom met die
weerklink van die basuin.
175 En julle let op, by die laaste engel se Boodskap, weerklink
die basuin. Die eerste engel se boodskap, ’n basuin weerklink;
tweede engel s’n, het ’n basuin weerklink, toe Hy dit uitgestuur
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het. Let op, maar toe die Seëls aangekondig is, was hulle almal
in een groot, Goddelike iets, om ’n groep mense uit te roep; daar
het een basuinweerklink, en Sewe Seëls is oopgemaak.
176 Let op: “Versamel Sy uitverkore Jode uit die vier streke van
die hemele.”
177 Hy het die ses Seëls genoem, soos ons gesien het, maar nie
die Sewende Seël nie. Hy het nooit enigiets hierin gesê oor die
Sewende Seël nie, nêrens nie.
178 Sien, gaan direk daarna, die 32ste vers, na gelykenisse,
van die tyd van die roeping van die uitverkore Jode. Nou kyk
hier, sien.
179 “En Hy sal die engele met ’n trompet stuur, en die
Uitverkorenes versamel uit die vier uithoeke van die hemel.” Nou
begin Hy…
180 Sien, Hy sê niks oor die Sewende Seël hier nie. Sien? Hy het
van Sesde Seël gepraat; Eerste, Tweede, Derde, Vierde, Vyfde,
en Sesde.
181 Maar let op:

En leer van die vyeboom hierdie gelykenis; Wanneer sy
takke al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die
somer naby is:
So weet julle ook, wanneer julle ál hierdie dinge sien,

dat dit naby is, voor die deur.
182 Daardie laaste, daardie vraag wat hulle vir Hom gevra het:
“Enwat sal die tekenwees van die einde van diewêreld?”
183 “Wanneer julle hierdie Jode sien…Wanneer julle hierdie
ander dinge sien plaasvind, weet julle wat plaasvind. Nou,
wanneer julle hierdie Jode sien…”Praat met die Jode! Kyk nou.
Metwatter geselskap praat Hy, Heidene? Jode! Jode! Sien?
184 Nou Hy het gesê: “Julle sal deur alle nasies gehaat word oor
My Naam,” ensovoorts, soos.
185 Nou: “Wanneer,” het Hy gesê: “julle sien hierdie Jode begin
hulle botsels voortbring daar oorkant,” wanneer daardie Israel
begin terugdraai, na haar land toe. Wanneer sy daar aankom,
(die Kerk is gereed vir Wegraping), is daar net drie-en-’n-half
jaar oor tot die einde van die ou wêreld, en sy gaan uit in chaos,
en die Millennium kom in, na die nuwe—nuwe aarde. Het gesê:
“Voor die deur!” Nou, eenduisend jaar op aarde is slegs een dag
by God. En drie-en-’n-half jaar, waarop sou dit neerkom? Soveel
sekondes, in God se tyd. Dis waarom Hy gesê het: “Dis voor
die deur.”

Voorwaar Ek sê vir julle, dat, Hierdie geslag sal
sekerlik nie verteer word, mee weggedoen word, hierdie
volk, voordat al hierdie dinge…
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186 Waarmee, waarmee sal nie weggedoen word nie? Hulle het
die Jood probeer doodmaak, van die aarde af, die hele tyd. Hulle
sal nooit in staat wees om dit te doen nie.
187 Maar let op. Die einste geslag Jode wat die terugkeer gesien
het, terug na Palestina toe, daardie geslag sal hierdie dinge sien
gebeur. En net die laaste twee jaar, het sy ten volle ’n nasie
geword, met haar eie geld enwat ook al. Daar is sy.
188 Nou, waar is ons, vriend? Die Seëls en alles gaan oop; nou
kry ons hierdie hier tussenin. Daar is dit. Sien julle waar ons sit?
[Gemeente sê: “Amen.”—Red.]
189 Ek hoop julle begryp Dit. Ek het geen geleerdheid nie.
Ek weet waarvan ek praat, maar miskien kan ek Dit nie
verduidelik—verduidelik, om vir julle sin te maak nie. Maar ek
hoop dat God die Woorde sal neem wat deurmekaar is, en hulle
reg verdeel, sien, en julle laat weet wat Dit is. Want, dis, ons is
voor die deur. Ons is hier by die tyd. Nou let op.
190 Sien, nou net daarna, draai Hy na hierdie Jode, en na die—
die eindtyd. Hy sê wat gaan plaasvind. Ons weet dat daar selfs
nou…Ons weet, ons is deeglik bewus daarvan, dat die stamme
verstrooi is. Hulle is al, vir vyf-en-twintighonderd jaar. Daar is
voorspel dat hulle verstrooi sal word na die vier windstreke. Het
julle dit geweet? Ons weet dit.
191 Natuurlik, ons hoef nie terug te gaan en dit te kry, te soek nie,
want ek het hier iets werklik belangriks wat ek wil hê julle moet
sien, voor julle te moeg word, en ek uitgeput raak.
192 Let op. Ons weet, dat selfs elke stam, wat stam chronologie
is, of wat jy dit ook al wil noem, of geologie, of die stamposisies,
nie meer bymekaar is nie. Hulle is oral verstrooi.
193 Die Jode, wat in Jerusalem versamelword, is nie…Hulle ken
nie eens hulle stamme nie. Hulle het nie meer enige stambaniere
of enigiets nie. Al wat hulle wel nog weet, is dat hulle Jode is.
Daar is geprofeteer dat hulle so sou wees, die wêreld oor. Nou,
hulle boeke is vernietig. Hulle weet nie.

Jy sê: “Van watter stam is jy?”

“Ek weet nie.”

“Watter stam?”

“Ek weet nie.”
194 Een uit Benjamin, een uit die, en een uit daardie. Hulle weet
nie vanwaar hulle is nie. Hulle boeke is vernietig, deur die oorloë,
en vir vyf-en-twintighonderd jaar. Al wat hulle weet, hulle is
Jode. Dis al. So, hulle weet hulle is terug in hulle tuisland. Maar
hulle…Let op, al ken hulle nie hulle stamme nie, maar God
ken dit.
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195 Ek hou net daarvan! Weet julle, Hy het selfs gesê daar’s…
“Elke haar op jou hoof is getel.” Hum! Let op, Hy laat niks
verlore gaan nie. “Ek sal dit weer opwek op die laaste dag.”
196 Hoewel hulle hulle—hulle—hulle stambaniere verloor het, en
die wie watter een is, en of hulle dit of dat is; hulle weet nie of
hulle uit Benjamin is, óf of hulle uit Ruben, of—of Issaskar is,
of waar hulle vandaan kom nie. Maar, in elk geval, God roep
hulle hier.
197 Nou let op, in Openbaring 7, lees ons dit. “Twaalfduisend”
uit elke stam, van die uitverkorenes, uit almal uit. Daar is
twaalfduisend uit elke stam, wat uitverkies is, en hulle word
net hier in volgorde gestel. O, goeiste! Wat is hulle? Hulle is
in stamverband. Tog, is hulle nie nou nie, maar hulle sal wees.
Hulle is in stamverband. Wat sal in stamverband wees? Nie die
gewone Jood nie, nee. Maar dié wat die uitverkorenes is, die
honderd vier-en-veertigduisend, sal in stamverband gestel word.
O, goeiste!
198 Hoe graag wil ek dit nie vir julle wys nie! Ons sal nie daarop
ingaan nie. Maar dis presies wat die Kerk moet wees, uh-huh,
reg in orde.
199 Nou ek wil hê julle moet baie mooi kyk en saam met my
lees, vir ’n oomblik. Nou hier is iets wat julle miskien nog nooit
opgelet het, in die—die stamme se uitroep nie. Ek het vir julle
gesê, ’n rukkie gelede, om Openbaring 7 te lees. Lees saam met
my, en let op na daardie stamme. In Openbaring 7, is Dan en
Efraim uitgelaat en nie saam met hulle getel nie. Het julle dit
opgelet? Josef en Levi is in hulle plekke gestel. Het julle dit
opgelet? Dan en Efraim is nie daar nie. Nee, meneer. Maar, Josef
en Levi is gestel in die plek van—van—vanDan en Efraim.
200 Waarom? Hulle…Die altyd-onthouende God onthou elke
belofte van Sy Woord. O, ek sal graag daaroor wil preek. Sien?
God vergeet niks nie, al mag dit so lyk.
201 Soos Hy vir Moses gesê het. Israel was “vierhonderd jaar”
lank daar gewees. Maar hulle moes destyds daarheen gaan. Hy
het vir Abraham gesê: “En sy saad sou in ’n vreemde land vertoef
vir vierhonderd jaar, dan sou Hy hulle met ’n magtige hand
uitlei.” Maar toe het Hy vir Moses gesê: “Ek het My belofte
onthou, en Ek het afgekom om te vervul wat Ek gesê het.”
202 God vergeet nie. Hy vergeet nie Sy vervloekinge nie, en
Hy vergeet ook nie Sy seëninge nie. Maar, elke belofte wat Hy
gemaak het, Hy bly daarby.
203 Hieroor is hulle uitgelaat, nou, as julle kyk. Lees nou.
Ek wil hê julle moet nou saam met my lees. Gaan daar na
Deuteronomium, die twintig-…in die die 29ste vers daar, of
29ste hoofstuk, liewer. Daar is ’n rede waarom hierdie stamme
nie daar is nie. Alles het ’n rede daarvoor. Deuteronomium, ons
wil die—die 29ste hoofstuk van Deuteronomium neem. Nou, die
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Here help ons nou, dat ons kan verstaan. Nou ons wil begin
in Deuteronomium, die 29ste hoofstuk, by die 16ste vers. Nou
luister. Moses wat praat.

(Want julleweet self hoe ons in Egipteland gewoon; en
hoe ons dwarsdeur die nasies getrek het waardeur ons
getrek het;
En julle het die verfoeisels, en hulle drekgode, hout…

klip, silwer…goud, by hulle gesien:)
204 Elkeen het een of ander dingetjie gedra, ’n beeldjie van Sint
Cecilia. Julle weet, so-iets, sien. “Sodat daar…”Luister.

Sodat daar onder julle ’nman,…vrou, of ’n geslag, of
’n stammag wees, wat sy hart vandag van die HERE onse
God afwend, om die gode van dié nasies te gaan dien nie;
sodat daar onder julle geen wortel mag wees wat gif en
wilde-als dra nie;
En as hy die woorde van hierdie eedswering hoor,

dat hy—dat hy homself dan in sy hart gelukkig prys,
en sê, Ek…sal met my goed gaan, hoewel ek in die
verhardheid van my eie hart wandel,…

205 Sien, mense sê: “O, hy seën homself.” Julle weet, maak ’n
kruisie of iets, soos hulle nou maak, julle sien; dieselfde ding,
sien. En julle sien dis ’n heidense kenmerk, sien, dis soos die
heidene.

…homself dan in sy eie hart gelukkig prys,…sy eie
verhardheid van sy eie verstand, om so die bewaterde
saam met die dorstige weg te ruk:

206 “Drink maar, dit maak geen verskil nie; solank jy kerk toe
gaan, is jy reg.”

Dan sal die HERE hom nie wil vergewe nie, maar dan
sal die toorn van die HERE…sy ywer teen dié man rook,
en van die hele vloek wat in hierdie boek geskrywe is
(“Moenie een Woord daarvan wegneem, of een Daaraan
toevoeg nie,” sien.) sal op hom rus, en die HERE sal sy…
sy naam onder die hemel uitdelg.

207 Dis terwyl hy hier op aarde is, sien: “onder die hemel.”
En die HERE sal hom tot sy ongeluk van al die stamme

van Israel afskei, volgens al die vloek van die verbond
wat in hierdie wetboek geskrywe is:

208 Daarom: “As iemand ’n afgod dien, of ’n afgod by hom hou,
of homself in sy eie verbeelding van sy hart seën, en afgode
dien,” het God gesê: “man, vrou, familie, of ’n stam, sy naam
sal heeltemal uitgewis word, onder die mense.” Nou, is dit reg?
[Gemeente sê: “Amen.”—Red.] Hoe waar!
209 Afgodery het dieselfde ding in die kerk gedoen, jare gelede,
en doen dit vandag nog. En ek let op…Kyk hoe die antichris
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’n anti-beweging probeer maak het. Hoeveel weet dat die duiwel
tipeer en fatsoeneer agter—agter God se heiliges aan?
210 Wat is—wat is sonde? Is die regte ding verdraai. Wat is ’n
leuen? Is die waarheid wanvoorgestel. Wat is egbreek? Is die regte
daad, wettige daad, verkeerd gedoen. Sien?
211 Nou, deur dit te probeer doen: “’n naam uitdelg,” het julle
in die kerkeeu opgelet, dieselfde dier wat die beelde van dooie
mense dien, ensovoorts, het dieNaamvan dieHere Jesus Christus
probeer uitdelg, en titels soos Vader, Seun, en Heilige Gees gegee.
Dieselfde ding, met daardie vloek daaragter, net so.
212 Dan en Efraim het presies dit gedoen, onder ’n skynheilige
van ’n koning in Israel, ’n indringer, Jeróbeam. Nou, let op, in
Een Konings die 12de hoofstuk. Ek weet ons is…Dit, vir my,
dit—dit—dit lê ’n agtergrond waarop ons kan staatmaak, op wat
ons sien. Een Konings, ek wil na die 12de hoofstuk, 25ste tot die
30ste verse gaan.

En Jeróbeam…Sigem op die gebergte van Efraim, en
daar gewoon; en daarvandaan weggetrek in…en Pniel
gebou.
En nou het Jeróbeam aan…in—in sy hart gesê: (sien,

die verbeelding van sy hart), Nou sal die koningskap na
die huis van Dawid keer:

213 Hy het begin bang word, julle sien, omdat die volk kon
weggaan.

As hierdie volk opgaan om…offers te bring in die
huis van die HERE in Jerusalem, dan sal die hart van
hierdie volk terugkeer na die Here, na Rehábeam, die
koning van Juda, en hulle sal my om die lewe bring, en
teruggaan…na Rehábeam—Rehábeam, die koning van
Juda.
Daarom het die koning raad gehou en twee goue

kalwers gemaak, en aan hulle gesê, Julle het lank genoeg
opgegaan na Jerusalem: hier is, O Israel, jou gode, wat
jou…uit Egipteland laat optrek het.
En die een het hy in Bet-el opgerig, en die ander inDan

opgestel.
En hierdie saak het tot sonde geword: ja, die volk het

voor die een gaan aanbid, tot by Dan.
214 Sien, Efraim by Bet-el, en Dan, en hulle het afgode opgestel.
En dié het hulle gaan aanbid.
215 En hier is ons, omtrent reg by die Millennium-eeu, byna, en
God onthou steeds daardie sonde. Hulle word nie eens daarby
ingereken nie. Haai! Glorie! [Broer Branham klap sy hande een
keer—Red.] Net so seker as wat Hy elke goeie belofte onthou,
onthouHy elke slegte een, ook. Onthou net, as…
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216 Dis waarom ek glo, vriende, ek het altyd by daardie Woord
probeer bly, maak nie saak hoe vreemdDit voorkomnie.
217 Sien, nou, hulle wou nie toe daar daaroor gedink het nie.
Hulle het nie toe daaroor gedink nie. Hulle het gedink: “Wel,
hulle het daarmee weggekom.” Goed.
218 Maar hier is hulle hier in hierdie Millennium-eeu wat
aanbreek, wanneer hulle name en stamme “uitgedelg” word
daaruit, omdat hulle afgodery bedryf het, watGod vervloek het.
219 Het Hy nie gesê Hy “haat” die Nikolaïete en daardie Isébel
nie? Bly daarvanweg.HetHy nie gesêHy sou Isébel se dogters die
“dood” laat sterf, wat Ewige skeiding van Sy Teenwoordigheid
is nie? Moet glad nie daarop vertrou nie. Gee pad daarvan af. So,
God onthou. Let op.
220 Maar het julle daar opgelet, dit moes “uitgedelg” word?
Waarom? Onder die Hemel was daar geen onmiddellike
Offerhande wat hom die Heilige Gees kon gee, om hom hierdie
dinge te laat sien nie. Maar hy het dit in elk geval gedoen, in sy
eie selfsugtige gemoed.
221 Maar, Eségiël, in sy visioen, in die Millennium, sien hy hulle
weer in perfekte volgorde. Eségiël, as julle dit wou lees. Skryf dit
net neer, en julle kan dit lees, om tyd te bespaar. Eségiël 48:1 tot
7, lees ook die 23 tot 29. Eségiël het elke stam net mooi presies in
volgorde gesien. Goed.
222 En, ook, in Openbaring 14, het Johannes hulle weer in
stamvolgorde gesien, dis reg, elke stam op sy plek. Wat het
gebeur?
223 Julle onthou, Hy het gesê: “Onder die hemele, dat sy naam
uitgedelg sou word uit die stamverband.” Solank hy onder die
hemele was, sou daar nie meer wees nie. En hierdie honderd vier-
en-veertigduisend is nog hier in die stamgedeelte. Reg. Maar,
julle sien, hulle was verblind. Hulle het net die offerandes van
stiere en bokke gehad. Sien? Nou let op, Hy het hulle uitgedelg
“onder die hemel.”
224 Maar die Heiden, in die dae van die Heilige Gees, wat
Daarteen was; jou naam is heeltemal weggeneem uit die Boek
van die Lewe: “en kan nooit vergifnis kry, in hierdie wêreld of
die komendewêreld nie.” Is dit reg? So dit is waar ons staan.
225 Israel, onder bokke, skape, het hulle—hullewel ’n plek gehad.
Solank hulle hier op aarde was, is hulle stamme uitgelaat.
Hulle kon nooit ingesluit word nie. Nou, almal…Toe Hy hulle
daar geroep het, die honderd vier-en-veertigduisend, was hulle
uitgelaat. Dis reg. Hulle is nie eens daarin getel nie. En Josef
en Levi is in die plek van Dan en Efraim gesit. Nou julle kan
daarna kyk. Net daar is dit, voor julle, sien. En hier is God se
belofte, daar ver terug, honderde en honderde jare tevore. [Broer
Branham klop verskeie kere op die preekstoel—Red.]
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226 Nou, wat het gebeur? Hulle is gelouter gedurende die tyd van
die aaklige Verdrukkingsperiode.
227 Nou, as God daardie—daardie maagd gaan louter, wat ’n
goeie vrou was, maar sy het net nagelaat om olie in haar lamp te
hê, en Hy gaan haar louter deur vervolging daar. Hy sit daardie
stamme ook daarin, vir dieselfde ding, en louter hulle gedurende
die tyd van die Verdrukkingsperiode. Want dit is ’n—’n loutering.
Dis oordeel. Maar, julle sien, hulle het, nadat…En, kyk hier,
hier kom die honderd vier-en-veertigduisend op, na die loutering
van Israel. En hier kom die slapende maagd ook op, kom op,
gelouter, en het wit klere aan. Sien? Hoe volmaak! Hoe pragtig
is dit nie!
228 Net soos Jakob, in die tyd van benoudheid, sien. Hulle…
Jakob, in die tyd van benoudheid. Hy het verkeerd gedoen. Maar
hy het deur die louteringstyd gegaan, omdat hy sy broer, Esau,
veronreg het. Sien? Hy het bedrieg, om sy geboortereg te kry.
Maar het deur ’n loutering gegaan voor hy sy naam van Jakob
na Israel verander kon kry, wat ’n tipe is van die orde van God,
wat vandag getipeer word.
229 Nou, ons sal nou blaai na die 8ste vers van die, of, die 1ste
vers, bedoel ek, van die 8ste hoofstuk; vanOpenbaring 8:1.
230 Ek weet julle is moeg. Maar, nou, probeer nou net luister, net
vir ’n paarminute. En,God van dieHemel help ons, ismy gebed.
231 Ons moet onthou dat hierdie Sewende Seël die einde van tyd,
van alle dinge is. Dis reg. Die dinge geskrywe in die Sewe-seël
Boek, verseël, van die verlossingsplan van voor die grondlegging
van die wêreld af, dit eindig volledig. Dit is die einde; dit is
die einde van die sukkelende wêreld. Dis die einde van die
sukkelende natuur. Dis die einde van alles. Daarin, is dit die
einde van die Basuine. Dis die einde van die Skale. Dis die einde
van die aarde. Dis die…Dis selfs die einde van tyd.
232 Tyd loop uit. Die Bybel het so gesê. Matthéüs, die 7de
hoofstuk…Ek bedoel, Openbaring, die 7de hoof-…10de
hoofstuk en die…en 1 tot die 7de vers. Tyd loop uit. Die Engel
het gesê: “Daar sal geen tyd meer wees nie,” wanneer dit, in die
dae van hierdie groot ding wat gaan gebeur.
233 Alles loop ten einde, in hierdie tyd, die einde van die—van
die…teen die einde van hierdie Sewende Seël. Let op. Dis
die einde van die kerkeeu. Dis die—die einde van die Sewende
Seël. Dis die einde van die Basuine. Dis die einde van die
Skale, en beëindig selfs die inlui van die Millennium. Dis op die
Sewende Seël.
234 Dis net soos om ’n vuurpyl die lug in te vuur. En daardie
vuurpyl ontplof hier, en dit gaan op en ontplof weer. Dit stel
vyf sterre vry. Een van daardie sterre ontplof en blaas vyf sterre
daaruit; en dan ontplof een van daardie sterre en blaas vyf sterre
daaruit. Sien, dit sterf al voortgaande uit.
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235 Dis, wat, die Sewende Seël. Dit beëindig net die tyd vir
die wêreld. Dit beëindig die tyd hiervoor. Dit beëindig die tyd
daarvoor. Dit beëindig die tyd hiervoor. Dit beëindig die tyd.
Alles het net tot ’n einde gekommet daardie Sewende Seël.
236 Nou, hoe gaan Hy dit doen? Dis wat ons nie weet nie. Is dit
nie? Ons weet nie.
237 Dis selfs die tyd vir al hierdie dinge, en die inlui van die
Millennium.
238 Let op, die breek van hierdie Seëlwas so groot, dat, dieHemel
Daardeur stilgemaak is: “in stilte, omtrent ’n halfuur lank.” Nou,
is Dit groot!Wat is Dit? Dit het stil geword, die Hemele. Daarwas
nie ’n ding wat beweeg het nie, ’n halfuur lank.
239 Nou, ’n halfuur mag nie lank wees as jy dit aangenaam het
nie. Maar, in die spanning tussen dood en Lewe, het dit soos ’n
Millennium voorgekom. Dit was so groot!

Jesus het Dit nooit genoem nie. Nie een van die res van
hulle nie.
240 Johannes kon nie eens Daaroor skryf nie. Nee, hy is
hier verbied om te skryf. [Broer Branham tik sy Bybel twee
keer—Red.] Sien, daar’s net ’n…net…Hy het Dit nie geskryf
nie, maar dit is stilte.
241 En die vier-en-twintig ouderlinge wat voor God gestaan het,
Daar, op hulle harpe gespeel het; hulle het opgehou speel op
hulle harpe.

Die Engele het hulle sang laat stil word, in die Hemel.
242 Dink! Die heilige Gérubs en Sérafs, Dit wat Jesaja in die
tempel gesien het, met ses pare…of drie pare vlerke. Drie…
Twee oor sy gesig, en twee oor sy voete, en in vlug. En hy’s dag
en nag, daar, voor God, aan die sing: “Heilig, heilig, heilig, is die
Here God Almagtig!” En selfs toe hulle ingestap het, of in die
tempel ingekom het, het die pilare van die tempel selfs beweeg,
van hulle—hulle teenwoordigheid.
243 En hierdie heilige Sérafs het stilgebly. Engele het opgehou
sing. Uh-huh. Sjoe! Gevlieg in die Teenwoordigheid van God,
gesing: “Heilig, heilig, heilig,” Hulle het stilgebly. Geen Engele
sing nie. Geen lofuitinge nie. Geen—geen altaardiens nie. Geen,
niks nie. Daar was stilte; gedempte, doodse stilte in die Hemel,
vir ’n halfuur lank.
244 Die hele skare van die Hemel was stil vir hierdie halfuur, toe
hierdie Sewende-Seël verborgenheid in die Boek van Verlossing
oopgebreek is. Dink daaraan. Maar, Dit is gebreek. Die Lam
breek Dit. Weet julle wat? Hulle is Daardeur oorweldig, glo ek.
Hulle het nie geweet nie; daarwasDit! Hulle het net gestop.
245 Waarom?Wat isDit? Nou, nie een van onsweet nie.Maar, ek—
ek gaan vir julle vertel, inmy—my openbaringDaarvan.
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246 En, nou, ek is nie geneig om ’n fanatikus te wees nie. As ek
is, is ek onkundig daaroor, sien. Ek is…Ek is nie geneig tot iets
soos onbehoorlike tekere ganery en denkbeeldige dinge nie.
247 Ek het ’n paar dinge gesê, wat miskien vir sommige mense
soort van vreemd was. Maar wanneer God kom, Daaragter, en
Dit bevestig en sê Dis die Waarheid, dan is dit God se Woord.
Sien? Dit mag vreemd voorkom, op dié wyse. Sien?
248 En nou, so seker as wat ek vanaand op die platvorm staan,
het ek die openbaring gehad wat geopenbaar het. Dis van ’n
drievoudige aard. Daaroor sal ek met julle praat, met God se
hulp, oor een deel Daarvan. En dan kan julle…Laat ons eers
daardeur gaan. Hier is die openbaring, waarvan ek, om mee
te begin, vir julle wil vertel, wat Dit is. Wat gebeur, is dat…
Daardie Sewe Donderslae wat hy gehoor slaan het, en verbied
was om te skryf; dis wat die verborgenheid is, wat lê agter
daardie Sewe agtereenvolgende Donderslae wat uitrol. [Broer
Branham klop etlike kere op die preekstoel—Red.]
249 Nou, waarom? Laat ons dit bewys.Waarom?Dit is die geheim
waarvan niemand weet nie. Johannes is verbied om Daaroor
te skryf, self—self ’n simbool Daaroor te skryf. Waarom? Dis
waarom daar geen aktief in—aktiwiteit in die Hemel was nie:
dit kon die geheim weggee. Sien julle dit nou? [Gemeente sê:
“Amen.”—Red.]
250 As Dit so groot is, moet Dit ingesluit word, want Dit moet
gebeur. Maar toe die Sewe Donderslae…
251 Nou let op. Toe die sewe Engele na vore gekom het om hulle
Basuine te blaas, was daar een donderslag. [Broer Branham klop
een keer op die preekstoel—Red.] Toe Israel versamel is, was daar
’n basuin. “Wanneer daar geen tyd meer sal wees nie,” die laaste
basuin, een donderslag.
252 Maar hier is Sewe opeenvolgende Donderslae, mooi in ’n ry:
een, twee, drie, vier, vyf, ses, sewe, daardie volmaakte getal. Sewe
Donderslae in ’n ry, geuiter, nie…maak net—net mooi een, twee,
drie, vier, vyf, ses, sewe, agtermekaar. [Broer Branham klop sewe
keer op die preekstoel—Red.] Toe, die Hemel kon Dit nie skryf
nie. Die Hemel, niks anders, kon nie Daarvanweet nie, want daar
is niks om aan te gaan nie. Dit was ’n ontspanningstyd. Dit was
so groot, dat, Dit van die Engele geheim gehou is.
253 Nou,waarom?As SatanDit in die hande kon kry, sou hy groot
skade kon doen. Daar is een dingwat hy nieweet nie. Nou, hy kan
enigiets interpreteer wat hy wil, en enige soort gawe naboots, (ek
hoop julle leer), maar hy kan nie Hierdie weet nie. Dis nie eens in
dieWoord geskryf nie. Dis ’n volkome geheim.
254 Die Engele, alles, het stilgebly. As hulle een beweging
gemaak het, kon dit iets weggee, so hulle het net stilgebly,
opgehou harp speel. Alles het tot stilstand gekom.
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255 Sewe, God se perfekte getal. Sewe, [Broer Branham klop
sewe keer op die preekstoel—Red.] net reg op die ry af. Sewe
Donderslae het direk na mekaar geuiter, asof hulle iets uitgespel
het. Let op, teen daardie tyd, het Johannes Dit begin skrywe. Hy
het gesê: “Moet Dit nie opskryf nie.”
256 Jesus het nooit Daarvan gepraat nie. Johannes kon Dit nie
skryf nie. Engele weet niks Daarvan nie. Wat is Dit? Dis die ding
wat, Jesus gesê het: “Selfs die Engele van die Hemel weet” niks
Daarvan nie. Sien? Sien? Hy het Dit Self nie geweet nie. Het gesê:
“Slegs God” sal Dit weet.
257 Maar Hy het vir ons gesê, wanneer ons “hierdie tekens
begin sien na vore kom.” Kom julle nou êrens? [Gemeente sê:
“Amen.”—Red.] Goed. Let op, ons “begin sien hierdie tekens na
vore kom.” Sien?

As Satan Dit kon beetkry…
258 As jy wil hê iets moet gebeur…Nou julle sal my woord
hiervoor moet aanvaar. As ek beplan om iets te doen, weet ek
van beter as om vir enigiemand daarvan te sê. Nie dat daardie
persoon dit sal vertel nie, maar Satan sal dit hoor. Sien? Hy kan
dit nie, daar in my hart kry, solank God dit met die Heilige Gees
bedek hou, sodat dit tussen my en God is nie. Sien? Hy weet
niks daarvan, totdat jy dit sê nie, dan hoor hy dit. En ek het
probeer…Ek sê vir mense ek sal ’n sekere-sekere ding doen, en
kyk hoe die duiwel elke wiel laat uitval wat hy kan, om daar te
kom, sien, om my voor te spring. Maar as ek die openbaring van
God kry, en net niks daarvan sê nie, dan is dit anders.
259 Onthou, Satan sal probeer naboots. Hy sal alles probeer
naboots wat die Kerk sal doen. Hy het probeer om dit te doen.
Ons let dit op, deur die antichris.
260 Maar hierdie is een ding wat hy nie kan naboots nie. Daar
sal geen nabootsings hiervan wees nie, sien, want hy weet Dit
nie. Daar’s geenmanier vir hom omDit te weet nie. Dis die Derde
Trek. Hyweet net niksDaarvan nie. Sien?Hy verstaanDit nie.
261 Maar daar lê ’n geheimDaaronder! [Broer Branham klop een
keer op die preekstoel—Red.] Eer aan God in die Hoogste! Ek
kan nooit weer dieselfde dink, vir die res van my lewe nie, toe ek
gesien het nie. Nou, ek weet nie wat…Ek ken die volgende stap
daar, maar ek weet nie wat, hoe om dit te interpreteer nie. Dit
sal nie lank wees nie. Ek het hier neergeskryf, toe dit gebeur het,
as julle hier kan sien: “Stop. Moenie verder as dit net hier gaan
nie.” Ek is nie geneig om ’n fanatikus te wees nie. Ek vertel net
die Waarheid.
262 Maar onthou julle die skoentjie, waarmee ek altyd probeer
verduidelik het hoedat die siel langs so-en-so lê, en die innerlike
gewete, en al daardie soort goed? Wat, dit het net ’n groot klomp
nabootsings agterna laat ontstaan. Hoe hulle die hand moet



DIE SEWENDE SEËL 515

opneem, en die mense vashou, en vibrasies moet hê? Almal het
’n vibrasie in hulle hande gehad.
263 Maar onthou julle, toe Hy my daarheen gevat, en gesê het:
“Dit is daardie Derde Trek, en niemand sal Daarvan weet nie.”
Onthou julle dit? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.] Visioene faal
nooit. Hulle is volmaak die Waarheid.
264 Nou let op. Onthou julle die visioen van die konstellasie?
Charlie, ek…Hier is jy.
265 Iets gaan aan, ek het vir julle gesê, hierdie week, dat julle…
Ditwas reg rondom julle,maar ekwonder of julle dit opgelet het.
266 Onthou julle die konstellasie, van die visioen van die
Engele, toe ek hier weg is om Arizona toe te gaan? [Gemeente
sê: “Amen.”—Red.] Julle onthou Watter Tyd Is Dit, Menere?
[“Amen.”] Onthou julle dit? Let op, daar was net een groot
donderslag, en sewe Engele het verskyn. Dit reg? [“Amen.”] Een
donderslag, sewe Engele het verskyn.

En ek het gesien die Lam toe Hy die eerste seël
oopmaak, en ek het een van die vier lewende wesens
hoor sê, soos die stem van ’n donderslag, Kom kyk.

267 Let op, een donderslag, Sewe Boodskappe wat verseël is en
nie geopenbaar kanword voor die laaste dag, van hierdie eeu nie.
Sien wat ek bedoel? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.]
268 Nou, het julle die verborge deel van hierdie week opgelet? Dis
wat Dit is. Dis wat Dit was. Dit was nie ’n menslike wese, ’n—’n
man nie. Dit was die Engele van die Here. Let op.
269 Daar is getuies, drie van hulle, wat hierbinne sit, dat ek ’n
week gelede, ’n bietjie meer as ’n week gelede, daar ver in die
berge, byna by Mexiko, op was, saam met twee broers wat hier
sit. Besig gewees om kankerroos, of steekgras, van my broekspyp
af te trek; en ’n slag het afgegaan, wat byna, gelyk of dit, die berge
platgeskud het. Nou, dis reg. Ek het my broers nooit vertel nie,
maar hulle het ’n verskil opgelet.
270 En Hy het vir my gesê: “Maak nou gereed. Gaan ooswaarts.
Hier is die interpretasie van daardie visioen.” Sien? Nou, om julle
te laat weet, Broer Sothmann het nie die wild gekry waaragter hy
was nie. Ons het dit vir hom probeer kry. En Hy het gesê: “Nou,
vanaand, as ’n teken vir jou, gaan hy dit nie doen nie. Jy moet
jouself toewy in hierdie tyd vir die besoek van hierdie Engele.”
En ek het buite myself gevoel, onthou julle.
271 En ekwas in die weste. Die Engele het na die ooste gekom. En
soos hulle verbygekom het, is ek saammet hulle opgetel, (onthou
julle dit?) na die ooste toe. [Gemeente sê: “Amen.”—Red.]
272 En Broer Fred, hierbinne vanaand, is ’n getuie, en Broer
Norman. Terwyl ons oppad was ondertoe, het ek byna daardie
man oortuig om te bly en sy wild te kry. Is dit reg, Broer
Sothmann? [Broer Fred Sothmann sê: “Amen.”—Red.] Ja, daar,
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staan net daar. Ek het oorreed; maar, tog, Hy het gesê: “Hy sal
dit nie doen nie.” Ek hetmaar niks gesê nie; voortgegaan.
273 Iets, langs die tent gesit, die dag toe…Jy onthou, Broer
Sothmann. En ek, sodra sekere dinge gesê is, dat ek jou en
Broer Norman geplaas het…Waar is Broer Norman? Daaragter.
Het hulle onder eed geplaas, dat hulle nie sou praat van
wat plaasvind nie. Is dit reg? [Die broers sê: “Amen. Dis die
waarheid.”—Red.] Het ek omgedraai en so van daardie tent af
weggestap? Is dit reg? [“Dis reg.”]
274 Want, dit is wat dit was, presies wat dit was, en het geweet
dat ek dit nie kon sê voor dit gebeur het, en kan sien of die mense
dit sou verstaan nie.
275 En het julle opgelet? “Daardie een Engel,” het ek gesê:
“daarbinne, was ’n vreemde Engel.” Hy hetmeer namy toe gekyk
as enige van die res van Hulle. Onthou julle dit? [Gemeente sê:
“Amen.”—Red.] Hulle was in ’n konstellasie; drie aan ’n kant, en
een aan die bokant. En die een net hier langs my, getel van links
na regs, sou die sewende Engel wees. Hy was helderder, het meer
vir my beteken as die res van Hulle. Onthou julle? Ek het gesê:
“Hy het Sy bors uitgestoot, so, en het ooswaarts gevlieg” (onthou
julle) “so.” Ek het gesê: “Dit het my opgetel; my opgelig.” Onthou
julle dit? [“Amen.”]
276 Hier is Dit, die een met die Sewende Seël, die ding waaroor
ek my lewe lank gewonder het. Amen! Daardie ander Seëls het
baie virmy beteken, natuurlik,maar, o, julleweet niewatHierdie
beteken het nie, vir een keer in die lewe! [Broer Branham klop
verskeie kere op die preekstoel—Red.]
277 Ek het gebid, ek het uitgeroep na God. Ek—ek—ek…Na
daardie Phoenix-byeenkoms…Enigeen van die mense, daar
saammet my, weet. Ek het in die berge gebly.
278 Een oggend, het ek opgestaan en in SabinoCanyon opgegaan,
daardie groot, ruwe, hoë berge. En ek het daarin opgegaan. En
daar’s ’n klein voetpaadjie, na jy afgedraai het, wat opgaan in
Lemmon Mountain in, wat ’n dertig-myl staptog is, byna sowat
dertig voet sneeu daarbo. So, bo in die berg, baie vroeg voordag,
het met hierdie voetpaadjie opgegaan, langs vallende rotse. Ek
het gelei gevoel om hiernatoe te draai. En ek het gedraai, en
opgegaan tussen ’n paar groot, ruwe rotse in, o, goeiste, honderde
voet hoog.
279 En ek het tussen daardie rotse neergekniel. Ek het
hierdie Bybel neergelê, en hierdie boek neergelê…hierdie klein
notaboekie. [Broer Branham wys sy Bybel en notaboekie—Red.]
Ek het gesê: “Here God, wat beteken hierdie visioen? Ek—ek’s—
ek’s…”Ek het gesê: “Here, dit…Beteken ditmy sterwe?”
280 Julle onthou, ek het vir julle gesê: “Ek het gedink dit beteken
dalk my dood, want iets het ontplof wat my net aan stukke
geskud het.” Julle onthou dit. Hoeveel weet dit, het daarvan
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gehoor? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.] Wel, sekerlik, sien, julle
almal. En ek het gedink dit konmy dood beteken.
281 En toe in die kamer, het ek gesê: “Was…Wat—wat—wat was
dit, Here? Wat—wat beteken dit? Beteken dit dat ek gaan sterf?
As dit is, goed, ek sal nie vir my familie sê nie. Laat ek net gaan,
sien, as my werk klaar is.” En ek het gesê…
282 Nou, wat was dit?MaarHy het ’n getuie teruggestuur, onthou
julle ek het vir julle gesê, dat dit nie dit was nie. Dit was die
voortsetting vanmywerk. O, o, o! Begryp julle dit? [Gemeente sê:
“Amen.”—Red.] Sien? En het daar in Sabino Canyon gesit…
283 Die Hemelse Vader weet dit. Net so waar as wat julle dit sien
gebeur, het daardie Engele reguit afgekom en bevestig dat elke
Boodskap dieselfde is. Toe, het julle geweet of dit van God kom,
of nie. Dit is voorspel, vir julle, deur ’n visioen. Ek kon julle nie
vertel voor die dienste verby is nie, omdat ek dit verbied is.
284 In Sabino Canyon, daarbo gesit daardie oggend, ek het my
hande omhoog gehad. En my…Die wind het my ou swart hoed
afgewaai. Toe…Ek het daar gestaan, met my hande omhoog,
aan die bid. Ek het gesê: “Here God, wat beteken dit? Ek kan dit
nie verstaan nie, Here. Wat moet ek doen? As dit my Huis-toe-
gaan-tyd is, laat ek hier opgaan, is waar hulle my nooit sal kry
nie. Ek wil nie hê iemand moet hierrond treur, as ek weggaan
nie. Ek—ek wil net hê die familie moet dink ek het net gaan stap.
En hulle sal my nie kry nie. Steek my êrens weg. As ek gaan
weggaan, wel, laat my gaan. Miskien sal Joseph my Bybel hier
kry lê, eendag, en laat hy Dit gebruik. Sien, as ek gaan vertrek,
laat my gaan, Here.” En ek het my hande uitgestrek gehad. En,
ewe skielik, het iets my hand getref.
285 Ek weet nie. Ek kan nie sê nie. Het ek aan die slaap geraak?
Ek weet nie. Of het ek in ’n beswyming geraak? Ek weet nie. Was
dit ’n visioen? Ek kan julle nie sê nie. Al wat ek kan sê is wat
ek…Net dieselfde ding soos daardie Engele was!
286 En dit het my hand getref. En ek het gekyk, en dit was ’n
swaard. En dit het pêrel handvatsels gehad, baie mooi; en het
’n skerm daaroor gehad, met goud. En die lem het ietwat soos
chroom, soos silwer gelyk, dit was net baie blink. En dit was
so vlymskerp, o, goeiste! En ek het gedink: “Is dit nie net die
mooiste ding nie!” Pas net in my hand! Ek het gedink: “Dis
geweldig mooi. Maar,” ek het gesê: “haai, ek is altyd bang vir
daardie dinge, ’n swaard.” Ek het gedink: “Wat sal ek daarmee
maak?”
287 Ennet toe het ’n Stemdaarlangs geskud,wat die rotse geskud
het. Het gesê: “Dis die Swaard van die Koning!” En toe het ek
daaruit gekom.
288 “Die Swaard van die Koning.” Nou, as Dit gesê het: “’n
swaard van ’n koning…” Maar Dit het gesê: “Die Swaard van
die Koning.” En daar is net een: “die Koning,” en dis God. En Hy
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het een Swaard, en dis SyWoord, waarvolgens ek gelewe het. Dit,
so helpmy, God; staan hier op Sy heilige bank,met hierdie heilige
Woord wat hier lê! Dis die Woord! Amen! O, watter dag leef ons
nie in nie! Watter groot ding! Sien julle die verborgenheid en
geheim? Die Derde…
289 Het daar gestaan toe dit my verlaat, Iets het net na my toe
gekom en gesê: “Moenie vrees nie.” Nou, ek het geen stem gehoor
nie. Asof aan die binnekant van my, het dit gepraat. Ek moet net
vir julle die waarheid vertel, net presies wat gebeur het. Iets het
getref, en gesê: “Moenie vrees nie. Dit is daardieDerde Trek.”
290 Derde Trek! Onthou julle Dit? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.]
Hy het gesê: “Jy het soveel nabootsers hiervan gehad, wat jy
probeer verduidelik het. Maar,” het gesê: “moet Hierdie nie eens
probeer nie.” Onthou julle dit? Hoeveel onthou daardie visioen?
[“Amen.”] Wel, dis oral. Dis op band, en oraloor. Dit was omtrent
ses jaar gelede, sewe jaar gelede. Was sewe jaar gelede. Het gesê:
“Moet Dit nie probeer verduidelik nie.” Het gesê: “Dit is die
Derde Trek, maar Ek sal jou daarin ontmoet.” Dit reg? [“Amen.”]
Hy het gesê: “Moenie probeer…”
291 Ek het gestaan met ’n—’n babaskoentjie, toe Hy vir my vertel
het. Het gesê: “Maak nou jou Eerste Trek. En wanneer jy dit
doen, sal die vis agter die kuns-aas aanhardloop.” Het gesê: “Hou
dan jou Tweede Trek dop,” gesê: “want Dit sal net klein vis
wees.” Hy het gesê: “Dan sal die Derde Trek dit kry.”
292 En al daardie predikers het rondom my kom staan, gesê:
“Broer Branham, ons weet jy kan dit doen! Halleluja! Broer
Branham!” Dis waar ek altyd vasval, met ’n klomp predikers.
Sien? Ek hou van mense. Hulle wil hê jy moet alles verduidelik,
dié, daardie.
293 En ek het gesê: “Wel, uh, uh, uh,” ek het gesê: “ek weet nie.”
Ek het gesê: “Ek het visvang verstaan. Nou,” het ek gesê: “nou,
die eerste ding wat jy doen…So word dit gedoen. Sien jy al
die vis hierrond; jy moet die kuns-aas pluk.” Wel, dis presies die
taktiek van visvang. So ek het gesê: “Pluk die kuns-aas. Nou,
julle sien, toe ek die eerste maal die kuns-aas gepluk het, het die
vis dit agternagesit.” Maar hulle was kleintjies. En dis net soos
hulle gevang het.
294 So toe het ek—ek gesê: “Dan sal jy—sal jy vas…” En ek het
dit uitgepluk, op die wal. En ek het ’n vis gehad, maar dit het soos
’n vel oor die kuns-aas gelyk, dit was net…ditwas so klein.
295 En toe het ek daar gestaan, en Iets het gesê: “Ek het jou gesê
om dit nie te doen nie!”
296 Ek het begin huil. Die hele lyn was so rondommy gekoek. En
ek het…het daar gestaan, en huil, metmy kopwat so afhang. Ek
het gesê: “God! O, ek…Vergewe my! Ek—ek’s ’n onnosele mens.
Here,moenie…Vergewemy.” En ek—ek het hierdie lyn gehad.
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297 En dit, wat ek in my hand gehad het, was ’n klein
babaskoentjie, omtrent so lank. En ek het daardie tou gehad,
was omtrent so dik soos my vinger, omtrent soos ’n halfduim.
En die ogie in hierdie skoen was net omtrent die grootte van
’n…kleiner as ’n—’n een sestiende, waarskynlik, van ’n duim, in
die ogie. En ek het hierdie skoentjie probeer toeryg, met hierdie
yslike groot duim-koord. Huh!
298 ’n Stem het gekom, gesê: “Jy kan nie vir Pinksterbabas
bonatuurlike dinge leer nie.”Het gesê: “Nou, laat hullemet rus!”
299 En net toe het Hymy opgetel. Hy het my opgeneem, enmy ver
bo gesit, tot waar ’n byeenkoms aan die gang was. Het na ’n tent
of ’n katedraal, soort van, gelyk. En ek het gekyk, en daar was
iets soos ’n klein kissie, klein plekkie daar aan die kant. En ek
het gesien daardie Lig praat met iemand, bokant my, daardie Lig
wat julle daar op die foto sien. Dit het van my af weggedwarrel,
so, en het bo-oor daardie tent gegaan. En het gesê: “Ek sal jou
daarbinne ontmoet.” En het gesê: “Dit sal die Derde Trek wees,
en jy sal Dit vir niemand vertel nie.”

En in SabinoCanyon, hetHy gesê: “Dit is dieDerde Trek.”
300 En daar’s drie groot dinge wat Daarmee saamgaan. En een
het vandag, of gister, ontvou; die ander een het vandag ontvou;
en daar’s een dingwat ek nie kan interpreteer nie, want dit is in ’n
onbekende taal. Maar ek het net daar gestaan en direk Daarna
gekyk. En dit is die Derde Trek wat aankom. [Broer Branham
klop drie keer op die preekstoel—Red.] En die Heilige Gees van
God…O, goeiste!

Dis waarom die hele Hemel stil was.
301 Nou, ek—ekmoet liewer net hier ophou, sien. Ek voel—ek voel
net verhinder, om nie meer Daaroor te sê nie. Sien?
302 So, onthou net, die Sewende Seël, waarom Dit nie
oopgemaak is nie. [Broer Branham klop ses keer op die
preekstoel—Red.] Sien, waarom Dit Dit nie openbaar het nie,
niemand moet Daarvan weet nie.
303 En ek wil hê julle moet weet, voor ek selfs nog enige Woord
Daarvan geweet het, het daardie visioen jare gelede gekom.
Onthou julle dit? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.] En hier is Dit,
net soos hierdie ander gemaak het, pas direk reguit in die Woord
in presies waar Dit was. [Broer Branham klop twee keer op die
preekstoel—Red.] En God ken my hart, ek het nooit eens een keer
aan so-iets soos Daardie gedink nie, en hier was Dit. Dis later as
wat ons dink. Uh-huh. O, goeiste!
304 Dit wys Dis van God, want, sien, Dit pas presies in die
beloftes van God, van die einde van die—die Boodskap. Let julle
op. Let nou op, aan die einde-van-die-tyd Boodskap, hierdie
Seël. Na al die, Hy—Hy het al ses die Seëls geopenbaar, maar Hy
sê niks oor die Sewende nie. En die eind-tyd Seël, wanneer Dit
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begin, sal absoluut ’n totale geheimwees, volgens die Bybel, voor
Dit bekend is. En onthou, Openbaring 10:1—7, 1 tot 7, hoofstuk
10:1 tot 7: “Teen die einde van die sewende engel se Boodskap,
sal al die verborgenhede van God bekend wees.” Ons is by die
eindtyd, die oopmaak van die Sewende Seël.
305 Nou, hoe het ek geweet? Nou die dag, verlede Sondag, vandag
’n week gelede, toe ek gepreek het oor “Wees nederig! Wees
nederig! Onthou, God deel in klein dingetjies.” Ek het nie besef
waaroor dit werklik gepraat het nie. En nou sien ek dit. Dit is
op so ’n nederige manier! Jy sou dink dat so-iets geopenbaar sou
word aan die Vatikaan of…Maar Dit kom net soos Johannes die
Doper. Dit kom soos die geboorte van ons Here, in ’n stal. Glorie
aan God! So help my, die uur is op hande! Amen! Ons is hier.
O, goeiste!
306 Sien julle dit nou, die Waarheid van God se visioen, die
sewe Engele wat my van die weste af bring? Hulle het uit
die weste gekom, ooste toe teruggekom, hierheen gebring vir
hierdie Boodskap vanaand. [Broer Branham klop twee keer op
preekstoel—Red.] O, goeiste!
307 Nou, die Stem van daardie groot donderslag, en die sending
wat hierheen gebring is, is geopenbaar, dat Dit…en bewys dat
Dit van God af was. Dink nou net. Ek het nie hierdie Seëls
geweet nie, en hulle is hierdie week geopenbaar. Het enigeen
daaraan gedink, dat daardie sewe Engele Dit is, die Boodskap
is wat na vore kom, daardie Engele my hiernatoe gebring het
Daarvoor? Sien?
308 Onthou, die sewende Boodskapper was…Die sewe
Boodskappers was…Die opmerklike Een vir my, die sewende
Engel, Dit het vir my meer gelyk as enigeen. Nou, sien, hulle het
so gestaan. Nou, ons wil net hê julle moet oplet. En ek het hier
gestaan, en ek het gekyk na daardie ander…
309 Sien, een, eerste klomp, van klein voëltjies, vere heeltemal
platgestryk. Onthou julle hulle? En hulle het almal ooswaarts
gevlieg. En die tweede klomp, was helderder, groter voëls, het
soos duiwe gelyk, gepunte vlerke. Hulle het ooswaarts gevlieg.
Eerste Trek, Tweede Trek, toe was die volgende Engele. En
soos…
310 Ek het net daar gestaan, en hierdie ontploffing het
weggegaan. En ek het hiernatoe gekyk, weswaarts, en Hulle het
my sommer net kom optel, Daarin. Ek het heeltemal buite my
bewuste gegaan. En die een van Hulle, wat gekom het, was die
Eenwat virmy so vreemd gelyk het, was die Een aanmy…Is aan
die linkerkant, daar waar ek die konstellasie binnegegaan het.
Maar getel van links na regs, sou dit die sewende Engel gewees
het, sien, in die dwarste. Nou, onthou, die seweBoodskappers.
311 Onthou julle die piramide van wit Rots, uit Junior Jackson
se droom wat ek vir julle geïnterpreteer het? [Gemeente sê:
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“Amen.”—Red.] Sien? Let op, die aand toe ek vertrek het, en
ek…Daar het ses drome gekom, en elkeen van hulle oor presies
dieselfde ding. Toe het die visioen begin, en my weswaarts
gestuur. En, Junior, hy het gekyk terwyl…Let op. Kyk hoe
perfek!
312 Nou, ek—ek hoop en vertrou dat julle mense besef ek probeer
hierdie genade aan Jesus Christus toeskryf, Wat die Outeur van
Dit alles is. En die enigste rede waarom julle my nooit tevore,
in julle lewe, so hoor praat het nie, maar hierdie uur kom nader.
Sien? Sien? Let op.
313 Nou om dit seker te maak, vir julle, sodat dit tuisgebring
kan word. Ek maak gereed om julle weer te verlaat. Ek weet nie
waarheen ek sal gaan nie. Ekmoet die Evangelie op ander plekke
verkondig. Maar nou, dat…
314 Jy mag sê: “Ek het al daardie soort fanatisme al gehoor.” Ek
weet niewatter nie; ek kan nie enige andermens oordeel nie.
315 Ek is net aanspreeklik teenoor God vir wat ek…vir—vir
myself. Maar was daar al ooit een keer gewees dat ek ooit vir julle
in die Naam van die Here enigiets gesê het, wat nie reg was nie,
in al hierdie jare? [Gemeente sê: “Nee.”—Red.] Niemand anders
kan so sê nie, want ek het dit altyd gesê net soosHy dit gesê het.
316 Nou laat ek net vir julle wys dat dit presies waar is, en dit
bevestig.
317 Nou onthou: “As daar ’n geestelike of ’n profeet is, sal Ek,
die Here, met hom praat in visioene, en aan hom bekendmaak
deur drome.” Interpretasie van drome, is dit. Josef, hy kon
drome interpreteer, en praat en—en visioene sien. Is dit waar?
[Gemeente sê: “Amen.”—Red.]
318 Nou let hierna op. Dat, nou, toe dit plaasgevind het, het
Junior gestaan in ’n veld wat ’n—’n groot piramide daarin gehad
het, soos dié. En daar was iets geskryf op die klippe, en ek het
Dit aan die mense geopenbaar. Is dit reg, Junior? [Broer Junior
Jackson sê: “Dis reg.”—Red.] Omtrent ’n jaar voor dit gebeur het.
319 En let nou op die volgende ding. Ek het een of ander soort
yster geneem en Dit afgesny, en aan die binnekant was wit Rots
wat niks Daarop geskryf gehad het nie. En, teen daardie tyd, het
ek weste toe vertrek. En ek het vir hulle almal vertel, ek het gesê:
“Moenie na die weste toe gaan nie. Bly hier en kyk Hierna tot ek
terugkeer.” Is weste toe, vir die ontploffing; het teruggekeer na
die ooste, met die Heilige Gees wat hierdie ongeskrewe Woord
interpreteer. Nou, as dit nie perfek die Almagtige God is nie, wil
ek hê julle moet weet wat is.
320 Waarvoor probeer ek dit sê, vriende? Dis om vir julle te wys
ons is by die eindtyd. Nou, as daardie ander perfek in die kol is
met die Woord, so is Hierdie ook perfek in die kol met die Woord!
Ons is hier. Ons is by die einde, vriende.
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321 Binnekort sal dit “geen tydmeer wees nie.”Miljoene sal hulle
lewe verloor. Miljoene sal, wat nou glo hulle is gered, sal gereken
word as voer vir die atoom-eeu. Ons lewe in die laaste uur. Deur
die genade van Almagtige God, deur Sy hulp aan Sy mense, dat
hulle kan uitsien na die spoedige verskyning van Christus! “Hoe
lank, Broer Branham?” Miskien twintig jaar; miskien oor vyftig
jaar; miskien oor ’n honderd jaar. Ek weet nie. En miskien in
die oggend; miskien vanaand nog. Ek weet nie. En enigeen wat
sê hulle weet wel, hulle is verkeerd. Sien? Hulle weet nie. God,
alleen, weet.
322 Nou let op. So help my, deur God, ek praat die Waarheid,
dat Hierdie geestelik vir my onderskei is, onderskei deur die
Heilige Gees. En het, deur elkeen van Hulle, Sy plek in die Bybel
geïdentifiseer.
323 Nou, wat hierdie groot geheim is wat onder hierdie Seël lê,
weet ek nie. Ek weet dit nie. Ek kon dit nie uitmaak nie. Ek kon
Dit nie sê, presies wat Dit—presies wat Dit gesê het nie, maar
ek weet dat Dit daardie Sewe Donderslae was wat hulleself so
direk na mekaar geuiter het, net sewe verskillende kere geslaan
het. En Dit het ontvou in iets anders wat ek gesien het. Toe, toe
ek Dit gesien het, het ek na die interpretasie gesoek. Dit het daar
dwarsoor gevlieg, en ek kon Dit nie uitmaak nie. Dis presies reg.
Sien? Die uur Daarvoor is nog nie heeltemal daar nie.
324 Maar, Dit beweeg in daardie siklus in, sien. Dis aan die
naderkom. So, die ding vir julle om te doen, is om te onthou dat
ek met julle praat in die Naam van die Here. Wees gereed, want
julle weet nie watter tyd iets kan gebeur nie.
325 Nou, wanneer dit op band kom, wat Dit is, sal dit
waarskynlik tienduisend van my vriende van my af wegstuur.
Want, hulle gaan sê, dat: “Broer Branham probeer homself stel,
en homself, as ’n—’n dienskneg of ’n profeet, of iets maak, voor
God.” Laat ek vir julle sê, my broers, dit is ’n fout.
326 Ek vertel julle net wat ek gesien het en wat vir my gesê
is. En doen julle—julle nou wat julle ook al wil. Ek weet nie
wie gaan…wat gaan gebeur nie. Ek weet nie. Ek weet net
dat daardie Sewe Donderslae daardie verborgenheid bevat. Die
Hemele was stil. Verstaan almal? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.]
Dit mag tyd wees, dit mag nou die uur wees, dat hierdie groot
persoonwat ons verwag om op die toneel te verskyn, op die toneel
mag verskyn.
327 Miskien het hierdie bediening, waar ek probeer het ommense
terug te neem na die Woord toe, ’n fondament gelê; en as dit
het, sal ek julle vir goed verlaat. Daar sal nie twee van ons
terselfdertyd hier wees nie. Sien? As dit is, sal hy meer word;
ek sal minder word. Ek weet nie.
328 Maar ek was bevoorreg, deur God, om te kyk en te sien wat
Dit is, sien, tot so ’nmate te sien ontvou.Nou, dit is dieWaarheid.



DIE SEWENDE SEËL 523

329 En ek is seker dat julle die dinge wat hierdie week gebeur
het, opgetel het. Ek is seker julle het daardie Collins seuntjie
daar sterwend sien lê, nou die aand; daardie klein, leukemie
dogtertjie.
330 Die Koninkryk van God kom. En Dit raak meer van die
negatiewe na die positiewe, as wat dit ooit was. Nou, dit behoort
nie mense se kele te laat toetrek nie. Van regverdiging, na
heiligmaking, na die doop van die Heilige Gees, en dan hier, hier.
Sien? Ons beweeg net nader naGod toe, die hele tyd.
331 Kan julle nie sien, Metodiste predikers, hoedat julle
boodskap van heiligmaking by dit wat Luther gepreek het, verby
was nie?
332 Julle Pinkstermense, kan julle sien, julle boodskap van die
doop is verby dit wat Metodiste gepreek het nie? Weet julle wat
ek bedoel?
333 O, ons het ’n klomp dinge gehad wat uitgegaan het! En dis
reg. En as daar enigeen is wat die verkeerde verag, en mense wat
iets sêwatwerklik leuens is en nie dieWaarheid nie, haat ek dit.
334 Maar ek—ek is lief vir die grondige Waarheid, maak nie saak
hoeveel Dit hierdie wyse of daardie wyse onderbreek nie. As Dit
Waarheid is, sal God Dit uiteindelik as Waarheid uitwys. En as
Hy dit nie een van hierdie dae, binnekort, doen nie, dan was my
visioen nie reg nie. Nou sien jullewaar ek pasmyself geplaas het.
335 “Wanneer sal dit wees, Broer Branham?” Ek kan julle nie sê
nie. Ek weet nie.
336 Maar, een van hierdie dae, as ons nooit weer op hierdie aarde
ontmoet nie, gaan ons oorkant by die—by die Oordeelstroon van
Christus ontmoet. En julle sal uitvind, dat, in daardie kamer, die
openbaring wat van God kom, net soos al die res van hulle het,
dat Hulle…Een van die verborgenhede van daardie Seël, die
rede dat Dit nie geopenbaar is nie, Dit was Sewe Donderslae wat
Hulle stemme geuiter het. En daar is Dit, perfek. Want, niks weet
enigiets Daarvan af nie. Dit is nie eens geskryf nie. So, ons is by
die eindtyd. Ons is hier. Ek dankGod vir SyWoord.
337 Ek dank Hom vir Jesus Christus. Want, sonder dat Hy vir
die—die versoening van ons sondes gestuur is, sou ons almal
in ’n groot gemors van sonde gewees het, met geen hoop nie.
Maar, deur Sy genade, reinig Sy—Sy Bloed alle sonde. Net soos
die druppel ink in ’n emmer Clorox, jy sal die ink nooit weer
kry nie. Wanneer ons sondes bely is, word dit in die Bloed van
Jesus Christus geplaas; hulle sal nooit weer bekend raak nie. God
vergeet hulle; hulle is nooit eens gedoen nie. En solank daardie
Offerande daar lê, as ’n versoening vir ons, dan is dit al. Dit is dit,
sien. Ons—ons is niemeer sondaars nie. Ons is Christene, deur die
genade van God. Onthou, in ons eie self, sou ons waarskynlik net
so sleg wees as wat ons altyd was. Maar, sien, die genade van God



524 DIE OPENBARING VAN DIE SEWE SEËLS

het aan ons verskyn, en dis wat ons gemaak het wat ons vandag
is, Christelike broers en susters.
338 Hierdie was ’n geweldige week vir my. Ek is moeg. My
verstand is moeg. Want ek—ek het…met die beste wat ek kon
doen. En iets vreemds wat aangaan, elke dag. Ek sou verstom
wees; om in die kamer in te stap, en vir ’n paar minute daar te
wees, en te sien hoe Iets my net heeltemal laat omdraai.
339 En, hier, ek sou daar ingaan en die notas optel. Ek sou boeke
optel van Dr. Smith, Uriah Smith, en, o, al die—die skrywers en
alles, en lees in, daar in hulle boeke lees. Ek sou sê: “Nou, hier is
die Sesde Seël. Hier is die Vierde Seël. Nou wat sê hierdie man?
Hy sou sê: ‘Wel, Dit is dit, dat of die ander.’” Ek sou hier kyk en
’n ander man raadpleeg. Hy het gesê Dit is so-en-so. En dit het
gelyk of ek net…Dit het net nie reg gewerk nie. Sien?
340 Toe het ek gedink: “Wel, wat isDit, Here?” En ek sou op-en-af
oor die vloer loop vir ’n ruk. Ek sou neerkniel en bid. Teruggaan
en die Bybel optel; gaan sit en lees. Heen-en-weer loop.
341 Dan, ewe skielik, as ek stil raak, het Dit net so hier ontvou.
Dan sou ek net vinnig ’n pen gryp, en Dit so gaan neerskryf,
wat ek ook al gesien en gedoen het. So Daarna gekyk, tot ek Dit
neergeskryf gehad het.
342 Dan sou ek, die res van die dag, neem, en afgaan en Dit
nagaan, en kyk of Dit oral by die Skrifte aansluit. Dan: “Bewys
alle dinge.” Sien? Ek het Dit hier.
343 En ek dink: “Nou, daar’s baie mense wat visioene gehad het.
Daar was baie in openbaringe.” As dit teenstrydig is met die
Woord, los dit uit; dis reg, los dit uit.
344 Nou, nou, dan sou ek Dit selfs terugneem soos hierdie, dit
terugneem soos hierdie. Ek sou klein dingetjies hier neerskryf.
Ek het gedink: “Wel, nou, die klas sal bly wees om dit te hoor,
want dit sluit hierby en hierby aan. Nou, laat ons sien, wat sê dit
hier? Ja. En, ja, hier is dit, net hier.” Sien?
345 EnbringDit terug deur die Bybel, en het die ding afgehandel,
deur die week. Daar is Dit, op bande. Julle kan hulle enige
tyd kry. En ek het dit na die beste van my wete gedoen,
onder Christelike gemeenskap, genade van God, aan alle mense,
deur Jesus Christus. Ek het die allerbeste gedoen waarvan ek
geweet het.
346 Julle was een van die beste klasse. Daar’s niemand wat beter
sou kon gesit het nie. Julle het almal hiernatoe gekom teen
eenuur in die dag, tot vyfuur, tot wanneer hulle ook al die kerk
oopgemaak het en gebring het die…die mense laat inkom het.
Julle het in die koue gestaan; julle het in die sneeu gesit; julle
het alles gedoen; teen die mure om gestaan, tot julle bene gepyn
het. Ek het gesien die mans, wat gesit het. Laat die vroue sit, en
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ander sou staan, en so, daarrond gesit. Ek het gedink: “Here, die
hele…”
347 Dit was ’n geheimsinnige week. Die hele ding was soort van
vreemd, hoe, toe mense kom, hulle buitekant om sien staan, in
die vensters, in die deure, agter aan die agterkant om, oral, om
te luister. En wat ’n spreker betref, ek is ver van ’n spreker
af. Ek—ek het soveel intelligensie, om te weet ek is nie, dat ek
nie ’n spreker is nie. Maar waarom sou mense so sit en luister?
Waarom sou hulle dit doen? Hulle kom nie om ’n persoon soos ek
te hoor nie. Maar hulle kom omdat daar Iets daarin is, wat ’n volk
aantrek. Dis reg. Sien?Daar is Iets daarin, wat hulle aantrek.
348 Soos my vrou hier by die platvorm gestaan en sing het, toe
ek begin het:

Hulle kom oral van Oos en Wes,
Hulle kom van elk’ verre land,
By die Koning se fees, te eet as Sy gas;
Hoe geseënd is hierdie pilgrims nie!
Om Sy aangesig te kan aanskou
Wat gloei van Goddelike Lig;
Geseënde deelgenote van Sy genade,
As edelstene in Sy kroon te skyn.

349 Mag julle dit altyd in gedagte hou: “Om ’n edelsteen in die
Kroon van Jesus Christus te wees.” Paulus het vir die Kerk gesê:
“Julle is—julle is die juwele, of, edelstene van Sy Kroon.” Ons wil
die edelstene van die Kroon van Jesus Christus wees.
350 Ons wil nie, moet nooit ’n mens daarin plaas nie. Vergeet net
heeltemal van my. Ek is julle broer, ’n sondaar gered uit genade,
nie geskik om te lewe nie. Dis die reine waarheid. Ek sê dit nie
om nederig te wees nie; dis feite. Daar is niks in my nie, glad nie
een goeie ding nie.
351 Maar die genade van God het my arme, verswakkende oë
oorkant die gordyn van tyd laat kyk en daardie dinge daar laat
sien, en ek het teruggekom.
352 Toe ek ’n klein seuntjie was, het ek van mense gehou. Ek wou
altyd hê iemandmoet vanmy hou enmetmy praat. Niemandwou
dit doen nie, vanweë die naam van die familie. Niemandwoumet
my praat nie.
353 Maar toe ek my oorgawe aan God gemaak het, toe…Ons
mense, agtergrond, as Iers, ek het gedink: “Miskien…Hulle was
almalKatoliek, enmiskien souDit die dingwees.” Ek het soontoe
gegaan, en Hy was op hierdie manier. En ek het daar na die
Eerste Baptiste kerk toe gegaan, enHywas ’n andermanier.

Ek het gesê: “Here, daarmoet ’nmanierweeswatwaar is.”
En Iets het gesê: “Dis die Woord.”
Ek het daardieWoord vasgehou. Kyk na elke visioen, oral.
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354 Die dag toe ek daardie hoeksteen daar gelê het, en dit daarin
gesit het, het ek daarop geskryf wat Hy daardie oggend vir my
in ’n visioen gewys het. “Hou aan tydig en ontydig; vermaan
met alle lankmoedigheid en Lering. Want daar sal ’n tyd wees
wanneer hulle gesonde Leer nie sal verdra nie; maar na hulle eie
begeerlikhede vir hulleself sal versamel, as leraars, om hulle in
die gehoor te streel; en van die Waarheid gewend sal word, tot
fabels.” En ek het daardie twee bome, waarby ek gestaan het,
daardie einste ding sien doen. Dis reg. En daar is ons. En dit is
waar. En, nou, julle sal nie…
355 Onthou. Laat ek julle weer vermaan. Moenie: “Ek dank jou,”
sê, vir enigeen nie, glad nie. Moenie sê, dink dat, een of ander
prediker of iets, een of ander sterflike mens; daar enigiets goed
aan hom is nie. Want, daar is nie. Ek gee nie om wie hy is nie.
Daar is niks goeds aan enige mens nie. Dis reg.
356 As daar ’n hele klomp trompette hier lê, en een van hulle
moes ’n sekere musiek laat weerklink, is dit die man…Daardie
trompette is volkome stom. Dis die kêrel wat die trompet kan
blaas, wat weet wat hy gaan doen, wat die trompet optel. Die
trompet het niks daarmee te doen nie. Die klank kom van ’n
intelligensie daaragter. Dis reg. So, alle trompette is dieselfde.
357 Alle mense is dieselfde. Alle Christene is dieselfde. Daar’s
geen groot manne onder ons nie. Ons is nie groot manne, groot
vroue nie. Ons is almal broers en susters, almal dieselfde, in
dieselfde klas. Ons is nie een “groot” nie. Een maak hom nie
groter as die ander nie, glad nie ’n ding om te doen nie. Nee,
meneer. Ons is almal maar net mense.
358 Moenie die dinge probeer interpreteer nie. Moenie iets meer
probeer doen as net ’n naby lewe te lei, lof en eer aan Jesus
Christus te gee nie. Verstaan almal dit nou? [Gemeente sê:
“Amen.”—Red.] En hê Hom dan net lief met jou hele hart. Doen
julle dit? [“Amen.”]

Ek het Hom lief, (En ek sal!), ek het Hom lief
Omdat Hy my eerste liefgehad het
En my verlossing gekoop het
Op Gólgota’s boom.

359 Prys God! Verstaan almal behoorlik? [Gemeente sê:
“Amen.”—Red.] Glo almal? [“Amen.”] Onthou toe ek dit eers
begin het: “Wie het geglo wat aan ons verkondig is? Aan wie
is die arm van die Here geopenbaar?” Het Hy Sy genade, Sy
goedheid, aan julle geopenbaar? [“Amen.”] Amen. Onthou net,
jy moet Hom liefhê met jou hele hart.
360 Ek gaan nou terug huis toe. Ek sal weer hier terug wees, as
die Here wil, om en by die eerste Junie.
361 Miskien, as die Here dit op my hart lê, miskien een of ander
tyd hier vroeg in die somer, soos Junie of êrens, miskien vroeg in
die herfs, as die Here vertoef, wil ek graag terugkom en nog sewe
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aande opsy sit, vir die Sewe laaste Basuine. Sal julle daarvan
hou? Sal julle daarvan hou? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.] Sal
julle vir my bid, dat Godmy sal help? [“Amen.”] Goed.
362 Tot ek julle weer ontmoet, onthou hierdie goeie ou lied:

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

363 Nou ek wil hê julle moet julle hoof buig. Ek wil vir julle bid.
Voor die pastoor verdaag, wil ek vir julle bid.
364 Ons Hemelse Vader, mag die mense, Here, verstaan. Wat, ek
seker is dat daar sommige is wat dit nie doen nie. Maar, Vader,
mag hulle—hulle die bedoelings ken. En mag hulle verstaan,
Vader, dat—dat dit U genade aan hulle is, dat hierdie dinge
geopenbaar word. En ek wil U bedank, Here, vir die kennis om
hierdie dinge wat U aan ons geopenbaar het, te weet.
365 En ek bid vir elkeen wat hier is, elkeen wat die byeenkomste
bygewoon het. As daar sommige is wat nie glo nie, mag, Here,
hulle gelowiges word.
366 Ek bid vir almal wat die Boodskappe op band sal hoor. En as
Dit val, soos Dit ongetwyfeld sal, in die huise en plekke van baie
ongelowiges, wat sal verskil; maar, Vader, ek bid vir elkeen, dat
voor hulle enige lasterlike woord sal sê, dat hulle eers sal gaan
sit en die Skrifte deursoek oor wat gesê is, en dan vir U sal sê dat
hulle waarlik opreg is en wil weet of dit Waarheid is, of nie. En
ek bid vir hulle, Vader.
367 En ek bid vir dié wat langs hierdie mure gestaan het,
wat buite gestaan het, wat in hulle motors gesit het, vir klein
kindertjies, en vir almal wat binne was. En sommer vir hulle
almal, Here, ek bid vir hulle.
368 En ek bid dat my gebede verhoor sal word, dat U hulle sal
seën. Eerstens, Here, gee vir elkeen die Ewige Lewe. Ek bid dat
daar nie een van hulle verlore sal gaan nie, nie een nie.
369 En nou, Vader, ons weet nie wanneer hierdie groot
gebeurtenis sal wees nie. Maar wanneer ons hierdie tekens sien
verskyn, en Skriftuurlike gebeurtenisse, verwarm dit ons harte
uitermate. En ek bid, Vader God, dat U ons sal help.
370 Ek bid dat U ons liewe pastoor, Broer Neville, sal help. Maak
hom, Here, vol genade en vol krag, en met insig, dat hy hierdie
opgebergdeVoedsel kan neem en die lammers vanGod kan voed.
371 Here, ek bid dat U siekte van ons af weg sal hou. Mag dit
gebeur, dat wanneer mense siek word, dat hulle sal onthou die
teenwoordige en algenoegsame Bloed van die Here Jesus lê op die
altaar, om ’n versoening temaak. En ek bid dat hulle onmiddellik
genees sal word.
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372 En ek bid dat U die krag van Satan van hulle af sal weghou,
om hulle te ontmoedig, of om hulle te laat probeer om sektes te
vorm. Of, hou sommer net al die kragte van die vyand weg, Here.
Heilig ons tot UWoord. Skenk dit, Here.
373 Dan, Here, bid ek dat U my sal help. Ek—ek—ek begin
wegkwyn, Here. Ek weet my dae kan nie meer te veel wees nie.
En ek bid dat U my sal help, om my getrou te laat wees, Here, en
eerlik en opreg, dat ek in staat mag wees om die Boodskap uit te
dra, sover dit vir my bestem is om te dra. En wanneer dit by die
tyd kom dat ek moet gaan lê, en ek daar by die Rivier kom, en die
golwe begin inkom, O God, mag ek dan in staat wees om hierdie
ou Swaard aan iemand anders te oorhandig, wat eerlik Daarmee
sal wees, Here, en die Waarheid sal uitdra. Skenk dit, Here. En,
tot dan, helpmy om sterk en gesond, enmoedig te wees.
374 Help my kerk. Seën ons tesame, Here. Ons is U s’n. Ons
voel nou dat U Gees onder ons is. Ons glo dat U ons gebede sal
verhoor. Want, ons wy onsself toe aan U, saam met U Woord,
vir diens vir die res van ons dae op hierdie aarde, in die Naam
van God se Seun, Jesus Christus, ons geliefde Verlosser, tot Sy
heerlikheid. Amen.

Ek…(God seën julle!)…ek het Hom lief, (met
my hele hart),

Omdat Hy my eerste liefgehad het.
375 God seën jou, BroerNeville…?…Bly op jou pos…?…

DIE SEWENDE SEËL VERVOLG

376 [U het so pas klaar geluister na die oorspronklike Sewende
Seёl soos dit gepreek is in sy geheel op Sondagaand, 24 Maart
1963, by die Branham Tabernakel in Jeffersonville, Indiana.
Broer Branham wou nie hê dat hierdie oorspronklike opname
vrygestel word nie. Die volgende dag, Maandag, 25 Maart
1963, het Broer Branham na die motelkamer van Broer Fred
Sothmann en Broer James Maguire toe gegaan, wat op daardie
tydstip in beheer was van die maak van die bandopnames.
Broer Branham het vir hierdie broers gesê: “Ek wil nie hierdie
boodskap uitgestuur hê soos dit is nie.” Nadat hy self na die
bandopname geluister het, het hy die broers opdrag gegee om
die bandopname te stop op ’n sekere punt, en het op daardie
punt (begin van paragraaf nommer 261) ’n nuwe gedeelte van
ongeveer twintig minute in lengte, opgeneem (paragraaf 377-
415). Hierdie nuwe gedeelte is toe gebruik in plaas van die
oorspronklike einde (paragraaf 261-375). Hierdie opname was
die enigste vrygestelde weergawe van die “Sewende Seёl” tot
1966. Nadat Broer Branham van die toneel verdwyn het, het
die raad van die William Branham Evangelistiese Vereniging
eenparig ooreengekom om die bandopname vry te stel wat
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oorspronklik opgeneem is by die Tabernakel. Sedert daardie
tyd, was albei weergawes beskikbaar. Ons het nou hierdie
addisionele boodskap van Broer Branham op een bandopname
geplaas, saam met die oorspronklike “Sewende Seël.” Die
volgende stem wat u sal hoor, sal Broer Branham wees in die
motelkamer opMaandag, 25Maart 1963—Red.]
377 Sal ’n goeie ding wees dat hy nie enigiets Daarvan weet nie.
Want, as hy het, dan sou hy Dit naboots. Dis sy manier van
dinge doen.
378 So, daarom, het God Dit so verborge gemaak vir die hele
wêreld, selfs vir die Hemel, dat daar geen manier is om Dit te
verstaan nie, slegs soos GodDit Self sal openbaar.
379 Nou ekwil hê jullemoet oplet, vanaand, dat daar in die Sesde
Seël, ’n—’n drievoudige doel van die Sesde Seël was.

Daar was ’n drievoudige doel van die perderuiters.
380 Daar was ’n drievoudige doel in al hierdie dinge. Dit bring
ons terug by ’n drie. En ’n sewe, weer, sien, Sewe Seëls, Sewe
Skale, ensovoorts. Nou in drieë en sewes, is God se getal in Sy
wiskunde om SyWoord te openbaar.
381 Nou let julle op, soos in die—die—die ruiters, nou, was daar
drie perde wat uitgegaan het. Een van hulle was ’n witte, een was
’n rooie, een was ’n swarte. En toe, in die vierde perd, wel, was
hulle almal vermeng. Sien, ’n drievoudige doel.
382 Nou, God het dieselfde ding gedoen. God het dieselfde
gedoen toe Hy Sy leeu uitgestuur het, wat Sy Woord was, om die
antichris te bestry.
383 Toe het ons uitgevind dat Hy die os uitgestuur het gedurende
die tyd van die—die verdrukkingsperiode, die offerdier. En in
hierdie verdrukkingsperiode, dis al wat die mense kon doen, was
net werk, slaaf, en hulleself as ’n offerande op te offer.
384 Toe het ons uitgevind, in die volgende eeu, wat die
hervormers se eeu was, het God die wysheid van ’n mens
uitgestuur, ’n kop soos van ’n mens aan die Lewende Wese, wat
die krag was wat uitgegaan het in die hervormers.
385 Nou het julle opgelet? Elke…Geen wonder dat die mense
van hierdie dae nog in die nadraai lewe, soos ons dit sal noem,
van die hervormers se dae nie, want hulle sien dit net in die—
die kerklike manier van kyk daarna. Hulle sien dit soos die
kweekskole dit geleer het. Dit was God se manier op ’n tyd, maar
ons het al daar verbygelewe.
386 Nou is ons in die eeu van die arend, die openbaring
wat gemaak moet word, die hele ding. Nou vergelyk dit met
Openbaring die 10de hoofstuk, vers 1 tot 7. En ons sal hier sien in
hierdie Openbaring, die Openbaring hier, 10:1 tot 7, dat: “In die
dae van die weerklink van die sewende engel se Boodskap, sou
al die verborgenhede van God beëindig word.”
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387 Nou ons vind ook uit, hierin, dat die Sesde Seël, wat nou oop
is, dit wasmet ’n drievoudige doel. Nou, hier is die doele.
388 Die eerste ding, was, dat die slapende maagd deur die
Verdrukkingsperiode moes gaan vir suiwering. Sy moes gelouter
word van haar sondes van ongeloof en verwerping van die
Boodskap. Dit, sy is in die Verdrukkingsperiode gesit. Ons sien
hulle eindig hier in Openbaring 7, hier tussen die 6de en 7de
hoofstuk, dat sy gelouter is, en haar klere vir haar gegee is.
Nou, sy is nie die Bruid nie. Maar dis die kerk, die rein mense
wat—wat—wat, miskien, nie die geleentheid gehad het, om die
Boodskap te ontvang nie, of dat hulle op een of ander manier
deur hierdie valse profete verblind is. En hulle—hulle het nie
’n kans gehad nie, en tog is hulle werklik opreg van hart. En
God ken hulle hart. En hier word hulle, gedurende hierdie tyd,
gelouter.
389 Julle let dit op, ’n ander louteringstyd, wat vir Israel is,
wanneer sy vergader. Dis die tweede doel. God louter vir Israel in
die Verdrukkingsperiode. Uit die miljoene wat daar sal vergader,
sal daar ’n uitverkore honderd vier-en-veertigduisend wees, en
hulle sal ook gelouter word. God is Israel aan die louter.
390 Let op, daar is ’n hele aarde wat gelouter moet word.
Daar sal so-iets wees dat die maan, sterre, en die hele natuur,
gelouter sal word. Sien julle wat dit is? Die aarde hernu haarself,
word gelouter, maak gereed vir die Millennium. Die Millennium
kom nader. En, sien, alles wat enige vuilheid daarin het, moet
gedurende die Sesde Seël gelouter word.
391 Nou, nou, let julle op? Met die opening van hierdie Sewende
Seël, is dit ook in ’n drievoudige verborgenheid. Hierdie een,
het…sal ek sê en het gesê, dat dit die verborgenheid van die
Sewe Donderslae is. Die Sewe Donderslae in die Hemel sal
hierdie verborgenheid ontvou. Dit sal reg by die Koms van
Christus wees, want Christus het gesê niemand weet wanneer
Hy sal terugkeer nie.
392 Het julle opgelet, toe die Jode dit vir Hom gevra het? Weet…
Toe ons die Skrif hier met Matthéüs 24 vergelyk het, met die ses
Seëls, is die Sewende Seël uitgelaat. Want, julle sien, Christus
het gesê: “Net God Self het geweet; nie eens die Engele het nie.”
Geen wonder dat Dit nie eens geskryf is nie. Julle sien, hulle het
stil geraak; niks het toe plaasgevind nie. Engele weet Dit nie.
Niemand weet wanneer Hy kom nie.
393 Maar daar sal ’n—daar sal ’n—’n Sewe Stemme, van hierdie
Donderslae wees, wat die groot openbaring sal openbaar teen
daardie tyd. So, ek glo, vir ons wat…As ons Dit nie weet
nie, en as ons…Dit sal nie voor daardie tyd bekend wees nie.
Maar dit sal geopenbaar word in daardie dag, in die uur wat
dit veronderstel is om in geopenbaar te word. So, die ding vir
ons om te doen, is om eerbiedig voor God te wees, en Hom te
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dien, en alles te doen wat ons weet hoe om dit te doen, en goeie,
Christelike lewens te lei. Hier, nou, vind ons dat die Sesde Seël
vir ons geopen is; ons sien Dit. En ons weet dat hierdie Sewende
Seël nie vir die publiek gebreek kanword voor daardie uur nie.
394 Nou, daar was een of ander rede waarom God hierdie Sewe
Stemme laat donder het. Want, Dit moet kom, sien. Want die…
Ons vind dat Christus, die Lam, die—die Boek in Sy hand geneem
het, enHy het daardie Sewende Seël oopgemaak.Maar, julle sien,
dis ’n verborgenheid. NiemandweetDit nie.Maar, Dit—Dit, moet
reg in lynweesmet wat Hy gesê het: “Niemand ken SyKoms nie.”
Hulle sou ook nie van hierdie Sewe-Donderslag verborgenheid
weet nie. So, julle sien, dis aaneengeskakel.
395 Van soveel Daarvan, het ons vandag ’n insig, want die res
Daarvan is alles ontvou; maar hierdie is nie ontvou nie. Maar in
my kamer gesit, en ek het dit gehoor…of, dit nie gehoor nie,
maar Dit sien ontvou tot by hierdie Sewe Donderslae. Nou, dis
sover as wat ons kan gaan, net daar.
396 En nou vertrou ek dat ieder en elkeen van julle God sal dien
en dit sal doen wat reg is. En hê Hom lief, julle hele lewe lank, en
dien Hom. En God sal vir die res sorg.
397 Nou, ons het, nou met die voltooïng hier, deur die genade van
God, al die verborgenhede van die ses Seëls wat verseël is, en ons
verstaan en weet hier dat die Sewende Seël nie aan die publiek
bekend moet wees nie.
398 Nou, Sy Koms, in die uur van Sy Koms, wanneer die
vernietiging van die aarde, julle weet. Hy het daar gesê: “Wat sal
die teken van die koms van die einde van die wêreld wees?” In
Matthéüs 24, daar waar hulle vir Hom daardie vraag gevra het.
Hy het daarop ingegaan. Hy het vertel van Israel wat versamel
word as ’n nasie, in die 31ste vers, van Matthéüs 24:31. Maar toe
het Hy met gelykenisse begin, sien. Dan sien julle die…“Leer
’n gelykenis van die vyeboom. Wanneer julle dit sien uitbot, wel,
weet julle die lente is naby. En dan wanneer julle dit sien vervul
word, weet dan die tyd is naby.” Sien, Israel wat in haar eie
tuisland versamel. Maar, julle sal oplet, Hy het die openbaring
van hierdie Sewende Seël uitgelaat.
399 En hier, toe die Sewende Seël, toe Hy Dit oopgemaak het,
het Hy Dit ook weer uitgelaat, sien. So ons sien dat Dit ’n
volkome verborgenheid is, daarom is dit nog nie die uur vir die
verborgenheid om bekend te raak nie. Daarom, ons is so ver, en
die res Daarvan sal bekend wees net omtrent teen die tyd dat
Jesus weer op die aarde verskyn, vir Sy Bruid, of wat ook al
teen daardie tyd plaasvind. Nou, tot daardie tyd, laat ons maar
almal bid, goeie, opregte Christelike lewens lei, vooruitsien na
Sy Koms.
400 En nou as hierdie band êrens in die hand van sommige
persone sou beland, moenie enige soort isme daaruit probeer
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maak nie. Al wat julle doen, julle gaan net voort om God te
dien. Want, hierdie groot geheim is so groot dat God nie eens vir
Johannes wou toelaat om Dit te skryf nie. Dit het uitgedonder,
maar Hy…het dit geweet, vir ons belowe dat Dit geopen sou
word. Maar, tot nou toe, is Dit nie geopen nie.
401 En nou is ons dankbaar teenoor God vir wat Hy vir ons
gewys het. Ek het daarbo in die kamer gesit vir agt dae. En die
Boodskap wat ek pas klaar vir julle verduidelik het, sal baie
van julle hier verstaan. En ek het belowe dat daar, die hele tyd,
iets geesteliks, aan die gang was, dat ek seker was julle mis dit.
En hier is wat dit is; dis die absolute bevestiging dat hierdie
interpretasie van die Skrifte deur God gestuur is.
402 Want, voor ons nog selfs Daarop ingegaan het, en ek vertrek
het om weste toe te gaan, het die Here my eendag ’n visioen
gewys, omtrent tienuur, een oggend. En ek het dit hier kom
verduidelik, dat ek dit gesien het; het nie geweet wat dit was
nie. Dit was ’n konstellasie van sewe Engele. Ons sal dit onthou.
Julle sal dit op die band kry, getiteld:Watter Tyd Is Dit, Meneer?
Wel, nou, dit is presies wat julle nou sien. Die sewe Engele…Ek
was in die weste.
403 Julle onthou, die baie klein boodskappertjies; hulle het na
die ooste gegaan. Die tweede boodskappers, die duiwe, klein
bietjie groter voël, hulle het na die ooste gegaan. En toe het ek
gekyk…Hulle was by my, die hele tyd. Dit was daardie Eerste
en Tweede Trek.
404 Nou, die Derde het uit die weste gekom, voortgeswiep met
groot, geweldige vaart, en Hulle het my opgetel. Dit was op pad
terug ooste toe, met die verborgenheid van hierdie Sewe Seëls.
Net soos daar gesê is in—in Junior Jackson se droom,wat dieHere
my daar vir hom laat interpreteer het: “Aan die binnekant van
daardie piramide, was daar wit Steen waarop daar nie geskryf
was nie.” Dis waarom ek weste toe moes gaan, om met hierdie
Engele se Boodskap te skakel, om hierheen terug te kom om Dit
vir die kerk te openbaar. Onthou, ek het gesê: “Die volgende
dingewat gebeur sal hier by die kerkwees.”Dis net presies.
405 Nog ’n ding, ek wil hê julle moet oplet wat plaasgevind
het. En as julle na die band luister, van die Watter Tyd Is Dit,
Meneer?, sal julle oplet dat een Engel vir my baie opmerklik was.
Die res van Hulle het net gewoonweg voorgekom. Maar hierdie
Engel was ’n belangrike Engel. Hy was aan my linkerkant, in die
konstellasie in die vorm van ’n piramide.
406 En, onthou, dit was in die piramide, waar daar nie op
die geheimsinnige wit Rots geskryf was nie. En die Engele
het my in daardie piramide van Hulleself in opgeneem, die
verborgenhede van God slegs aan Hulle bekend. En, nou, Hulle
was die Boodskappers wat gekom het om daardie piramide te
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interpreteer, of daardie Boodskap van die geheim van hierdie
Sewe Seëls, wat aan die binnekant van die piramide gelê het.
407 Nou, die Engel, wat aan my linkerkant was, sou eintlik die
laaste, of sewende Engel, gewees het, as ons Hulle van links na
regs sou tel. Want, Hy was aan my linkerkant; ek wat na Hom
kyk, na die westekant toe, Hy wat na die ooste toe aankom, sou
aan die linkerkant wees. So, dit sou die laaste engel se Boodskap
wees, baie opmerklik. Onthou hoe ek gesê het Hy het Sy, Sy kop
agteroor gehad het; en Sy groot, skerp vlerke; en hoe Hy reguit na
my toe gevlieg het. Nou, dit is hierdie Sewende Seël. Dit is steeds
’n opmerklike ding. En ons is…Ons weet nog nie wat Dit is nie,
want dit word nie toegelaat dat Dit gebreekword nie.
408 Maar nou, elkeen van julle in die byeenkoms het dit opgelet,
watter byeenkoms dit was! Almal was net skynbaar op…reg
op die punt van hulle sitplekke. En almal wat hier rondstaan,
om een-, twee-uur in die middag al, om te wag vir die deure om
oop te maak, en hier voor in te kom. Teen die mure om gestaan;
gekrampte ledemate, en alles.
409 Wat is dit? Dit was die Heilige Gees wat hierdie
Boodskappers afgestuur het, en Hulle het Dit aan ons
geopenbaar. En dan, let op hoe Dit presies by die Woord
ingepas het.
410 En dan om julle almal te laat weet dat dit die Waarheid is,
het Hy dit voorspel omtrent—omtrent nou twee maande, of meer,
voor dit ooit gebeur het. Dat, toe ek weste toe is, sonder om Dit
te weet; het hiernatoe teruggekom met die interpretasie soos Hy
Dit gegee het. Nou onthou, in die visioen, Hy het my nooit een
ding in die visioen vertel toe Hy my opgeneem het nie. Ek was
bang, bevrees dat ek gaan sterf, in ’n ontploffing sou doodgaan.
Julle sien, Hulle kon dit nie doen nie.
411 Die interpretasie het net gekom soos ek Dit nodig gehad het,
dit was in die kamer, en ek het Dit oorgedra net soos Hy Dit
gegee het.
412 Nou, julle sien, vriende, visioene faal nie. Hulle is altyd
perfek. Hulle is net presies waar.
413 Nou, die visioen, plus die Woord, plus die geskiedenis, plus
die kerkeeue, en alles, smelt saam. So, ek kan waarlik sê, dat, so
goed as wat ek dit verstaan, en volgens die Woord van God, en
die visioen, en die openbaring, is die interpretasie daarvan SO
SPREEK DIE HERE.
414 Nou, mag die Here julle almal, elkeen, waarlik ryklik seën,
soos ons nou staan en hierdie goeie ou lied van die kerk sing. God
seën julle, elkeen. Amen.
415 [Broer Branham voeg die volgende vier reëls by, geneem
uit paragraaf 374-375 van sy Boodskap gisteraand, 24 Maart
1963—Red.]
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Ek…(God seën julle!)…ek het Hom lief, (met
my hele hart),

Omdat Hy my eerste liefgehad het.
God seën jou, Broer Neville…?…Bly op jou pos…?… 
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