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 Dankie, Broer Neville. [Broer Neville sê: “God seën jou,
broer.”—Red.] Die Here seën jou, broer.

Naand, vriende. Ek het pas ingekom, ’n rukkie gelede, en ek
het gedink ek kan afkom en julle almal ’n “Geseënde Kersfees”
toewens.
2 En so het ek nie geweet ek sou hierdie wonderlike voorreg hê
om met julle te praat oor die Woord van die Here nie. En so het
Broer Neville my gevra, en ek het ’n hele paar Kersfeesteksies
gehad wat ek gebruik het, een van hulle bo by—by Phoenix
en onder by Tucson, verskillende plekke daarrond, ’n gewone
Kersboodskap. En ek het gedink, vanaand, sou ek net oor ’n ietsie
hier praat wat die Here my aan laat dink het onlangs, terwyl ek
bo in Colorado was.
3 En ek het gedink aan iets by Kerstyd, en ek het omtrent vyf
of ses van die klein puntjies hier neergeskryf, Skrifte en dinge.
Die…Ek nie…Ek reken Broer Neville en al die predikers doen
dit. Jy…lyk asof iets by jou opkom, en jy skryf dit neer. Jy wag
’n oomblik, en jy skryf dit neer. Ek sit dit op ’n stuk papier, net
op ’n stuk papier. Dan wanneer ek gevra word partykeer, sal ek
weer hierdeur kyk en sê: “Wat was dit wat ek nou gekry het?” Dis
hoe, wanneer ons baie vinnig geroepword, julle weet.
4 Was altyd, ek…toe ek jongerwas, kon ek net…mygedagtes
was vol, ek kon dit net nou dink, ek hoef nie te gewag het nie, ek
dink: “Tien dae gelede was ek by ’n sekere, sekere plek. Dis die
teks. Hier is dit, en hier gaan dit.”
5 Jy weet, vandat ek verby ’n paar mylpale is, Broer
Higginbotham, en ’n paar riviere oorgesteek het, dat dit net nie
meer so kom nie, het ’n bietjie ver in die pad afgegaan. Maar
dit…soos Broer Neville gesê het, ’n rukkie gelede: “Ons kom
nader, nader aan die Huis.”
6 En dis goed om terug te wees by die huis. Ek, aan die
terugkom, wel, baie sneeu. En daar’s…en gehoor van die
ongelukke en dinge, soveel van hulle op die pad, en mense wat
gesterf het. En dink net hoeveel honderde gaan hulle lewe nou
verloor, tussen vanaand en na Nuwejaars, hoeveel Amerikaners
sal sterf! En julle weet, party van ons mag hier wees, vanaand.
En dit hang nou net af, dat…ons toestand voor God. Dis
’n droewige volk, het hierdie Broer gesê, droefheid oral. En
ons vlag het gehang, dertig dae, halfmas, alles as gevolg van
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sonde en mense wat nie God se manier van—van—van dinge wil
aanvaar nie.
7 Selfs as ons verskil van ’n persoon, en ons kan dit nie steeds
doen op ’n broederlike manier nie, en dan…Sien, as Christus in
die hart is, dan maak nie saak hoeveel jy verskil van die man nie,
jy het steeds liefde vir hom en respek. Ek verskil van baie mans,
baiekeer. Maar steeds, ek het nog nooit een gesien waarvan ek
verskil het wat ek nooit meer gedink het aan as “my arm om hom
te sit en hom ‘my broer’ te noem nie, hom die beste probeer help
wat ek kon nie.” Ek verskil van hom omdat ek dink miskien dat
deur te verskil dat hy…Wat hy glo, dat ek nie miskien glo soos
hy nie, maar…ensovoorts, maar noumag ekmymanier aan hom
probeer projekteer soos hy syne aan my projekteer, en hulle dan
bymekaar kry en uitsif en kyk wat ons het, maar verskil soos
daardie. Net sover as wat dit kom by…ons moet nooit kwaad
word of wil seermaak, of vernietig of enigiets nie. Ons moet altyd
probeer opbou.
8 Het ’n koue wat hier aangaan, het ons nie? Twee-en-sewentig
toe ek Tucson verlaat het, en toe die son gesak het en donker
geword het, was dit steeds nege-en-sestig. So, toe opgekom
hiernatoe, is ek net aan die bewe, julle weet. Ek…Daardie
hele sneeupad, en onder vriespunt, en ys en alles, ek moes
weer heeltemal daaraan gewoond raak. Dis so vreemd hoe jy
so “geakklimatiseer” raak op so ’n—’n klein manier. En vandat
ek julle verlaat het, het ek skaars ’n kans gehad om te oorleef.
Ek het ’n…soos ’n sinus in die—die weer hierbinne, en soos ek
ouer word…En ek is gebore en het hier grootgeword. Maar dan,
julle sien, wanneer jy jonk is, het jy iets, jy kan dit afskud; maar
wanneer jy ouer word, wel, begin jy agterkom dat daardie iets
nie daar is nie. Dit was altyd, jy kon net daarvan vergeet. Jy…
daar’s iets daar wat—wat net nie wil afskud soos dit het toe jy ’n
kind was nie, so ek vind uit op daardie manier dat ek…daardie
warm klimaat, vir ’n ouman, help soort van ’n bietjie.
9 Ek onthou aan die afkom met daardie Utica Pike daarbo, as
’n kind (sewe, agt, tien, twaalf, veertien jaar oud), geen skoene
aan nie, (tennisskoene) en dit agt of tien onder vriespunt, en
tennisskoene, hulle tone uitgeskeur. En nie…nou dit is nie soos
om af te stap in die straat hier nie, maar deur die sneeu skop.
Daar’s geen motors wat verbykom nie, daar mag ’n waspoor wees
nou en dan. Afgekom met daardie hoofweg in die oggend, ou
jassie aan, geen hemp nie, en dit so vasgesteek, niks meer as wat
ons nou aanhet nie; sopnat tot by my knieë, reguit aan ingegaan
en niks daaraan gesteur nie. Sien, skaars ’n verkoue gehad. Maar
dit was omtrent vyf-en-veertig jaar gelede. So, baie verswak,
baie myle gegaan en opgebou op die snelheidsmeter, julle weet,
so ons hanteer dit net nie soos ons altyd het nie.
10 Ek het Broer Capps sy kop sien optel. Jy’s nou te jonk om
daardie gedagtes te dink. En so wag totdat jy kom waar ek en
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Broer Neville is, dan—dan sal jy—sal jy anders dink oor baie
dinge, soort van swakker word.
11 Wel, ons het wonderlike tye in die Here gehad. Die Here
het ons geweldig geseën, en ek is so dankbaar. En ek kom
terug. Ek dink, volgende Sondag, as die Here wil, wil ek, as
Broer Neville nie omgee nie, die…Ek het ’n diens, ten minste
Sondagoggend en miskien Sondagaand, ’n genesingsdiens vir
Sondagaand. Sondagoggend het ek ’n belangrike boodskap, as
dit die Here se wil is dat ek dit lewer. Ek het nie aan my teks
gedink nie…nie meer as nog net my teks nie, geen konteks
daarvan nie, want ek—ek…nie sonder—sonder enige, julle weet,
openbaring van die Here af nie, maar net by myself. Ek—ek
wil iets sê Sondag wat ek hoop net ’n bietjie sal uithelp langs
hierdie weë.
12 Ek moet nou in die veld ingaan, en ek het net omtrent elke
dag wat oral opgeneem is. Ek dink Billy het vir my gesê, in die
program, dat ek twee of drie dae het wat ek kan huis toe kom
in April, nadat ek hier vertrek, kan teruggaan na Tucson, en
dit handel dit dan net omtrent af. En dan voort tot volgende
November, Oktober, wanneer ek weer terugkom na hierdie kant
van oorsee af.
13 Nou, nog twee dae voor Kersfees. Nog een dag, is dit nie?
Dit sou twee wees. Maandag…Dinsdag is Kersaand? Dinsdag
is Kersaand. Is dit nie verskriklik om te sien dat hierdie groot
vakansie, wat ons nader, benader word op hierdiemanier waarop
dit benader word nie? Dis so ’n jammerlike ding, so ’n—’n
—’n roekelose ding, om te dink dat—dat konyne en ’n—’n mite
genaamd “Kriss Kringle” (Sinterklaas) en alles, die ware waarde
weggeneem het van wat Kersfees is.
14 Nou, ons nie…ons—ons weet nie, en ek glo regtig nie…
Ek het pas afgekom, my vrou is daaragter, en ek…in die pad
afgekom, geluister na ’n sterrekundige; wat nou, hulle net op die
idee gekom het wat ’n sterrekundige my baie, baie jare gelede
vertel het, toe ek net ’n wildbewaarder hier in Indiana was. Toe
hulle my vertel het dat…hoe daardie sterre bymekaar gekom
het, net soos daardie eerste sterrekundige het en wat gevorm het,
wat hulle gesê het ’n natuurlike ding sou wees wat gebeur elke,
ek glo hy het vanaand gesê, agthonderd jaar, of so-iets. En dit
hervorm ditself weer, van: Sardis en Jupiter; en ek vergeet; en
Mart-…Mars; nee, ek…dis verkeerd. En party van die sterre
hoe hulle spoed wanneer hulle hulle wentelbane kruis in lyn met
die aarde, en hierdie sterrekundige vanaand het probeer sê dat
dit eintlik ’n natuurlike ding was. Ek—ek nie—ek aanvaar dit nie.
Ek glo dit was ’n bonatuurlike ding, wat God gedoen het. Hy,
dinge is bonatuurlik by God. Hy is Bonatuurlik.
15 En—en ek het afgekyk en weet dat hierdie nou terugstrek na
April, ek het…die Here se wil vir my is om so lank te lewe, sal
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ek vyf-en-vyftig jaar oudwees. Sien? En ek—ekweet die…Maar
aan die terugkyk in my lewe, en ek wonder waar dit gebeur het.
Vanaf daardie eerste Kersfesies, ons ons kouse opgehang het, en
mamma sou kry…Ons souwaarskynlik ’n lemoen kry, of twee of
drie stukkies gestreepte lekkergoed, en dit was ’n groot Kersfees
vir ons. Maar, julle weet, kinders hulle—hulle sien uit na daardie
geskenke. Ons—ons vind uit dat—dat Kersfees is aan die…is
hoofsaaklik kinders, hulle—hulle sien deesdae daarna uit. Dit is
gemik op die kinders. Maar dit moet eintlik grootmense wees; dit
behoort hulle kinders te leer wat ware Kersfees is.
16 En ek glo glad nie dat—dat Christus op die vyf-en-twintigste
dag van Desember gebore kon wees, in Judéa nie, want dis kouer
as wat dit nou hier is. Sien? O, en hoe kon die skaapwagters hulle
kuddes in die nag opgepas het? En—en dan die belasting en alles,
en Maria wat so ver moes kom, vanaf ver onder in Bethlehem tot
bo in Judéa, bo in Jerusalem in, liewer, by die…vir die belasting.
Ek—ek—ek kan—kan—kan dit kwalik glo. Opgekom, ek glo sy
het gekom na Násaret, en so wanneer…Hoe dit—dit gedoen kon
word. Dit kon nie ge—gedoen word nie, maar ek glo dat Christus
gebore is in ’n lente, want Hy was op elke wyse ’n Lam. Sien? En
let op, Hy is gebore in ’n stal, en nie ’n huis nie.
17 En toe hulle Hom na die kruis geneem het, (die ander), sover
ons weet, dat Hy nooit gesê het dat Hy hulle gelei het nie, maar
hulle het Hom gelei. Het julle geweet ’n lam of ’n skaap moet
gelei word na die slagting? Dit—dit sal nie na die slagting gaan
nie, jy—jymoet dit daarnatoe lei. En dis gewoonlik ’n bokwat die
skape lei. In die—in die slagpale, het hulle ’n bok. En die bok sal
opstap in hierdie drukgang, totdat hy bo kom en die skape laat
afstap in die drukgang om doodgemaak te word, en dan sal die
bok uitspring. Maar wanneer hulle kom by ’n tyd wanneer hulle
die bok gaan doodmaak, skop hy regtig ’n kabaal op (hy moet
ingaan) want jy kan hom nie blameer nie. Maar—maar dis ’n—
dis ’n ding hoe ’n skaap gelei moet word, en Hy is na die slagting
gelei. Hulle het Hom gelei. Hy was ’n Lam. En ek glo op daardie
manier heeltemal soos die natuur, en lammers word gebore in
Maart, April, en êrens daarrond, nie later as Mei nie. En ek glo
nie dit was enigiets voor Maart en enigiets na Mei nie, een of
ander tyd daarrond.
18 Maar toe die kerk, Christendom, getrou is in Roomsheid, was
by die Niceense Raad, toe hulle aanvaar het…die Romeinse
volk het Christendom aanvaar en het gemaak wat hulle genoem
het die universele godsdiens, was Christendom. Hulle het die
universele godsdiens gemaak, en hulle het afgode aanbid, en
hulle het ’n songod gehad.
19 En net nou, vanaf die—vanaf die een-en-twintigste tot die
vyf-en-twintigste, staan die son amper in sy selfde baan soos dit
verbygaan.Wat is dit wat jy dit noem?Was ’n…Ekhet gedink ek
het dit geweet, maar ek kan nie nou daaraan dink nie. Wanneer
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die son se—is…dit—dit wen soveel tyd en verloor soveel tyd,
tot die een-en-twintigste, tussen een-en-twintigste en vyf-en-
twintigste van Desember. O, ek vergeet wat hulle dit noem.
Wat? [Iemand in gemeente sê: “Verduistering?”—Red.] Nee, die
verduistering is wanneer dit verbygaan, die son en maan saam
verbygaan. Dis iets daarin, o, ek—ek—ek kan dit amper sê, maar
net nie nou nie. In elk geval, dis daardie stilstand van die son
wat deur die Romeine genoem word (dis wanneer die sirkus aan
was), is dit die songod se verjaarsdag genoem. Hulle het dit
gevier vanaf die een-en-twintigste tot die vyf-en-twintigste van
Desember.
20 So toe, omdat dit verander was, Rome na…Christendom
aanvaar is, op hulle manier in Rome, toe het hulle gesê: “Ons sal
dieselfde viering hou, en ’n Seun van God se Verjaarsdagmaak.”
Sien? Die songod, Jupiter se verjaarsdag, toe Seun van God se
verjaarsdag, vyf-en-twintigste vanDesember, en dit…
21 Maar watter verskil maak dit? Sien, vandag wanneer ons
is…Selfs al is dit ’n…as hulle dit sou doen in Julie of Augustus,
of wanneer dit ook al mag wees, is dit steeds die gewydheid om te
onthou dat “God ons die hoop gegee het wat ons in ons het.”
22 En nou, sê julle: “Wel, die res van hulle is almal Sinterklaas
en wat aangaan soos hulle maak; wel, ons mag dit net sowel ook
doen.” Nee, meneer! Nee, hierdie is nie ’n heidense feesviering
vir ons nie, hierdie is ’n gewyde uur. As daar geen Kersfees was
nie, sou daar geen opstanding wees nie. As daar geen Kersfees
was nie: sou daar geen liefde wees nie, sou daar geen vrede wees
nie, sou daar geen hiernamaals wees vir die gelowige nie; as daar
geen Kersfees was nie.
23 En nou, sê julle: “Wel, as die res van die wêreld, hulle net…”
Wel, sien, die gevurkte weerlig in die donker, bewolkte hemele,
wys dat daar lig in die tyd van duisternis kan wees. Hierdie
ligte bewys dit vanaand, dat daar lig kan wees in die tyd van
duisternis. En wanneer skyn die lig op sy beste? In duisternis.
Skakel jy daardie ligte in die dag aan, die son wat inskyn, sal
jy skaars oplet dat hulle aan is. Maar net een klein, swak liggie
sal baie helder skyn in die tyd van duisternis. En net nou is die
duisternis wanneer elke Christen getuienis behoort te gee van die
hoop wat in hom is, van Jesus Christus die Seun van God; nie een
of ander Kriss Kringle wat destyds gebore is nie, julle weet, en
een of ander soort boom wat verlig is en deur die woud een aand
gegaan het, een of ander fiksiestorie wat geen gronde daaraan
het nie. Maar ons glo onwrikbaar aan die beloofde Woord van
God, van ’n komende Messias, en Hy is gebore op Kersdag,
twintig…amper tweeduisend jaar gelede, glo ons.
24 So, vanaand gaan ons ’n bietjie op ’n ander manier praat.
Ek reken julle pastoor het alreeds gepraat, en sal waarskynlik
Woensdagaand weer praat, want ek—ek weet hy het ’n teks of
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iets teruggehou, om vir my hierdie platvorm te gee vanaand. En
ekwil hê hymoet dit bring, ek wil na hom luister.

Maar, net voor ons dit nou doen, laat ons ons hoofde weer
buig vir ’n oomblik van gebed:
25 Hemelse Vader, hierdie groot gewyde oomblik, wanneer ons
dink aan die verskillende dinge in die Skrif hier, dat oral waar
ons gaan, terug in die Ou Testament, praat van daardie dag
wanneerGod Sy Seun sal stuur. Hoe daardie profete destyds daar
hulle tyd gegee het vir die profesie van die Woord van God om
tot hulle te kom. En hulle het geprofeteer in hulle dae en dinge
voorspel wat sou gebeur, en ons sien dat dit daar gebeur het in
Bethlehem daardie nag, toe God die wêreld so liefgehad het dat
Hy Sy eniggebore Seun gegee het. Ons dankU hiervoor.
26 En nou, Here, vanaand soos ons rustig raak om—om oor U
Woord te praat; en dis so gewyd, Here, dis die rede waarom ons
daarvan hou om eers met U te praat. En ons vra dat U ons begrip
sal open vir UWoord. In Jesus se Naam vra ons dit. Amen.
27 Nou wil ek ’n bietjie Skrif hier lees, net ’n gewone
Kersverhaal, vir die Skrif gevind in—in Matthéüs, die 2de
hoofstuk. En terwyl julle soontoe blaai, en Johannes 3:16.
28 En nou die aand bo by Phoenix…As julle bandmense hier,
wat luister na die bande, ek wil graag hê julle moet luister
na daardie een: Waarom Jesus Na Bethlehem Toe Moes Kom.
Waarom moes Hy dit doen? En daardie simbole daar van Dawid,
wat gelê en—en gewag het op die berg, afgekyk het en die
Filistynse leër gesien het wat beset het. En ek het dit presies
met vandag vergelyk, om uit te vind dat Bethlehem…wat dit
beteken.
29 En Christus is ons Bethlehem, en kan bewys dat elke man
wat van God gebore is, gebore is in Bethlehem, want Christus
is Bethlehem. En dis wat Hy was, die Brood van die Lewe. En
Beth, B-e-t-h beteken—beteken “huis,” E-l is “God,” en l-e-h-e-
m is Elhem wat beteken “brood,” en “Huis van God se Brood.”
En Jesus Christus was die “Huis van God se Brood,” Brood van
die Ewige Lewe. En elke mens wat gebore is in Christus, jy’s
gebore in Bethlehem: “God se Huis van Brood.” En hoedat die
bond van hierdie kerke vandag beset is, soos Filistyne, om die
mense Daarvan weg te hou.
30 En hoedat daardie dapper manne, in die wete dat Dawid
gesalf was, en eendag koning sou wees…baie ongewild toe,
omdat hy ’n voortvlugtige onder sy mense was, maar eendag het
sy oproep gekom. Hulle het dapper manne by hom gehad. En
onthou, daardie manne was Heidene, omtrent elkeen van hulle
was Heidene, ’n baie mooi tipe van vandag. En een man was so
dapper, hy het agthonderd man doodgemaak met wat…met sy
spies, self, in een dag. ’n Ander een het in ’n veld lensies gestaan,
en ’n leër het nadergekom, ’n strydmag. En hulle het almal
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gehardloop, en hy het daar gestaan en mans verslaan totdat sy
arms moeg was. En toe ’n ander een, hoe hy in ’n gat gespring het
en ’n leeu op ’n sneeudag, eiehandig verslaan het. En ’n Filis-…
of ’n Egiptenaar het op hom afgehardloop, met ’n lang spies,
en hy het ’n hierdie stok geneem en hierdie spies uit sy hand
geslaan, die spies gevat en die Egiptenaar self doodgemaak, en
driehonderd kapteine doodgemaak het.
31 En groot manne gegee! Dawid het uitgeroep: “As ek weer een
keer kon drink, sien, van daardie put!” (waar hy altyd sy skape
laat drink het toe hy in die oggend uitgegaan het, van die kraal
af, hulle water wou hê om te drink) En hierdie manne het hulle
swaarde uitgetrek en deur vyftien myl van manne geveg, hierdie
water teruggebring.
32 En Dawid het gesê: “Ek sal dit glad nie drink nie.” En hy
het dit op die grond uitgegooi as ’n drankoffer vir die Here. Wat
’n pragtige tipe van dieselfde ding, van hierdie Johannes 3:16
vanaand.

…so lief het God die wêreld gehad, dat Hy Sy
eniggebore Seun gegee het,…

33 En wat het Christus gedoen? Die Lewe wat Hy Ewiglik moes
lewe, het Hy uitgestort op die grond uit Sy are, Sy natuurlike
lewe op die grond as ’n sondoffer vir ons. En hoe die Heidene
vandag, eerbare manne, manne, groot manne, die swaard neem,
en daar staan en hulle pad deurkap om ’n slukkie vars water vir
Christus te kry (ons Dawid), wat baie ongewild is vandag. Maar
ons Dawid, wat ons weet Hy gaan die mag kry, Hy gaan elke
volk onder Sy voete vertrap soos daardie, en hullemet ’n ysterstaf
regeer. Enware dapper manne, wat staanmet dieWoord vanGod
en van kant tot kant vreesloos kap, omdat ons weet Hy gaan die
mag hê.
34 Laat ons nou lees, na Johannes 3:16; laat ons die besoek lees
van—van dieMagiërs vanMatthéüs, die 2de hoofstuk.

En toe Jesus te Bethlehem Judéa gebore is, in die dae
van koning Herodus, het daar wyse manne uit die—uit
die Ooste in Jerusalem aangekom.

En gesê: Waar is die Koning van die Jode wat gebore
is? Want ons het Sy ster in die Ooste gesien en gekom
om Hom hulde te bewys.

En toe koning Herodus dit hoor, was hy ontsteld en die
hele Jerusalem saam met hom;

en hy het…die owerpriesters en die skrifgeleerdes
van die volk bymekaar laat kom en by hulle navraag
gedoen waar die Christus gebore sou word.

En hulle het vir hom gesê: Te Bethlehem in Judéa,
want so is daar deur die profeet geskrywe:
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En jy, Bethlehem, land van Juda, is jy volstrek nie
die geringste onder die vorste van Juda,…uit jou sal
’n leidsman voortkom wat vir my volk Israel ’n herder
sal wees.
…Herodus die wyse manne in die geheim geroep en

hulle na die tyd van die verskyning van die ster uitgevra;
en hy het hulle na Bethlehem gestuur en gesê: Gaan

doen noukeurig ondersoek na die Kindjie, en as julle
Hom vind, laat my weet, sodat ek ook kan gaan en Hom
hulde bewys.
En nadat hulle die koning aangehoor…het hulle

vertrek. En kyk, die ster wat hulle in die Ooste gesien
het, gaan voor hulle uit totdat hy kom by die plek waar
die Kindjie was.
En toe hulle die ster sien, het hulle hulle met groot

blydskap verheug.
En hulle het in die huis gegaan en dieKindjie byMaria,

Sy moeder, gevind, en neergeval en Hom hulde bewys.
Daarop maak hulle hulle skatte oop en bring vir Hom
geskenke: goud…wierook en mirre.
En omdat hulle in ’n droom ’nGoddelikewaarskuwing

ontvang het om nie weg te gaan…om nie na Herodus
terug te keer nie, het hulle met ’n ander pad na hulle
land teruggegaan.

35 Baie vreemd hier hoedat God, op ’n geringe manier,…God
praat met mense deur drome. Ek glo dit. Maar hoedat God in
hierdie geval ’n sekondêre gebruik het.
36 Nou, ’n droom is…’n droom, as dit reg uitgelê word, is dit
dieselfde as ’n visioen; as dit ’n droom is en uitgelê word. God
het dit gebruik sedert ver terug in die Ou Testament en af deur
die eeue, en het in die laaste dae belowe om dit weer te gebruik.
Nou, mense kan te veel eet en—ensovoorts, en nagmerries kry, en
dis nie—dit is nie ware, geestelike drome nie, dit stem nie ooreen
wanneer jy—wanneer jy dit lees nie. En party daarvan mag reg
lyk, maar tog is daar ware, geestelike drome. En ons weet hier by
die tabernakel dat God mense drome gee en hulle word uitgelê,
en hulle gebeur, en hulle is eg. Maar dit is ’n sekondêre manier
om dit te doen. Sien?
37 Nou, die rede waarom dit toe gedoen is, is omdat daar geen
profeet in die land was, op daardie tyd, om die droom uit te lê
nie. Sien? Daar was geen profeet om die drome uit te lê, soos
Josef en—en Daniël, en daardie profete van ouds nie. Hulle het
nie ’n profeet gehad vir vierhonderd jaar nie, enGod het ’n droom
gebruik om…vir die welstand van Sy Eie Kind. Hy het.
38 Hy het vir Josef gesê, toe hy “’n regverdige man was, onwillig
om haar openbaar te maak, hom voorgeneem het om in die
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geheim van haar te skei.” Sonder twyfel het sy vir hom vertel
van die besoek van Gabriël, ensovoorts, en wat Hy gesê het; maar
toe hy sien sy gaan moeder word, was dit—dit te ongewoon. Julle
weet, dit net…dit was iets heeltemal anders. En julle weet, dis
wat die probleem is vandag. God doen dinge ongewoon, en dis so
ongewoon totdat selfs regverdigemanne dit nie kan sien nie.
39 Josef kon dit nie verstaan nie, dit was te ongewoon. Hy was
’n goeie man, niks met hom verkeerd nie. Hy was ’n goeie man,
’n regverdige man, maar dit was so ongewoon. Sien, Josef was
waarskynlik veertig jaar oud, of vyf-en-veertig, of so-iets, reken
hulle, toe hy en Maria verloof was. Maar hier vind ons iets wat
nog nooit gebeur het nie: ’n vrou verloof aan hierdie man en tog
bevind om moeder te wees! En dit was so ongewoon dat Josef
van voorneme was om van haar te skei. Maar net op daardie
kritieke oomblik het God Sy Engel gestuur, en aan hom verskyn
in ’n droom en gesê: “Wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by
jou te neem nie, want Dit wat in haar verwek is, is van die
Heilige Gees.”
40 Wat ’n nuutgebore geloof moes Josef gehad het, toe hy daar
opgestaan het! Sien, hy het nooit enige uitleg nodig gehad nie,
die droom was nie in simbole nie. Dit was net reguit: “Wees nie
bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want Dit wat in
haar verwek is, is van die Heilige Gees.” Daar was geen profeet
om die uitleg te gee nie, so dit moes direk kom, net reguit soos
daardie; aan God…van God aan Josef. Nou…en God het die
sekondêre manier geneem.
41 Wat leer dit ons net hier, voordat ons by ons teks kom? Hier
is wat dit ons leer: dat God elke vermoë van ons wese sal gebruik
as dit toegewy-…oorgegee is aan Hom. Hy kan ons verstand
gebruik, ons drome, ons onderbewuste, ons eerste bewuste, ons
tong, ons liedere, ons oë, ons…Alles wat ons het kan gebruik
word deur God as dit toegewy is aan God. Sien? Alles wat jy
is, wy dit aan God toe. Hy sal elke uitgang en elke deel van jou
gebruik, Hy sal dit gebruik. Maak nie saak wat dit is nie, Hy sal
dit gebruik as dit geheilig is tot Sy doel en roeping.
42 Nou, vanaand gaan ons praat oor: Gawes. En ek wil hierdie
betitel, as…Ek het geskryf, daaronder in iets neergeskryf, toe
Broer Neville bo was: God Se Gawes Is Altyd Vind…God
Se Gawes Vind Altyd Hulle Plekke. God se gawes word altyd
verwerp, maar dit vind regtig sy plek wanneer…
43 Nou, kyk na die geskenk wat hierdie wyse manne gekoop
het…of vir Hom gebring het. Vandag vind ons dat ons geskenke
uitruil. Almal moet ’n geskenk kry, en probeer uitvind wat die
ander kêrel vir hom gaan gee, sodat hy vir hom iets kan gee wat
daarmee vergelyk. En as dit nie is nie, wel, op Nuwejaar, voel
hy hy moet opmaak. En elkeen wat bestudeer en bekommer en
op-en-af loop, die miljoenêrs, hoe hulle gaan deurkom. Hulle
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gee soveel vir hierdie een en daardie, wanneer dit—dit heeltemal
verkeerd is. Dit—dis—dis—dis heeltemal…Kersfees…
44 Hier: daar’s net een geskenk wat jy kan gee, en dit is jouself.
Gee jouself aan God, want God het alreeds vir jou Sy Geskenk
gegee. Nou, daar’s net een ding wat ons vir God terugskuld, dis
jouself aan Hom.
45 Nou, en baiekeer, is name in die Bybel. Ons let dit nie meer
vandag op nie. Ons…Julle het baiekeer gehoor dat ek spot met
hierdie naam, of kinders wat genoemword…ofmense wat hulle
kinders “Ricky” noem. Nou, Ricky is ’n verskriklike naam! Sien?
En dis ’n…julle moet hulle nie dit noem nie. As julle ’n kind het
met die naam Ricky, om liefdeswil, verander dit na iets anders.
Ricky of—of Elvis, of so-iets…Ricky beteken “’n rot.” Sien?
En so julle—julle gaan…En—en wat jy ’n persoon noem, dit
beïndruk dit. ’n Dametjie, nou die dag, het ’n seuntjie daarbuite
gehad genaamd “Ricky” en sy naam is Ricky, James Ricky. En
omdat dit so gewild was (Ricky), het hulle hom “Ricky” genoem.
Ek het gesê: “Verander daardie naam!”
46 Ek let op mense wat net nou hier sit wat ’n kleinseun
het, en sy naam is…die een—een seuntjie is ’n lieftalligste,
aangenaamste kêreltjie; en die ander een is Ricky, en dis wat hy
is. Jy hou hom net dop, sy natuur is net soos daardie. En hy…
Ek het vir party van sy grootouers gesê, of iemand, ek het gesê:
“Sê vir die ma om die naam van daardie seun te verander, net
daardie naam te verander en kyk wat gebeur met die kind.” Sien,
julle mense wil dit nie glo nie. Ons dink ons het te lank gelewe
daarvoor.
47 As daar nie iets in ’n naam is nie, waarom dan solank Jakob
Jakob genoem is, wat “onderkruiper, bedrieër,” beteken, was hy
dit? Maar toe hy geworstel het met die Here heelnag, en die Here
sy naam verander het, en omtrent…toe hy omtrent sestig jaar
oudwas. Hy het sy naamverander van—van—van Jakob na Israel:
“’n prins voor God,” en dis wat hy was.

Waarom was Abram genoem…moes “Abraham” genoem
word voor die baba gebore kon word? Waarom was Sarai “Sara”
genoem voor die baba gebore kon word?

Waarom was Paulus…of genoem…sy naam was Saulus,
maar toe hy Jesus ontmoet het, het Hy hom verander van Saulus
na “Paulus.”

Toe Simon verander is van Simon na Petrus, wat “rotsie”
beteken. En—en al hulle name is verander, is omdat wat jy
genoem word, is iets daaromtrent. Wanneer jy iets spreek,
identifiseer dit ditself. Ek wil nie daarop ingaan nie, want dit
kom volgende Sondagaand op, sien, identifikasie van ’n woord.
En, maar nou, ons vind hierdie dinge so waar.
48 Nou kyk, God…Watter vreemde ding is dit vanaand, om
daardiemanne te sien,Magiërs, geleerdemanne, grootmanne…
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wat van die Ooste af kom, wat Babilon was, wat Indië was. En
hulle het nooit ingekom enige heelnag nie, en een nag begin en
die volgende daar gekom nie, hulle het omtrent twee jaar geneem
om daar te kom. Hulle het nooit gekom na ’n Babatjie in ’n krip
nie. Hulle het gekom na ’n jong Kind, ’n jong Kind. En Herodus
het die kinders doodgemaak van twee jaar oud af. Sien, om te
weet dat dit nie ’n Babatjie was wat in ’n krip gelê het nie, sou
hy net al die babatjies doodgemaak het. Maar hy het die jong
kinders doodgemaak, sodat hy seker sou wees dat hy Hom sou
kry, enigiets terug van twee jaar oud af. Hy het die tyd vasgestel
in die wete dat hy nie te veel wou doodmaak, almal van hulle
nie, hy net…want hulle was meer soos slawe vir hom. Hy wou
kry…seker wees om Hom te kry, so hy het gesê: “Die Kind sal
omtrent twee jaar oud wees. So, alles van twee jaar oud af, maak
dit dood.” Sien?

En dit het laat gebeur wat die profeet gesê het: “In—in Rama
sal daar ’n—’n geskreeu en ’n geween gehoor word, ’n weeklaag;
dat Ragel sal ween vir haar kinders, en hullewas niemeer nie.”

49 Nou, het julle opgelet dat hierdie wyse manne, groot manne,
bo in Babilon was en hulle Sy Ster gesien het, ons het gesê: “Ons
het Sy Ster in die ooste gesien en het gekom om Hom hulde te
bring.” Hulle het gekom van die ooste af, waar hulle die Ster
gesien het, weswaarts op pad. Want Indië is wes, noordwes van
Bab-…van—van Palestina. En hulle het reguit af deurgekom by
die Tigrisrivier en vlaktes oorgesteek, reguit aan in, afgekom in
Bethlehem in, waar hulle die—die—die Babatjie gevind het. En
onthou Josef en hulle het nooit daar vertrek nie; hulle het reguit
afgegaan naNásaret, en dieKind daar grootgemaak, net daar.

50 Nou, ons sien hier dat hulle gegee het…Hierdie manne,
as sterrekundiges en in bestudering van die sterre, en hierdie
geheimsinnige hemelse ligte sien verskyn het daarbo, dat daar
iets aan die gang was; dat hulle geweet het dat dit Messias was,
die—die Heerser van hemel en aarde, gebore moes word. En hulle
het gekom, in die wete dat Godheid ontsluit sou word, in ’n—’n
menslike wese sou woon; want om hulle getuienis vir julle te
wys…Julle weet, julle weet, jou lewe spreek soveel harder as
jou woorde, totdat maak nie saak wat jy sê nie, mense weet wat
jy is deur—deur wat jy is.

51 En hou hierdiemense dop, hierdieMagiërs, hulle het vir Hom
gebring…Kyk na die geskenke wat hulle vir Hom gebring het,
het geïdentifiseer wat hulle gedink het Hy was. Hulle het vir
Hom goud, wierook, en mirre gebring. En kyk nou wat hierdie
simbole, waarvan ek nou met julle wil praat…is wat hierdie
simbole beteken. Nou, ek het ’n paar Skrifte hier neergeskryf wat
ons net binne ’n oomblik daaroor gaan lees, as die Herewil.

Nou: goud, en wierook, en mirre.
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52 Nou: goud in die Bybel…hoe gepas pas dit byChristus, want
goud spreek van Godheid. Goud is “Godheid.” Ons sal net binne
’n oomblik daarby kom. Wierook beteken van “diens.” En mirre
is “dood.”God,Godheid, in diens om te sterf. En dis wat Hy was.
Die einste dingwat hulle gebring het, het geïdentifiseerwat hulle
gedink het Hy was.
53 En ek sê dit vir ons vandag: “Die dinge wat ons vir Hom
bring, identifiseer wat ons gedagtes van Hom is.” Julle verstaan
wat ek bedoel? Sien? As jy ’n…As jy Dit met jou hele hart glo,
elke Woord daarvan, sal jy dit identifiseer deur alles wat jy het
Daarvoor te gee. Sien? Maar as jy glo dis ’n goeie plek om te
assosieer met beter mense, by die kerk en dinge soos daardie, is
dit net omtrent wat jy gee (net ’n paar sosiale ure saammet party
van die gemeente of iets). Maar as jy—as jy Dit regtig glo met jou
hele hart, dan gee jy alles wat in jou is Daarvoor. Sien? En dit
identifiseer jou, dat jy werklik die Boodskap glo, dat jy glo dat
dit die Waarheid is.
54 Soveel mense sê: “Ek kan soveel glo. Ek kan so glo.” Die
dissipels…Ek glo dit was die laaste keer hier, wat ek gepreek
het daaroor: Gelowiges, Skyn-gelowiges, En Ongelowiges. Was
dit nie dit nie? Ek…het ek nie daaroor hier gepreek nie? Sien?
En elke persoon, wat hulle kategorie is. Sien, dit sal kom by ’n
puntwaar hulle soveel daarvan kan vat, nie die res kan vat nie.
55 Nou, hoe gepas was hierdie geskenke vir Christus se reis op
aarde, ’n Baba hier op aarde gebore. En hierdie geskenke wat
hierdie wyse manne vir Hom gebring het, het net presies Sy
opdrag van God gepas en Sy reis op aarde.
56 Nou, die eerste ding: God. Dit was God, Jesus was God in
die vorm van ’n mens. Dit is moeilik vir mense om dit te sluk,
selfs vandag, dat “Hy God was.” En Hy…Dis wat Hy was. Hy
was niks minder as God nie. Hy was God gemanifesteer in vlees.
Hy was die Skepper in Sy Eie skepping. Nou dit…Hy was die
Skepper in Sy skepping, deur die skepping, vir die skepping.
Hy was die Skepper in Sy skepping, deur Sy skepping, vir Sy
skepping. Eindig alles weer op in God, die hele ding. Sien julle
nie? Volheid van God! Hywas die Skepper, in soverre dat HyGod
was. En Hy was ’n Wese op aarde (’n Wese van tyd), wat beteken
dat Hy ’n begin moes gehad het, daarom het Hy vir Homself
’n liggaam geskep om in te woon. God, Self, het ’n liggaam vir
Homself geskep. Sien? Dat Hy, deur hierdie skepping, die verlore
skepping kon verlos wat Hy geskep het.
57 Daar is niks wat die mens kan vernietig nie, daar is nie een
ding nie. Jy kan niks doen om enigiets heeltemal te vernietig nie.
Jy mag ’n stuk papier neem en dit verbrand, jy mag ’n gebou
afbrand, jy mag ’n boom afbrand; jy het dit nie vernietig nie.
Jy…daardie hitte daarbinne, daardie vuur wat opbreek, dis net
chemikalieë wat bars. Hulle verander terug na wat hulle was aan
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die begin. Hulle is nie vernietig nie. As jy ’n stuk hout uitbrand,
(en die wêreld sê…As ons gelewe het in Ewigheid soos God,
en daardie chemikalieë uit daardie hout en daardie vuur het
teruggegaan na sy oorspronklike begin en sy…in wat ook al dit
was, die breek van die atome ensovoorts, sê die—die wêreld: “ons
staan vir miljoene jare”) kan dit weer reguit terugkom en nog ’n
boomwees, net presies soos dit was.
58 Jy kan nie enigiets vernietig nie, omdat dit ’n gesprokeWoord
van God is. Amen! O, en dit laat my godsdienstig voel, nou. Sien?
Wat God sê, Dit staan vir altyd. Amen! Sien, jy kan nie vernietig
nie. Ons is ’n deel van hierdie aarde, en ons kan nooit heeltemal
vernietig word nie. Nee, meneer. Die sonde (die siel) sal vernietig
word, ons besef dit. Maar die—die liggaamwaarin ons woon, kan
nie vernietig word nie. Sien?
59 Nou, daarom, het God vir Homself ’n liggaam geskep. Hywas
die Skepper, en Hy het Sy Eie skepping geskep, dat Hy, deur
hierdie Skepping, hulle wat verlore was in Sy skepping, kon red
(dis ek en jy, skepsels van tyd).
60 Sy—Sy Woord het presies gewys dat…Hy en Sy werke het
bewys dat Hy niks anders was as die Skepper nie. Hy het ’n stuk
brood geneem en dit gebreek, en daardie een stuk brood aanhou
breek, en vyfduisendmense daaruit gevoed; en het sewemandjies
vol stukke oorblyfsels opgetel, en almal daar het ’n—’n—’n totale
versadiging van brood gehad.
61 Hy het ’n vis geneem, en daardie vis afgebreek. Nou as ons
besef dat Hy daardie vis in die begin geskep het. Hy het daardie
brood in die begin geskep. Maar Hy het daardie vis geneem en
daardie vis afgebreek. Wat ’n lewendige vis was, en wat toe
gekook is of—of gebak is; en wanneer Hy dit ook al afgebreek
het, wat dit ook al was (gekook of gebak), het dit teruggegroei
(dieselfde oomblik wat Hy dit gebreek het) nog ’n gekookte of
gebakte vis. Is dit nie wonderlik nie? Dit het gewys dat Hy niks
minder as Jehova was nie. En dan was Hy die Skepper wat Sy Eie
skepping kon neem, en deur Sy skepping, uitdruk Wie Hy was.
Halleluja! Dit bewys Hy was wat Hy was. Hy was Godheid. So,
goud, was gepas vir Hom, in die offerhande by Sy geboorte. Hy
was Godheid wat vlees geword het.
62 Ek mag insit ie-…Geen vreemdelinge onder ons vanaand,
reken ek, so…in hierdie biduur nie. Maar laat ek iets sê. Het
Jesus, toeHy hierwas,…?Nou, hierdie is vir nadenke, nie vir…
waarskynlik…ondersoek, liewer. Let op, net vir nadenke, Jesus
het gesê, in Johannes 14:12: “Hy wat in My glo, die werke wat
Ek doen, sal hy ook doen en hy sal groter werke doen as dit,
omdat ek na My Vader gaan.” Het julle dit opgelet? Let op, nou,
dit was die Seun van God, wat belowe het aan die gelowige,
dat groter dinge as wat Hy gedoen het (in hierdie laaste dae)
dat die gelowige groter dinge sal doen as wat Hy gedoen het.
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Johannes, 14de hoofstuk, 12de vers. Is dit reg? Glo julle dat Jesus
dit gesê het?
63 Let op, toe Jesus brood geskep het; Hy het ’n stuk brood
geneem, en brood geskep wat alreeds brood was. Toe Hy vis
geskep het; het Hy ’n vis geneem wat eers ’n vis geskep was, en
nog ’n vis daar uitgehaal. Is dit reg? Hy het water geneem, wat
potensieel wyn sou geword het, en wyn daaruit gemaak. Is dit
reg? Maar ons het Hom in ons midde gesien, in hierdie laaste dae,
dinge reguit skep, sonder enigiets wat daar staan! Is dit reg? Om
’n eekhoring te skep waar daar geen eekhorings was nie. Reg!
O, Hy’s…bly God. Hy’s net soveel Godheid vandag as wat Hy
toe was en ooit was, of ooit sal wees. Hy’s steeds God, en daag
harte uit om dit te glo: “Groter dinge as hierdie, julle…sonder
enigiets om aan vas te hou en van af te breek. Spreek dit, en dit
sal so wees.”
64 Let nou op, ons vind dat Sy…Hy het geïdentifiseer. Die
werkewatHy gedoen het, het geïdentifiseer datHyGodheidwas,
het gewys dat Hy was. Want Hy het gesê: “As Ek nie die werke
vanMy Vader doen nie, moetMy dan nie glo nie.”
65 En kan die Christen nie vandag sê: “As ek nie die werke van
my Verlosser doen nie, moet my nie glo nie”? Sien?
66 “Soos die VaderMy gestuur het, so stuur Ek julle.” En as julle
die werke gedoen het, skeppingswerke van die Vader wat Hom
gestuur het, dan is dit ’n skepping…Die Christus (die Skepper)
wat ons stuur, doen die werke van Christus, die Skepper. Sien?
“Soos die Vader My gestuur het, so stuur Ek julle. En as Ek nie
diewerke vanMyVader doen nie, moetMy dan nie glo nie.”
67 Dan moet die Christen vandag doen wat die Lewe van
Christus gedoen het, of ons het ’n reg om te sê: “Dis nie so nie.”
68 Let nou op, Sy werke het Hom geskep…of Hom
geïdentifiseer om die Skepper te wees. Sy werke wat Hy gedoen
het, het Sy lewensgetuienis bekroon, dat Hy die “Skepper” was;
geen manier om daarvan weg te kom nie. Daarom, toe hulle die
geskenk van goud aangebied het, was hulle perfek in harmonie
met God met hulle geskenke. Hulle het Hom goud gegee, wat
Hom geïdentifiseer het as Goddelik. Altyd ’n kroon, die goue
kroon…die goue kop, van Koning Nebukadnésar. Almal, julle
sien, dit…Godheidword altyd verteenwoordig deur goud.
69 Nou: wierook. Ons wil hierdie vinnig kry. Wierook is die
offerhande van diens aan Jehova. Nou, as julle hierdie Skrifte
wil neerskryf, Levitikus 2:2, en Levitikus 16:6 tot 15. Ons vind
uit dis die orde van die priesterdom, om ’n offer aan Jehova
te bring. Wanneer hy die offer gebring het, moes dit gemaak
word en gemeng word met wierook vir ’n sondoffer, hulle het
verskillende dinge geneem en dit vermeng. Vir die spysoffer, vir
die wuif-offer, is wierook bygevoeg. Want, dit was aanvaarbaar
vir Jehova as dit gesalf wasmet wierook, wat beteken dis ’n diens
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aan Jehova, God. En, nou, vind ons uit Hy’s Godheid. En hulle
het vir Homwierook gebring, wat ’n tipe was dat Hy ’n diens was
aan Jehova. Jesus is Jehova se Dienaar.
70 Nou, in Matthéüs 12:15 tot 21, vind ons uit Hy was Jehova
se dienaar: “Kyk My Dienaar, in Wie Ek ’n welbehae het” (en Hy
was) “en Ek hetMy krag inHomgesit.” So Sy lewewas gesalfmet
wierook, vir Jehova se diens. Wat ’n geskenk het daardie wyse
manne gegee! Sien, dit was iets om…die—die geskenk wat hulle
gegee het, was iets om Jesus as Jehova seDienaar te identifiseer.
71 Nou as ons dit net kan doen, om ons lewens te identifiseer.
Sien, ons lewens om geïdentifiseer te word as Jehova se dienaar.
Dis waarvoor wierook was, dit het Hom Jehova se Dienaar
gemaak.
72 Nou,mirre, m-i-r-r-e, was salwing van die dood. Ons vind in
Johannes, die 19de hoofstuk, die 39ste vers, dat op pad na die—
die begrafnisdiens van Jesus, toe Maria en hulle gegaan het, het
hulle hierdie mirre geneem om Hom mee te salf; want Hy moet
die Dienaar van dood vir Jehova wees. Sien? Iemand moes sterf.
Dit was ’n diens wat vir God gedoen moes word, en niemand was
waardig om dit te doen, behalwe God Self nie. So, die mirre—
mirre gebring, gewys dat met die Godheid, en met die diens, dat
Hy ook gesalf was met mirre; dat hierdie Godheid doodgemaak
moesword omdie onvolmaakte een te red. O,wat ’n groot ding!
73 Die hele skepping was verlore. Ons het pas daar deurgegaan
in die Sewe Seëls. Sien, die hele skepping was verlore, alles
was daarmee heen. Dit het alles aan Satan behoort. Hy het
erfgenaam daarvan geword, en hy besit dit steeds. Het dit steeds.
Dis waarom ons veg, en al hierdie probleme het. Hy beheer
elke koninkryk; Satan doen dit. Elke regering, elke koning, elke
koninkryk, beheer deur Satan. Die hele wêreld word beheer en
bestuur deur Satan. Dis waarom ons die probleme het wat ons
het. Enige Bybelstudent, of enigiets, kan vir jou sê dat Satan…
Wel, die Bybel Self het gesê hy het, sien, dat hy die wêreld beheer.
Maar Christus sal Erfgenaam daarvan word, want nou is Hy ons
Verlosser. En Hy het gekom om die hele skepping te verlos, en
niks kon dit doen behalwe God Self nie.
74 Dis waarom God niks doen buiten deur ’n mens nie. Hy werk
altyd deur ’n mens, want Hy moes ’n mens gebruik. ’n Mens is
wat Hy moet gebruik, om Sy eienskap van Verlosser te vertoon.
Hy moes hom in Sy gelykenis maak, hom iets soos Hy maak, en
hom op ’n vrye morele agentskap plaas, en hom laat optree enige
manier wat hy wil. Hy kon sy keuse maak. En Hy het geweet dat
die mens, deur hom hierdie keuse te gee, sou val. So omdat Hy dit
moes doen, draai Hy weer om en maak die mens ’n vennoot met
Hom, en doen niks behalwewatHy dit deur ’nmens doen nie!
75 Die hele werk van verlossing het gekom deur ’n mens!
Halleluja! Die dood het gekom deur die eerste mens, Lewe het
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gekom deur die tweede Adam. Sien? Daar het julle dit, Hy doen
niks omdatHy ’nmens daarvoormoes gebruik, dan gebruikHy ’n
mens om weer terug te verlos. So Godheid het Jehova geword…
of Jehova we-…Hy is Godheid, en Hy het ’n—’n Kind geword.
Hy het in die vorm van sonde gekom, sodat Hy die sondaar kan
verlos. Sien, daar’s die hele ding.
76 Nou, kyk wat…hoe pragtig daardie geskenke in Jesus
Christus ingepas het; sien, goud, wat praat van Sy Godheid.
Nou, hulle was nie heidene nie. Hulle was geïnspireer deur
God. Hulle het hulle nie iets verbeel nie. Dit bewys net daar,
selfs die Magiërs, dat hulle die Bonatuurlike gesien het. Want
hulle eie geskenk, wat hulle aangebied het, het geïdentifiseer en
goedgepraat van hulle getuienis dat hulle wel die Bonatuurlike
gesien het. Waarom? As gevolg waarvan? Dit spreek volmaak.
Hulle het goud: “Godheid,” gebring. Hulle het wierook: “diens,”
gebring. En hulle het mirre gebring, vir Sy “dood.” Toe Hy ’n
Baba was, amen, wat gewys het dat Godheid doodgemaak sou
word in die vlees, amen, dat dit die gevalle mens kon verlos. Hoe
kan mense dit weier?
77 Wanneer jy besef: Wat doen ons hier? Waar het ons vandaan
gekom? Of wat maak ons hier? Ons is nie net hier gesit per
ongeluk nie, ons is hier gesit vir ’n doel, en ons moet daardie
doel bereik. Maar steeds is ons op die grondslag van vrye morele
agentskap, waar ons Dit kan dien of Dit verwerp, net soos Adam
het in die begin.
78 Ek kyk, hierdie dogtertjies hier, Broer…Wat’s…? Ek reken
dis die dametjie wat die klavier gespeel het, en ek—ek het hulle
gehoor soos hulle gesing het. Ons het van hulle gepraat, op pad
hiernatoe. Daar’s ’n familietjie wat hulle hele lewe en alles gewy
het aan Christus. Kyk na daardie familie, hoe ordelik dit is.
Kyk na daardie dogtertjies. Hulle het hierbo gestaan, die—die
voorbeeld van jong vroulikheid, van tiener. Enmaak nie saak…
79 ’n Paar weke gelede het ek afgegaan in soort van…Ek weet
nie wat die naam van die plek daaronder is nie, in New York
nou, het hulle net stadsblokke vol beatniks. Hoe, daardie meisies
daaronder met—met leotards aan, en—en niks bo-oor hulle nie,
hulle het ’n bikini (soos hulle dit noem) gedra bo-oor dit. En,
o, net die konglom-…hulle doen enigiets wat in hulle gedagte
is. Maak nie saak wat dit is nie, dis wat…wel hulle is beatnik.
Hulle kan net enigiets doen. As hulle wil gaan lê en nie opstaan
nie, gaan lê hulle net en staan nie op nie. As hulle ’n sekere ding
wil gaan doen, doen hulle dit; as dit nie doen nie, doen hulle
dit nie. Verstand wat net maal! En waarby het die onbekeerde
verstand gekom? Jy het geen reg om dit te doen nie, want jy’s nie
jou eie nie. Jy’s gekoop deur Godheid, Jesus Christus, die Seun
van God wat vlees geword het. Maar, sien, die konglomerasie
van sonde!
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80 En jy sien ’n klein, jong meisies soos daardie wat uitstaan;
wel, vir my, is dit lig in die tyd van duisternis. Dis ’n gevurkte
lig, van die kronkelsweep vanGod, in die lug, om te wys daar kan
Ligwees! Daar kan geregtigheid temidde van sondewees!
81 Maria, die moeder van Jesus, in die stad van Násaret, die
gemeenste stad wat daar in die land was, maar daaruit het God
’n dametjie gekies om geboorte te skenk aan Sy Seun; ’n broeikas,
’n skoot wat moes hê…’n Baba deur gebore moes word. Hy
het so ’n persoon geneem om dit te doen. God werk deur mense
om mense te verlos. Hy kan jou neem, deur jou werk, om die
mensdom te verlos, as jy alles wat jy is, volledig sal toewy.
82 As jy ’n jong vrou is, wy jou sedes toe. As jy ’n jong man is,
wy jou sedes toe, wy jou verstand toe, wy jou denke toe, wy jou
hart toe, wy jou siel toe, wy alles wat jy is toe! En laat Christus
daardeur werk. Wat ’n wonderlike ding! Het ’n paar riviere om
oor te steek, jy het die—die brûe om oor te steek, jy het die—jy
het die braamkolle, jy het die boskasies, jy het die woude, jy het
die donker plekke, jy het die hoë heuwels, jy het die hoë klimme.
Wat doen jy? Eendag sal jy moet terugstaan en terugkyk, sien
waarvandaan jy gekom het, en jy gaan geoordeel word volgens
die pad wat jy gevolg het. Plaas jou—jou alles, jou verstand en
jou gedagtes, op daardie Noorderster (die middelpunt van God)
en moenie Daarvanaf beweeg nie. Bly reg Daarby. Dit sal jou reg
uitbring soosDit dieMagiërs het, net reg tot by die Christus.
83 Goed, Hom gesalf met mirre. Ons vind nou uit in Johannes
12:1 en 7, dis net presies wat Hy gedoen het. Hy was die
volmaakte Dienaar van God, en het Hom gesalf met al Sy
Goddelike gawes. Hy was gesalf met al God se gawes omdat Hy
Godwas.HywasGod. Sien, hulle het virHomgeskenke gebring.
84 Nou, ons sal wees…Ek wens…Die mense hier, meeste van
hulle, julle weet, stuur altyd vir jou iets. Nou, wanneer dit komby
terugstuur, ek kan dit nie doen nie. Sien? Dis die wêreld deur. Ek
kon dit net nie doen nie. En ek waardeer ’n bietjie…dingetjies,
en dinge wat die mense doen om hulleself uit te druk en hulle
dankbaarheid ensovoorts.
85 Nou, dit is wat hierdie ryk manne gedoen het. Hierdie manne
is Magiërs, hulle het goud gebring, suiwer goud. Hulle het
wierook gebring, die beste wat hulle kon vind. Hulle het mirre
gebring, die beste wat hulle kon vind.
86 Ons besef hier oorkant, in Johannes 12, vind ons uit dat
hierdie vrou…as ons tyd gehad het om dit te lees, maar ek wil
julle nie te lank hou nie, sien, want ek weet môre is Maandag,
en julle…party van julle moet werk. Kyk, hulle het gebring…
Hierdie—hierdie vrou het hierdie mirre gebring, daardie gesalfde
duur iets, om die reuk van dood weg te vat. En sy het hierdie
alabasterhouer gebreek en dit op die kop van Jesus uitgegooi.
En Judas het gesê: “Wel, hierdie behoort aan die armes gegee te
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word.” (Gesê: “Nie dat hy respek vir die armes gehad het nie,
maar hy was ’n dief om mee te begin, hy het die geld gedra.”)
En gesê: “Dit moes verkoop gewees het, in plaas daarvan is dit
gesit…”
87 En Jesus het gesê: “Los haar uit! Want hierdie het sy
gedoen…” Sy het Hom gesalf, vir Sy begrafnis. Sien? Hierdie
vrou, so dankbaar dat haar sondes vergewe is, totdat sy al haar
geld wat sy gehad het, gegee het, en ’n alabasterhouer geneem
het en dit gebreek het en die olie uitgegooi het en net die kamer
versier het met aangename reuk van hierdie mirre, waarmee sy
Hom gesalf het vir Sy dood. Nou, sien, sy het die diens bewys
sonder dat sy geweet het wat sy doen, maar sy was so dankbaar
teenoor God.
88 En as jy so dankbaar is vir Kersfees, dis nie om te sê: “Ek—
ek gee vir Jones’ ’n geskenk; en hulle gee vir my een terug, ek
sal sien wat ek in die oggend gekry het,” nie. Waarom maak jy
nie jou hart oop en kyk wat daarin is, vind uit wat jy hier binne
het nie. En aanvaar…as ons dit leeg vind, met net negatiewe
geloofsbelydenisse en—en—en sorge van die wêreld, waarom nie
Christus vra om dit vanaand te vul nie? Vanaand, sodat jy die
ware betekenis van Kersfees kan kry. Dit—dis Christus in jou;
God, wat in die menslike hart woon. Dis wat die ware Kersfees
beteken.
89 Maar, julle sien, vandag raak ons so negatief. Dit
is die Duiwel wat ons daardeur kry, (daar’s geverfde
lekkergoedstokkies, en ’n—en ’n rendier en ’n—en ’n bebaarde
man, en vlieg deur die lug soos ’n vliegtuig, en besoek die hele
wêreld en elke huis met ’n bondeltjie speelgoed op sy rug, en
besoek elke kind) en dit—dis net ’n leuen! Dis net, reguit, ’n
leuen. Sien? Nou, sien? Maar waarom? Die Duiwel het dit gedoen
sodat hy die mense se verstand kon verdraai.
90 Die kommersiële wêreld het daar ingekom en hulle…Wel,
hulle maak genoeg deur Kerstyd totdat hulle die res van die jaar
kan aftree, amper. Ek het nou die dag met ’n handelaar gepraat,
hy het gesê: “Jy gee my hierdie twee weke, en as ek nie my goed
hier moes hou nie,” gesê: “sou ek wag tot volgende Kersfees; ek
kan gaan visvang, wat ek ook al wil doen, tot volgende Kersfees.”
Hy het gesê: “Maar ek hou die kêrels aan die gang.” Gesê:
“Hou hulle net hier genoeg om my besigheid oop te hou en dit
laat—dit laat my my werkers betaal en dinge.” Gesê: “Ek maak
niks tot—tot Kerstyd aanbreek nie.” Julle sien, dit het ’n groot
kommersiële ding geword wanneer dit ’n aanbidding behoort te
wees; ’n aanbidding.
91 Nou, God, het Jesus so gesalf met die volheid van Homself
totdat die…Hy was God se Gawe aan die wêreld. Dat die wyse
manne duidelik geïdentifiseer het, dat hulle hulle geskenk aan
Hom aanbied; gewys dat hulle geweet het in hulle hart wie Hy
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was, en wat Hy vir hulle sou doen. So (geen wonder) die eerste
ding wat hulle gedoen het, hulle neergeval het, presies in orde, en
Hom aanbid het. Voordat hulle dit selfs kon verstaan, het hulle
neergeval en Hom aanbid en toe hulle geskenke aangebied. Dis
hoe om ware Kersfees te hou: aanbid Hom, gee dan jou geskenk;
gee jou liggaam as ’n lewende offer, as geheel en aanvaarbaar
vir God.
92 Maar julle weet wat, na die wyse manne dit gedoen het? Die
vader en moeder van Christus…die pleegvader (natuurlik) en
ook moeder, want God was beide Sy vader en moeder. Maar ons
vind uit dat hulle hierdie geskenke aanvaar het van hierdie wyse
manne. Geen wonder dat hulle wyse manne genoem is nie. Hulle
was wys. Hulle was werklik…het wysheid gehad. As mense
vandag net sowys souwees, net sowys!Dit neem ’nwyseman om
na Christus te kom. ’n Man wat wegdraai van Hom, is ’n onwyse
man.Maar dit neem ’nwyseman omnaChristus te kom.
93 Nou let op! En nadat die wyse manne Hom geïdentifiseer het
wat Hy sou wees, en ons vind deur die Skrif dis presies wat Hy
sou wees: Godheid in diens tot die dood. Waarvoor? Godheid in
diens van God tot die dood. Jesus was Godheid in diens tot die
dood, om die wêreld te verlos. Maar wat het die wêreld Daaraan
gedoen? Hulle het Dit geweier. Hulle het Dit verwerp. Waarom?
Party van hulle, ’n groot deel van hulle, het dit gedoen hieroor:
omdat Hy wel gesterf het! Hulle het gesê: “Hy kon nie Godheid
wees, en sterf nie.” Die Man (die liggaam) was nie Godheid nie,
maarGodheidwas in die liggaam.Hierdie liggaammoet vergaan.
Die einste Christus wat in jou is, is die enigste ding wat jou kan
oprig. Dis Godheid, God in jou.
94 Nou, let op! Nou, dieselfde as nou, verwerp hulle
geïdentifiseerde Godheid. Begryp julle dit? Hulle sal sekerlik
hulle naam op ’n kerkboek plaas en sê: “Ek sal hierdie
geloofsbelydenis probeer lewe.” Hulle sal ’n eed aflê hiervolgens.
Maar wanneer dit kom by Godheid aanvaar, en dieselfde soort
van ’n gawe teruggee soos wat hulle het…dat jy geïdentifiseer is
volgens jou gawe, dat jy jou hele wese Daarvoor gee, omGodheid
te identifiseer. Dan identifiseer jy jouself met die Godheid, deur
alles te gee wat jy is, wat jy is, aan die Godheid Self.
95 Nou, Christus in hierdie dag, waarin ons nou woon, is steeds
’n God-…wat Homself identifiseer: Godheid onder die mense.
Hy’s steeds Godheid, omdat Hy die Woord is. En wanneer ons die
Woord sienwatDitself leef, danweet ons dat diemens dit nie kan
doen nie. Dis Godheid, die Woord wat gemanifesteer word deur
die mens. En Jesus het Self gesê: “Die Seun kan niks in Homself
doen nie. Ek kan niks doen nie, Ek is ’n Mens,” het Jesus gesê.
“Maar My Vader wat in My woon, Hy wys my alle dinge wat
Hyself doen.” Amen! Daar het julle dit! Wat is dit? Godheid wat
geïdentifiseer word in die mens. Nou, dieselfde ding is vandag;
dat Godheid, die beloofde Woord vir hierdie dag, Ditself kan
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identifiseer in jou. Amen! Dan kan jy Daaraan vashou? Wys dat
jy Daaraan glo. Gee Dit Godheid: glo Dit, diens, en wees gereed
om uit te sterf tot jouself en jou eie gedagtes. Maar vandag word
Dit verwerp soos Dit toe was.

96 Let op, God het die Magiërs gelei met daardie geskenke. Vir
omtrent twee jaar, het hulle daardie Ster gevolg. Sien? En dit
wys Dit kon nie een van die natuurlike dinge gewees het wat
gebeur het nie. Sien? Want as die sterre, hulle bane gekruis het,
sou gekruis het, sou dit gewys het daar was iets anders. Want…
tensy daardie Magiërs Dit gesien het, lank voor dit gebeur het,
en geweet het hulle moes so kruis; sien, in die bane waarin hulle
gekom het. En hulle het gekruis net by Bethlehem op daardie
tyd, van daarbo af begin, voor die tyd, wetende dat hierdie
hemelliggame soontoe beweeg het.

97 Nou, God het die Magiërs gelei omdat hulle die regte
geskenke gehad het. God het hierdie wyse manne gelei omdat
hulle die regte geïdentifiseerde geskenk gehad het om Sy Seun
te identifiseer. Ooooo, goeiste! Begryp julle dit? Wyse manne
vandag, wys in die Naam van die Here, nie met een of ander
fiktiewe iets nie,maarmet die gawewat belowe is vir hierdie dag,
en God sal jou lei om te identifiseer dat Jesus Christus dieselfde
is gister, vandag, en vir altyd. Daar het julle dit: wysemanne!

98 God het daardie geskenke gelei, omdat hulle die geskenke
was om Hom te identifiseer. Wyse manne, vandag, wat kan
wegkyk van kerklikheid en al die dinge van die wêreld, na die
Lewende Woord van God! En God sal Sy Seun identifiseer deur
SyWoord, wantDit is watHy is. “Ek enMyVader is Een.” En: “In
die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord
wasGod. En dieWoord het vlees geword en onder ons gewandel.”
En dieselfde Woord vandag, Hy’s dieselfde gister, vandag, en vir
altyd. En ’n wyse man volg Dit, want Dit is wat God voor sorg,
om Homself te identifiseer Daardeur. Amen! ’n Gawe! ’n Ware,
geïdentifiseerde gawe van God, God bring dit na die aarde, ’n
ding soos daardie, omHomself deur te identifiseer.

99 En dit is hoe Christus geïdentifiseer was: deur goud, mirre,
enwierook, deur daardiemannewat voorafgeskadu het en in tipe
gewys het, wat Sy lewe sou wees. Sien? Godheid gemanifesteer
vir diens, om te sterf dat Hy die volk mag verlos, want Hy moes
“Sy volk red van hulle sonde.” Nie die wêreld red nie, Sy volk
red van hulle sonde. Die Bybel het hier gesê: “Want in—in Sy
Naam sal die Heidene vertrou.” Sien? Die Heidene sal vertrou in
Sy Naam. Amen!Met ander woorde, die Bruid, die uitgeroepenes
uit die Heidene, sal vertrou in die Naam van Jesus Christus: “In
Sy Naam sal die Heidene vertrou.” Nou, God het hulle gelei,
want hulle was…die geskenke wat hulle gegee het, was gepas
vir die tyd.
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100 Let op! Soos ek gesê het, God het…Hy—Hy het Sy Woord
verdeel aan die begin, in Génesis. Ek kan Génesis neem en vir
julle elke eeu wys in die Bybel, tot by hierdie eeu hier. Al die
kultusse en dinge wat ons vandag het, ek kan julle presies wys
waar hulle was in Génesis. Sien?
101 God het Sy Woord soveel hier gegee, soveel hier, soveel hier,
vir elke eeu. En toe het Hy ’n profeet afgestuur, gesalf om daardie
Woord te laat gebeur, en dit ondersteun die ander een wat sou
kom. Sien, soos die Messias, altyd ondersteun. Elke profeet in
sy eie lewe, sy eie wese, die Woord wat gegee was vir daardie
dag, hy het gekom en daardie geskrewe Woord kom vervul, en
voorspel wat die ander een sou wees. En elkeen van hulle het van
Hom gepraat (amen), want Hy was die volheid, Hy was die hoof
van die profete, Hy was die Woord van God, Hy was die profete.
Amen! Daar is Hy. Let op! Hoe wonderlik wat Hy was: elkeen
van daardie profete.
102 Toe, toe Hy gekom het, was Hy die volheid van al die profete,
gemanifesteer; want hulle was die Woord van die Here, en Hy
het Self gesê: “As julle hierdie gode noem, na wie die Woord
van God gekom het, hoe kan julle My veroordeel, wanneer Ek
sê ‘Ek’s die Seun van God’?” Sien, selfs hulle in daardie eeu
was geïdentifiseer as gode, God het hulle Self “gode” genoem.
Wat was hulle? Hulle was manifestasies van Sy Woord. En hier
was Hy, die volheid van die Woord, Godheid beliggaam, Godheid
gemanifesteer in die vlees.
103 Kyk! Vir hierdie geskenke, wat hierdie manne gebring het,
hulle kon dit nie na ’n profeet gebring het nie. Dit sou nie reg
wees nie. Sien? Daardie geskenke kon nie na Elía toe gegaan
het nie, hulle kon nie na Moses toe gegaan het nie, hulle moes
na Hom toe kom. En omdat daardie geskenke streng bedoel was
vir daardie dag, en moes identifiseer Wie Hy was deur hierdie
geskenke, toe het God hierlangs gekom en Hom beskerm. En het
hulle bewaar, twee jaar daaronder, totdat hulle die Volmaakte
Lig gevind het. Hoe gepas!
104 Selfde ding vandag. Ons het mense wat net getrou is, goeie
mense, egte mense. Maar, julle sien, daarin, daar’s iets wat
gaan voortkom, wat God altyd gedoen het, om hierdie dag te
identifiseer. Hierdie is die dag wanneer hierdie dinge wat gesê
is sal gebeur. Daar sal nie veel wees nie, net baie, baie min
wat sal gered word. Die Bybel het so gesê. Daar sal net ’n
handjievol wees.
105 Jesus het Self gesê: “Soos dit was in die dae vanNoag, waarin
agt siele gered is.” Agt siele, uit ’n—’n geslag wat vergelyk is
met hierdie. “Soos dit was in die dae van Noag.” Wat was dit?
Groot, beskaafde mense, groot werkers, groot bouers, groot alles
soos hulle gehad het. Het hierdie beskawing net soos dit gemaak,
groot dinge wat hulle gehad het. “En soos dit was in die dae van
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Noag, so sal dit wees by die koms van die Seun van die Mens.”
Sien? En God het Noag Sy beloofde Woord laat identifiseer. Dit
was baie gepas. Die ark het gepas by die Woord van God wat Hy
gespreek het, dat: “Hy diemens sou vernietig.”Maar hy het gered
wat hy kon.
106 Nou, hierdie wyse manne, wat hulle geskenke gebring het,
het geïdentifiseer. Hulle geskenke het geïdentifiseer wat Dit was,
en dis waarom God daardie geskenke beskerm het deur elke
bewegingwat hulle gemaak het. Hy het Dit beskerm, totdat hulle
gearriveer het met daardie geskenke, want hulle was gepas vir
die tyd. Verstaan my kerk dit? Dis wat nou aangaan! Ek hoop
nie dis oor julle kop nie. Ek moet dit in ’n gelykenis sê, amper,
julle sien. Maar sien julle? Dis die dinge wat gebeur wat gepas is
vir hierdie dag, Laodicea. Dis die gepaste tyd, dis waarom God
Dit beskerm het. Sien, het Dit reguit afgebring om Homself te
identifiseer. Geskenke, hoewel dit ’n dood gekos het, het dit ’n
struikelblok in hulle pad gesit. Dis ’n gepaste tyd, dis reg, gepas
vir die dag. Dis waarom God Dit beskerm het, soos Hy het. Hy
sal Dit beskerm, totdat Sy doel bereik is.
107 O, ek het ’n storie gelees, daaraan gedink nie lank gelede
nie, van iets op daardie trant. Daar was ’n groot stad, hier in
hierdie volk, en…New York. En dit was op Kersaand. En daar
was ’n arm familie. ’n Pappa, hy het TB gehad, en hy was…
en sy vrou het TB gehad. Hulle was minderbevoorreg. En hy—
hy soort van…Hy was swak en so niemand wou hom huur nie.
Hy het geen geleerdheid gehad nie, en hy—hy…mense wou hom
nie hê nie.
108 Hy was net ’n uitgeworpene, het ’n boemelaar geword.
Net…julle weet wat ’n boemelaar is, gaan net aan en—en tel
iets op, en verkoop dit en kry wat jy kan; met ’n bietjie wins wat
hulle daarop maak, probeer hulle daarvan lewe. Net ’n…soos ’n
smous of iets, op die straat; gaan koop ’n paar spelde en naalde
en vingerhoede, en wat ook al hulle kan. En—en neem dit, en—en
koop miskien vir ’n pennie ’n pakkie, en verkoop hulle vir ’n tien
sent; en maak vier sent op die pak, en miskien in die loop van
’n dag. Julle sê: “Dis—dis ’n groot kommissie.” Maar dink net, al
wat hy sou verkoop in ’n dag. Miskien sou hy twintig, dertig sent
’n dag maak, en hy het ’n familie gehad.
109 En die—die vroutjie, baie swak, sy—sy het gesterf.
110 En dit het Kerstyd geword. En die dogtertjie, sy het
ontwikkel…van ondervoeding, deur nie die regte kos en dinge
te hê nie, het sy ook TB gekry. En sy was ’n baie klein outjie,
en omtrent agt, nege jaar oud, tien. En sy het nooit ’n pop
vir Kersfees gehad nie. En dis wat sy vir ’n geskenk wou hê,
was ’n pop.
111 En die pa, nie in staat om vir haar mediese aandag,
ensovoorts, te gee nie, het…hy—hy het gesien die dogtertjie sou
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vinnig gaan, en hy het sy bes probeer om—om—om—om genoeg
geld bymekaar te kry om vir haar ’n pop vir Kersfees te koop; as
hy net genoeg kon kry om vir haar ’n poppie te koop! En so het
die Kerstyd aangebreek, die slegte weer het begin, die dogtertjie
het ’n soort van longontsteking ontwikkel, en—en sy het gesterf,
net ’n paar weke voor Kersfees. En die vader, natuurlik, gebroke
hart, het na sy klein blikkie gegaan en die geld uitgehaal. En
hy het gedink aan sy dogtertjie, en sy wou ’n—’n pop hê soos
dogtertjies. Sien, dis ’n toekomstige moedertjie.
112 Julle sal oplet hoe ’n dogtertjie, sy gaan na ’n pop, want
sy…dis haar natuur, sy’s ’n—sy’s ’n toekomstige moeder. Sy
sal ’n moeder wees eendag as sy lewe en alles. Julle weet, haar
natuur. Dis waarom ’n dogtertjie van ’n poppie hou, sy wil graag
daarvoor sorg; want in elk geval, sy—sy’s ’n potensieel, ’n—’n—’n
moedertjie.
113 En sy wou ’n poppie hê, en sy het nooit een gehad nie. En
Pappa het alles gespaar wat hy kon, om—om vir haar ’n poppie
te kry. En, so, het sy gesterf.
114 En die pa het soort van sy verstand verloor. Sy vrou is
geneem, sy dogtertjie, en sy verstand het soort van by ’n plek
gekom waar hy—hy…steeds sou hy—sou hy elke aand bed toe
gaan en met hierdie dogtertjie praat, hoewel sy was…begrawe
is. Maar hy het gedink hy het met haar gepraat, en vir haar gesê:
“Nou, Skat, dit sal nie lank wees nie, en Pappa gaan vir jou
hierdie poppie vir Kersfees kry. En—en Pappa het jou die poppie
belowe, en ek—ek—ek gaan dit kry.”
115 Uiteindelik, het Kersfees gearriveer. En, natuurlik, julle weet
hoe dit is. Die rykes het hulle—hulle groot partytjies gehad;
en—en kerse wat brand, en die groot hoogmisdienste in die
kerk, en gepraat van Jesus en—ensovoorts (die kerke het), en het
deur alle soorte van rituele en misdienste gegaan, en gesing, en
vreugdesliedere en alles. Min het hulle geweet wat aangegaan het
in die agterstraat, agter dit alles.
116 Hierdie kêreltjie daaragter, hy het buite homself geraak. Hy
wou so graag hê daardie dogtertjie moet die pop hê, want sy het
so gesmeek vir hierdie poppie. So hy het uitgegaan en vir haar
’n lappoppie gekoop, ’n klein—’n klein dingetjie, waarskynlik
omtrent dertig sent; ’n klein vuil dingetjie wat hy gekoop het,
onder langs die straat. En dit was ’n baie koue nag, die—die—die
sneeuwinde wat gewaai het, die sneeu wat hard daar geval het,
en New York, reg op die kus.
117 En die strate het vol geword; en die mense in hulle groot,
yslike limousinemotors. En dronk partytjies, buite aan die drink,
die viering van die geboorte van Christus en al hierdie dinge
waarvan ons vanaand praat, om te probeer dink dat dit die regte
manier is om dit te doen; net hulle ou verdriet en dinge af te
drink, en dat dit diemanier is omdit te doen. Almal van hulle…
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118 Staan in die winkel, nou die dag, en ’n vrou wat praat
van wat…twee dogtertjies het ontmoet en hulle wil weet wat
hulle vir hulle pa gekry het. En een van hulle het gesê: “Wel,
hy…” Sy het vir hom ’n karton van ’n sekere soort sigarette
gekry. Die ander een het gesê sy het vir hom ’n vyfde whiskey
en ’n—en ’n—en ’n pak kaarte gekry. Nou as dit nie is om ’n
herdenkingsgeskenk vir die geboorte van Here Jesus Christus te
gee nie! En dis hoe dit gaan, julle sien, dis net ’n groot klomp
verguldsel. Dit het glad nie Kersfees daarin nie.
119 En so vind ons nou, hierdie mannetjie, hy het rondgedwaal.
En hy het in sy hart geweet sy dogtertjie was weg, maar hy het in
elk geval die pop gaan koop. En hy het gedink: “Ek sal net begin
loop, ek sal haar iewers vind. Sy sal hier langs die straat wees, en
ek sal haar vind.” En hy het begin loop.
120 Hy—hy kon homself nie bluf nie, sy was nie daaragter in
daardie gehuggie, en in daardie, verslete, vuil bed nie; maar, sy
was begrawe. So, hy—hy het geweet. Hy het gedink hy sou haar
op die straat vind. Hy het gesê: “Ek sal net aanhou stap.” En hy
het afgegaan deur die stegies, terwyl hulle die vreugdesliedere
gesing het en aangegaan het. En afgegaan in die steeg, hierdie
klein, vuil poppie gedra; dit in sy jas gehou, bo teen sy hart, aan
sy dogtertjie gedink.
121 En uiteindelik het ’n polisieman hom gesien, en die
polisieman het self ’n paar drankies gehad, en hy het in die steeg
ingehardloop en die ou man gegryp en hom omgedraai. Hy het
gesê: “Wat doen jy deur hier rond te hang?”
122 Hy het gesê: “Ek neem hierdie poppie, meneer, na my
dogtertjie toe.”
123 Hy het gesê: “Wel, waar woon jy?” En hy het vir hom gesê
waar hy woon. Hy het gesê: “Wel, jy gaan weg van daardie plek,
jy’s dronk. Gaan terug na die anderkant toe.”
124 Gesê: “Meneer, ek—ek’s nie dronk nie. Ek het vir my
dogtertjie belowe ek sou—ek sou vir haar ’n geskenk vir Kersfees
kry.” En gesê: “’n Geskikte geskenk vir ’n dogtertjie, is ’n
poppie.”
125 En hy het gesê: “Laat ek dit sien.” So hy het vir hom ’n klein,
vuilerige, lappop gewys. En hy het dit gehou in sy…teen sy bors,
die poppie vasgehou soos hy…So die polisieman, half dronk,
self, het hom aangestoot en weggegaan. Die ou man het in die
steeg afgegaan, en die sneeu het vinnig geval.
126 En, wel, die middernagpartytjies het uitmekaar gegaan.
Die volgende oggend, het die sneeu opgehou, die son het
uitgekom. En so moes hulle…al die mense van hulle groot
vreugdespartytjies was…yspakke op hulle koppe, van te veel
drink, en die—die geboorte van Christus vier. En—en baie van
hulle was hees van aangaan, van al die aanganery.
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127 Maar ver onderin die steeg, het hulle die ou man gevind. En
toe hulle hom omdraai, het hy die poppie langs sy hart gehad. Ek
veronderstel hy het sy geskenk na haar geneem. Hy het haar in ’n
Land, nie hier nie, gevind. Hy—hy—hy het die geskenk geneem.
Dit was ’n geskikte geskenk. (God, genadig.) Tog het dit hom sy
dood gekos. Daar’s geen ander manier in die wêreld wat hy vir
haar die geskenk kon gee nie, sy was begrawe. Maar die enigste
manier wat hy dit kon doen, was om so te gaan. Die poppie het
nie te veel beteken, reken ek, die klein vuilgesig poppie nie, maar
dit…wat het hy dit gedoen? Dit het ’n belofte vervul wat hy
gemaak het. Maak nie saak wat die mense daarvan gedink het,
sy vuil hande op ’n klein, vuil poppie nie, maar dit—dit het ’n
belofte vervul aan sy dogtertjie.

128 Partymaal kyk hulle na die Evangelie as sing, speel, hulle
wouDit nie hê toe God dit gebring het nie, maar dit het ’n belofte
vervul dat Hy Sy Seun sou gee. En weet julle wat? Hulle het Hom
ook gelos om te sterf, net soos ’n boemelaar op die straat. Dis
presies reg, hulle het Hom gelos om te sterf soos ’n boemelaar
op die straat. En vandag behandel hulle Hom soos ’n boemelaar
op die straat, maar Hy het vervul wat Hy veronderstel was om te
doen. Hywas die GeskenkwatGod diewêreld belowe het.

129 Vanaand, laat ek Hom neem as my Verlosser inmy hart. Laat
ek stap, ten aanskoue van my dood, of wat dit ook al is, so. Ek
het my lewe belowe aan Hom. Ek wil dit na Hom toe neem. Maak
nie saak wat ek moet gaan nie, as ek deur die dood moet gaan,
as ek geskiet moet word; maak nie saak wat gebeur nie, ek voor
gelag moet word, “mal” genoem word, alles, geëkskommuniseer
uit die res van die Christenkerke ensovoorts, ek…dis ’n gawe
van God wat ek in my hart hou. Hy het dit gegee, ek wil dit na
Hom toe vat.

Laat ons ons hoofde buig net ’n oomblik.

130 Gepaste geskenke is waarvan ek praat, dit was ’n gepaste
geskenk, want die dogtertjie…sy was ’n dogtertjie, ook, ’n
moedertjie (sou wees), ’n gepaste geskenk was die poppie. ’n
Gepaste geskenk wat God, die Skepper, vir Sy skepping kon gee,
sou ’n Verlosser wees om ons te red uit die toestand waarin dit
was. Ek wonder, vanaand, soos ons nou Kersfees nader, en ek
veronderstel dit sou die laaste boodskap wees wat ons sou hoor
tussen nou en Kersfees, behalwe as ons die radio boodskap van
iemand kry.

131 Ek wonder, vanaand, of ons die Gawe aanvaar het wat God
ons belowe het: Ewige Lewe, om aan Christus te glo en die
Heilige Gees te ontvang. As jy nie het nie, jy graag God se ware,
egte Kersfees geskenk wil aanvaar, sal jy jou hand opsteek? Sê:
“Broer Branham, ek—ek weet nie, ek het—ek het Dit partymaal
geglo. En ek het gekyk watter dinge ek doen. En ek’s soort van,
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’n bietjie, in twyfel.” Moet—moet Dit nie meer betwyfel nie,
vriende.
132 Sien, dit—dis te laat om nou te twyfel. Laat ons baie seker
daarvan wees. Sê: “Bid vir my, Broer Branham, en ek wil…
God se Gawe aan die wêreld, is Jesus Christus. Ek—ek—ek wil
hê hierdie moet ’n ware Kersfees wees. Ek aanvaar die Heilige
Gees in my hart. Dit kan my vashou deur al die storms van die
lewe, en eendag kan ek in Sy Teenwoordigheid kom met hierdie
gawe van Ewige Lewe. Hy sal my aanvaar op daardie grondslag,
dis die enigste manier wat Hy dit sal doen.”
133 Of, het jy die regte geskenk vanaand? Die regte soort
gesindheid? “Vader, ek sal U volg waar U ook al gaan. Wat ook
al U sê ‘doen,’ dit sal ek doen. Wat ook al U Woord vir my sê
‘doen,’ dit sal ek doen. Ja, Meneer, ek gee nie om wat enigiemand
anders sê nie, ek gaan dit doen, want ekwil UGawe hê; dis Lewe,
en Christus is die Woord.”
134 As jy nie die hele Woord kan glo nie, en sê: “Wel, ek weet
nie, ek—ek glo dat…hierdie, ek glo daardie, maar ek kan net
nie hiernatoe gaan nie, ek kan nie daarnatoe gaan nie.” Jy’s soos
die sewentig wat weggegaan het. Hulle kon nie die hele Woord
aanvaar en Christus in die volheid van Sy Godheid en Sy diens
aanvaar; en gereedwees om te sterf soosHy vir jou het nie.
135 Sal jy dan net jou hand opsteek, met jou hoof gebuig, en
sê: “Bid vir my”? God seën jou. En God seën jou. God seën
jou. God seën jou, dogtertjie. O, God seën jou. Ja, ek sien jou
hand. Die Here seën jou, beslis. Hierdie Geskenkie, van Christus,
wat God na die wêreld gestuur het; en Dit geïdentifiseer het
deur…die Magiërs het Dit geïdentifiseer, Sy Eie lewe het Dit
geïdentifiseer, Sy dood het Dit geïdentifiseer, Sy opstanding het
Dit geïdentifiseer, jou aanvaarding het Dit geïdentifiseer, en Hy
identifiseer Homself met jou, dat jy Syne is en Hy joune is. As jy
nie regtig…sien, die reaksie van die Gees van God in jou werk,
in hierdie Kersseisoen nie, mag dit nou na jou toe kom.
136 Hemelse Vader, soos ons steier soos die boemelaar op die
straat, niemand het enige nut vir hom gehad nie. Die wêreld het
reguit aangegaan in hulle dwase feesvieringe, soos hulle vanaand
doen, Here. Maar partymaal voel ons soos daardie boemelaar,
maar ons het ’n Gawe aanvaar. So ons bid, Vader, dat U ons ’n
geskenk sal maak, van ’n lewe, aan hierdie sterwende wêreld.
Baie hier het hulle hande opgesteek dat hulle die Gawe van God
wou hê wat Hy, Self, Sy eniggebore Seun moes gee, afgekom om
’n Mens te word. Hy het so laag gedaal dat Hy nie eens…Hy het
so laag gekom, en so nederig, totdat Hy…hulle het nie eens ’n
bed gehad om in gebore te word nie. ’n—’n—’n Koei moes…of ’n
perd of iets moes sy krip gee, opsy staan, (’n dier) mense het in so
’n toestand geraak soos daar was. Hy—Hy het afgekom in ’n—in
’n krip, ’n ou grotstalletjie aan die kant van die heuwel daar in
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Bethlehem, waar ’n hoer se seun daardie stadjie baie jare tevore
gestig het.
137 En nou, Here, het ons uitgevind dat een aand, ’n koue aand,
dit aan Hom gesê is: “Rabbi, ons wil huis toe gaan saam net U
vanaand.”
138 En Hy het gesê: “Wel, nou, die voëls, hulle het neste, en—en
die jakkalse het gate, maar Ek—Ek—Ek het nie ’n…selfs ’n plek
om My hoof neer te lê nie.” En dis hoe hulle Hom laat sterf het,
soos ’n boemelaar op die straat.
139 Hemelse Vader, kan die—die Christen, kan die mense vandag
sien dat—dat Daardie die groot Gawe is? En baie hier, vanaand,
meer as ’n dosyn, reken ek, het hulle hande opgesteek dat hulle
die Heilige Gees wou ontvang. Mag daar net soos die wyse
manne, miskien sal geeneen van die res van die gemeente selfs
sien wat aangaan nie. En hierdie Ster, hierdie mistieke Lig wat
oor die sterrewagte gegaan het, vir twee jaar, waar mense selfs
tyd gehou het toe deur vier wake, hulle het tyd gehou met die
sterre. Niemand, geen geskiedkundige het daarvan geskryf nie.
Niemand het niks Daarvan geweet nie, en tog was Dit daar.
En hierdie wyse manne, met hulle gepaste geskenk, was reguit
deurgelei Daarnatoe. Mag daardie selfde Lig in elke hart inkom,
hier vanaand, wat hier sit. Daar mag geen emosie wees nie, daar
mag nie hierdie, daardiewees nie, enmiskien sal niemand anders
dit weet nie, net soos die wyse manne. Maar mag iets so inkom
in hierdie mans, vroue, seuns en dogters se harte vanaand, dat
daardie Gawe van God hulle lewe sal salf. Dat van vanaand af
aan, hulle verander sal word. Hulle nie meer sal wees soos hulle
altydwas nie. Hulle ’n—’n veranderde skepsel sal wees van nou af
aan. Mag hulle, soos die wyse manne, wegdraai en nie teruggaan
na die modes van die wêreld (en Herodus, die koning se paleis)
nie: “Maar gewaarsku word deur God, het hulle weggedraai.”
Skenk dit, Here.
140 Vanaand bid ek vir elke wyse man, seun, of meisie, hierbinne
vanaand…Man of vrou wat wys genoeg is om af te draai van die
dinge van diewêreld vanaand,moeniemeer teruggaan na vandag
nie. Na hierdie—hierdie afloop van hierdie dag en nag, nie meer
sal hulle teruggaan na die dinge van die wêreld nie, maar mag
hulle wys wees. En hierdie mistieke Stemmetjie wat hulle hulle
hand laat opsteek het, en sê: “Ja, ek wil God se Gawe hê”…Mag
daardie selfde ding wat hulle hulle hand laat opsteek het, hulle
vanaand identifiseermet Sy dood, begrafnis, en opstanding, deur
hulle die Heilige Gees te gee. Mag hulle wegdraai.
141 Mag hierdie vroue hier vanaand, Here, wat so ’n moeilike tyd
gehad het om met die wêreld saam te gaan; hulle hare groei,
en soos ’n dame aan te trek, en al hierdie grimering en goed
afhaal, hierdie kunsmatige, wat wys…dit—dit identifiseer hulle
soort van dat hulle nie gesond is nie, hulle…daar—daar’s iets
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verkeerd. En mag vanaand, hierdie mistieke Liggie, Here, wat
hulle hulle hande laat opsteek het, mag hulle sê: “Here, ek draai
weg van die dinge van die wêreld, vanaand.”
142 Hierdie mans wat nie die—die—die regte ding gehad het nie,
wat met hulle vroue sou praat en hulle laat wegdraai; en die
dinge wat hulle doen. Mag ons almal saam, Here, net wegdraai
vanaand, gewaarsku deur God deur die vreemde boodskappie
van die—die Lig van God wat ons harte tref. Mag ons wegdraai
vanaand en—en vir U lewe die res van ons dae, huis toe gaan—
gaan saammet U langs ’n ander pad as wat ons gereis het. Skenk
dit, Here. Maak ons beter Christene, elke Christen hier vanaand,
Vader, wat U aanvaar het en in U glo. En hulle het probeer om
’n Christenlewe te lei, maar vanaand, mag hulle wegdraai, mag
hulle daardie Gawe ontvang.
143 O God, dis—dis ’n—dis ’n veragte weg. Vroue sal “outyds”
genoem word, hulle sal alles genoem word. En mans sal
“fanatici” genoemword.Maar ons is—ons is gereed, Here.
144 Heilige Gees, draai ons weg, net nou. Draai my weg, Here.
Ek—ek—ek wil nie eens enige pad gaan wat my van U af sou
weglei nie. Here, ek—ek wil net die weg gaan wat U wil hê ek
moet gaan. Ek wil die gawe van my hart so volmaak hê, dat dit U
sal identifiseer, Here, op aarde, datU nie dood is nie, U lewe.
145 U is die God van die lewende, nie die God van die dooies nie.
Die dooies is oral bedek met vlieë, en brommers, wat kieme skep
en nog brommers; soos die man wat sy eerste drankie neem, sy
eerste sigaret rook, sy eerste leuen vertel, die eerste keer sy vrou
bedrieg; of die vrou wat haar man bedrieg, of die dinge doen
wat verkeerd is; net soos ’n brommer wat hulle getref het, en
dit…hulle—hulle versamel by die…gaan op in die brommers
en vuilheid, want dis op ’n dooie siel aan die binnekant. Bose
geeste gaan daarin. En een bose gees laat hom iets anders doen;
en nog een kom, laat hom iets anders doen, want hulle het dit
gedoen.
146 God, mag hulle wegdraai en na die Lewe kom. Mag hulle
opstaan, en die Engele van God afkom met die gawes van Ewige
Lewe, Here, en van oorwinning na oorwinning gaan. Skenk dit,
Vader. Ons draai weg, vanaand, van die dinge van die wêreld
en die sorge van die wêreld, gewaarsku deur God dat die tyd op
hande is, Jesus kom terug na die aarde. En mag die Groot Heilige
Gees ons, vanaand, daardie Ewige Lewe gee waarna ons soek.
Skenk dit, Here. Ons—ons bid net dat U hierdie seëninge vir ons
sal skenk soos ons hulle vra in Jesus Christus se Naam.

Met ons hoofde gebuig:
147 Wyse manne, lank gelede, het gekom na daardie…daardie
Lig gevolg na ’n…hulle het die Volmaakte Lig gevind. En
mag die Liggie, vanaand, wat jou jou hand laat opsteek het, of
miskien het jy nie eens…Dit het jou getref, maar jy het nie eens
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jou hand opgesteek nie, mag daardie Lig jou reguit lei na daardie
Volmaakte Lig.

Laat ons almal net staan, vir ’n toewydingsdiensie.
148 Laat ons ons hartjie hier, vanaand, ’n woonplek vir
Christus maak. Onthou, vanaand, my vreemde storietjie van die
boemelaar. Vanaand, in werklikheid, is Jesus Christus daardie
boemelaar op die straat. Dis reg, Hy—Hywas ’n boemelaar op die
straat. O, ja, ons sê: “Ons dien Hom.” Sekerlik. Al die verguldsel
en glansrykheid, dis nie Hy nie. Dis nie Hy nie. Hy moes sterf om
vir jou hierdie Geskenk te bring, nie ’n pop nie, maar Lewe. Hy
moes sterf om dit te doen, om by jou te kom, die enigste manier
wat Hy by jou kon kom. Hy kon nie net hiernatoe kom en ’n
volmaakte mens wees, soos Hy was, en jou kry nie. Hy kon dit
nie so doen nie. Hy moes sterf om dit te doen, om die Gawe van
God by jou te kry—kry. Soos die—die boemelaar moes sterf om
die poppie by sy dogtertjie te kry, moes Christus sterf om God
by jou te kry. Ons wil Dit aanvaar vanaand. En ek glo, met ons
hoofde gebuig…en laat ons net ons hande opsteek na God en
ons lewens opnuut toewy, net hier vanaand.
149 OGenadige God, ons—ons wil U Gawe hê. Ek—ek’s hier, soos
hierdie Kersseisoen, Here, soos ek besef en op die aarde kyk en
die verguldsel en die glansrykheid van die dag sien, kan ek—ek
net sien…daarbuite, soos die Bybel gesê het, hierdie Laodicése
eeu, is U buitekant U kerk. U is verwerp, ’n vlugteling vir U Eie
kerk en vir U Eie mense. U—U—U is verwerp. ’n—’n Vlugteling
wat iets is wat geweier is, en U is geweier in U Eie kerk. U is
geweier onder U mense. Hulle wil U nie hê nie, Here, en hulle
het U verlaat, soos die boemelaar, op die straat. God, U—U—U
het voortgegaan om te sterf, in elk geval, dat U die Gawe van
God na ons kon bring. En ons aanvaar Dit nederig, Here. Ek bid
dat U net ons harte en lewens sal vul. En draai ons weg, van
vanaand af, en mag ons geheel en al Uwe wees soos ons onsself
toewy aan U.
150 Ontvang my, Here. Baie is die foute van die lewe wat ek
gemaak het. En, dierbare God, soos—soos ek—soos ek hier staan
op hierdie gewyde plek waar die Evangelie gepreek is en waar
ons U hier gesien het, selfs in ’n—’n groot Lig wat oor hulle
geskyn het. En ons is so dankbaar hiervoor, Here. Ek—ek wy
myself toe vir hierdie Kersfees, nie in…en soos die wêreld sou
gaan doen of om—of om nuwe bladsye om te slaan nie. Here, ek—
ekwil netUSeun aanvaar. Ek—ekwil UGawe aanvaar, Here.
151 Ek wil die Gawe van die Ewige Lewe deur Christus aanvaar.
En, waarlik, Here, ek aanvaar die Gawe van Christus vir my, om
andere te probeer wen na U. Gaanmet elkeen.
152 Maak die huisvroutjie so soet en nederig, dat sy in staat sal
wees om andere te lei na U. Die Gawe wat U aan haar gegee het,
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daardie vroulikheid soos ’n dametjie, mag sy soveel soos ’n dame
wees totdat die bure haar sal sien en—en soos sywil wees.
153 Maak die man, die winkelwerker, wat ook al hy is, Here;
maak hom ’n nederige lewe, soos Christus, dat andere mag sien.
Ons weet nie waar daardie mense daarbuite staan nie, Vader,
maar ons wil nooit die wonderlike, ou hoofweg verlaat nie; maar
ons sal terugleun, vorentoe leun, enige plek uitreik om ’n siel te
kry. Sit dit binne ons bereik, Here, bid ons. En gee ons die—die—
die lewewatmense salwil laat lewe soos daardie, soos ons onsself
toewy aanU, vanaand. In dieNaamvan Jesus Christus. Amen.

Nou, as julle julle hoofde weer buig, wil ek elkeen van julle
’n baie geseënde Kersfees toewens:
154 Mag die groot Kersgeskenk, die eerste een en die enigste en
die oorspronklike en die enigste een wat daar is, Jesus Christus,
vars in julle harte wees vanaand. Mag die Heilige Gees na julle
toe kom en vir julle bedienende gawes bring en dinge van God,
dat julle…’n gawe dat julle ’n beter lewe mag lei. Dis wat ek
wil hê. Ek sou liewer die Lewe van Christus in my wou hê om
lieftallig en oorwinnend te lewe, as wat ek al die gawes van
genesing, die gawes van profesie, al daardie ander gawes souwou
hê; gee my net Jesus. Laat my die Lewe lei, die Lewe is wat ek wil
lei. Ek wil lewe sodat andere sal weet. Dis my—dis my begeerte
by Kersfees, en ek bid dat dit jou begeerte is. En ek bid dat God
ons Sy begeerte sal gee.
155 Nou, laat ons ’n woord van die pastoor af hê, en ’n verdaging.
En God seën julle. Ons sal julle Woensdagaand sien. Tot daardie
tyd, God seën julle. 
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