
DIE SAAD SAL NIE ERFGENAAM

WEES SAAM MET DIE DOP NIE

 Baie dankie, Broer Demos. En nou is ons bly om vanmôre 
hier te wees, en al hierdie mooi getuienisse te hoor van hierdie 
goeie mense, en nou vertrou ons dat God sal voortgaan om met 
ons te wees en ons te seën.
2 Nou, vanaand, ek verstaan dat ek vanaand moet praat, as 
die Here wil. En ek het Broer Shakarian gevra, net ’n paar 
oomblikke gelede, ek het gesê: “Nou, moenie verleë voel nie. 
Ek weet ons moet hier uitkom teen elfuur en ek—ek verloor net 
alle tydsbesef wanneer ek hierbo kom.
3 Dit lyk of die hele res van ons dit doen. Ons voel…Hulle 
sê: “Twee minute, drie minute, of…” Broer Smith, jy weet, 
dis moeilik om in twee of drie minute te doen. En ek weet hoe 
dit is en ek is jammer vir elkeen. Maar ons is in ’n tydvak, waar 
ons is. Ons gaan na die Ewigheid, maar nou is ons in tyd.
4 En ek het gesê: “Broer Demos, net ’n rukkie voor die tyd, 
moenie verleë voel nie, trek my net aan die baadjie en ek sal 
weet dis tyd om op te hou.” Nou, as ek nie klaar kry nie, sal ek 
vanaand klaarmaak. So as ek dit doen, wel, ek het ’n nuwe teks 
vir vanaand.
5 Nou net voor ons die Boek oopmaak, laat ons met die 
Outeur praat, met ons hoofde gebuig.
6 Dierbare Hemelse Vader, ons dank U vanmôre vir hierdie 
samekoms, vir wat ons alreeds gehoor het. As ons nou net die 
seën sou uitspreek, Here, sou ons voel dat dit goed was om 
hier te gewees het. So ek bid dat U sal voortgaan, as dit goed 
is in U oë, en voortgaan om met ons te wees en ons te help. En 
nou vergader ons rondom die Woord. Soos ons vergader het 
rondom die gemeenskap met mekaar, die getuienisse gehoor 
het van wat U vir ons gedoen het, laat ons nou teruggaan in 
die Woord en vind waar dit alles vandaan kom. Dan, sal dit ’n 
bevestiging wees van wat ons voel en sien, vandag plaasvind. 
Skenk hierdie dinge in Jesus Christus se Naam. Amen.
7 Nou, as—as Sy dienskneg, is ek—ek verplig teenoor 
’n Boodskap. En ek is somtyds baie erg misverstaan, in die 
verlede, en sal dalk altyd wees. Maar ek sê nie dinge somtyds 
om—om anders te wees nie, ek sê hulle om eerlik te wees. En 
ek sê graag wat ek dink is reg. Elkeen het ’n—’n reg op daardie 
dinge, om sy eie opinie te lug. Dis waarom ek tussen julle is.
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8 En Broer Shakarian, gepraat oor die gebedskaarte in die 
gebedsrye, van sien wat die Heilige Gees…Nou, hy het dit nie 
oor my gesê nie. Dis oor die Heilige Gees, omdat ek daardie 
dinge nie sou kon doen nie. Enigeen weet, dat ek nie sou kon 
doen nie. Maar—maar dis die mindere kant, wat julle hier 
sien. Julle moes daar in ander plek wees, en kyk hoe Hy dinge 
voorspel! En ek…dinge wat sal gebeur, dis, daar is net…jy, 
jy’s die een wat dit doen. Jy’s die een wat God glo.
9 En—en dan as jy God nie glo nie, onthou, Hy sê vir jou so, 
net hier by die platvorm. En as jy in sonde is, sê Hy vir jou so. 
En die dinge wat jy gedoen het, en nie behoort te gedoen het 
nie, Hy sê jou so. Dit is nie net wat hulle op die gebedskaart sit 
nie. Hulle sou op hulle gebedskaart kon sit…Hulle sou nie sê, 
daarop, hulle is ’n “sondaar,” en hierdie vrou “leef saam met 
die verkeerde man,” ensovoorts nie. En hulle sou dit nie op ’n 
gebedskaart sit nie, maar die Heilige Gees kry dit in elk geval, 
sien. Sien? En so dis dan in nou (hoe) die—die bonatuurlike 
deel, vriende.
10 En ek sê dit eervol. Want, daar is nie baie van ons hier 
vanmôre nie, net ’n klein groepie. Dit verstom my, totdat dit 
my so senuweeagtig maak, ek voel somtyds om net te skree. 
En wanneer ek gaan sit op ’n kol, teen die berghang, waar ek 
’n groot deel van die tyd daar spandeer, ontvang van God, 
kom af en gee weer aan die mense wat Hy my gegee het. En 
ek—ek wil nie anders as mense wees nie. Maar tog, om eerlik 
te wees, moet ek eerlik wees met God, sien, teenoor—teenoor ’n 
Boodskap.
11 En nou ons, as die Here wil, ons maak gereed om 
onverwyld te vertrek op ’n oorsese toer, net binne ’n paar dae, 
en as dit die wil van die Here is. Ek vra beslis vir julle gebede.
12 Julle is so gaaf! Raak ek aan die praat, vergeet ek net alles 
van die tyd, soos die res van ons. Maar aan Broer Shakarian, 
hierdie goeie predikers hier op die platvorm en daar, al julle 
vriende van Jesus Christus, ek groet julle in Sy Naam; as ’n—’n 
mede-familielid saam met julle, by die kruis, tot God, synde 
broers en susters.
13 Ek wil blaai, vanmôre, in die Skrif, oorkant in die Boek 
van Galásiërs, as die Here wil. Ek wil ’n Skrif lees.
14 Nou, gisteraand, gehoor die boodskap wat uitgegaan het 
van ons predikerbroer hier op die platvorm, hy het in tale 
gepraat. Bredesen, Broer Bredesen, ’n baie goeie man. Ek…
15 Om dit te sien met my ongeletterdheid en opvoeding, 
my gebrek aan die verstaan deur woorde, en dan te weet die 
Boodskap is waar, en te sien so ’n man as wat nou die aand 
op die paneel was, staan daar, en kan daardie intellektuele 
tipe tegemoet kom. Hulle kan dalk nie doen wat die Here my 
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geroep het om te doen nie. Ek kan nie doen wat die Here hulle 
geroep het om te doen nie. Maar werk ons saam, is ek seker ons 
kan die Boodskap oordra, as ons net voor God sal bly.
16 En toe hy gisteraand hier ’n—’n getuienis gelewer het. En 
die Heilige Gees het in tale gepraat, en, iemand daar in die 
gehoor, ek weet om dit altyd te eerbiedig. Want, ek verstaan, 
volgens die Bybel, dis die Gees van God wat iets na ons bring. 
En hy het gesê, gepraat van die laat reën, vroeë reën en laat 
reën. En dit bring my op ’n gedagte.
17 Dat Broer Bonham my pas ’n klein pakkie gegee het met 
’n paar tjeks daarin, het gesê: “Dit is ’n liefdesoffer vir die…
van die mense.” Nou, hy—hy, hulle moes dit nie gedoen het 
nie. Sien, ek het nie hierheen gekom met daardie doel nie. 
Maar ek…hy, hulle gee dit vir my, en, natuurlik, daar sou nie 
wees…daar is geen manier om dit terug te gee nie. En ek gaan 
dit neem, as die Here wil, en probeer om dit teen my uitgawe 
te sit, gaan oorsee. Want, ek word nie geborg nie, geen manier, 
waar ek heengaan nie.
18 Dis soort van ’n geheim, omdat die kerke my nie wou 
inlaat nie. En ek gaan in as ’n jagter, want dit is op my Here. 
Die Here het dit op my hart gelê om dit te doen, en ek moet 
ingaan soort van onder vermomming. Sien? So hulle het ’n 
paar snaakse idees daar, dat elkeen wil hê ek moet ’n kaart 
onderteken, dat ek met hulle sal saamstem oor wat hulle glo, 
en sê hierdie ander groep is verkeerd, en hierdie groep sê hulle 
sal my inbring as ek sal sê hierdie groep is verkeerd. Sien? 
Maar ek hou nie daarvan nie. Sien, ons is…
19 Ek het altyd probeer om tussen die mense te staan, 
buitekant die organisasies en hulle verskille, en beroep op wat 
dit gelyk het asof die Gees van God hier deur die broers aan die 
sê was vanmôre, dat ons nie ’n denominasie is nie. Ons is kinders 
van ’n familie. Nou, daar is geen Branham denominasie nie. 
Daar is ’n Branham familie, en ons almal sluit nie by daardie 
familie aan nie, ons word gebore in daardie familie. En so, ek, 
dis wat ek probeer verteenwoordig, so—so goed as ek weet hoe.
20 Nou in Galásiërs 4:27—31, meen ek het ek hier afgemerk, 
wil ek dit graag lees as ’n teks.

Want daar is geskrywe: Verbly jou, onvrugbare wat 
nie baar nie; breek uit en roep, jy wat geen barensnood 
het nie, want die kinders van die eensame is meer as 
van haar wat ’n man het.

Maar ons, broers, is soos Isak, kinders van die 
belofte;

maar soos destyds hy wat na die vlees gebore is, hom 
wat na die Gees gebore is, vervolg het, so is dit nou ook.
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Maar wat sê die Skrif? Werp die slavin en haar seun 
uit, want nooit mag die seun van die slavin saam met 
die seun van die vrye erwe nie.

Daarom, broeders, ons is nie kinders van die slavin 
nie, maar van die vrye.

 Mag die Here nou Sy seëninge byvoeg by Sy kosbare 
Woord.
21 Ek het ’n paar, gisteraand ’n paar dinge neergeskryf; en 
dit was altyd gewees, toe ek een diens per week gehad het, 
êrens, kon ek—ek daardie Skrifte net so duidelik in my kop 
onthou. Maar nou nadat ek…Nou, soos ek grappenderwys sê, 
ek bedoel nie om grappe te maak hier op hierdie platvorm nie. 
Maar na ek vyf-en-twintig verby is, die tweede keer, onthou 
ek nie meer soos ek altyd het nie. Daar is ’n klomp…Daar 
is ’n klomp myle op hierdie ou ford, en dus onthou ek dit nie. 
Maar solank ek kan beweeg, wil ek elke beweging gee tot die 
heerlikheid van Hom Wat my gered het.
22 Nou ek, gesien dan vanmôre, gekyk…Miskien lyk dit 
vreemd, en miskien is dit vir ’n intellektuele gemoed heeltemal 
deurmekaar, maar dit is komplimentêr tot die ding waartoe ek 
geroep is. Selfs elke klein dingetjie is vir my ’n teken. Ek hou 
Dit dop, kyk hoe Dit beweeg. Dis hoe ek somtyds my boodskap 
kry, is om dop te hou en te kyk hoe die Gees beweeg, en te kyk 
wat hierdie een sê, daardie een sê.
23 En julle het my opgelet, baiekeer, voor ’n genesingsdiens, 
staan daar op die platvorm, of sit agteroor, hou dop. Ek voel 
die Gees, die manier waarop Dit beweeg, en weet alreeds wat 
die probleem is met daardie persoon wat daar sit. Sien? Sien dit 
hier, hier, sien, jy snap Dit selfs voor jy na die platvorm gaan.
24 Somtyds voor ek na die diens kom, somtyds, selfs voor 
hierheen te kom soos na Kalifornië, het ek daar gesit saam met 
hulle saam met my, gesê: “Daar sal ’n sekere ding wees wat 
gebeur, dit sal hier plaasvind, en dit sal hier wees, dit sal op 
hierdie manier verloop,” sien, want dis in die Gees van God. 
Hy is die…Hy het alle dinge geweet van die begin af, sien, en 
dus is Hy die Ewige.
25 En dan opgelet, vanmôre, Broer Jewel Rose, ’n baie kosbare 
vriend en broer vir ons almal, hoedat hy opgestaan het en 
daardie Psalms gelees het. Kyk hoe hy dit ingepas het, soos 
hy gesê het: “Ek wil sien watter soort saad wat aan jou hang.” 
Gisteraand, het die Gees gespreek en gesê, en oor: “Die laat 
reën, vroeë en laat reën, beide uitgegiet in die laaste dae.” En 
vanmôre: “Die saad wat aan jou hang.” Sien, die Gees wat 
praat, kyk hoe Dit het deur hierdie predikers, ensovoorts, 
vanoggend. So daarom neem ek hierdie onderwerp: Die Saad 
Sal Nie Erfgenaam Wees Saam Met Die Dop Nie.
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26 Dis ’n baie vreemde teks, maar: Die Saad Sal Nie 
Erfgenaam Wees Saam Met Die Dop Nie. En van te neem, 
my gevolgtrekking hiervan te maak, of my teks, liewer, van 
Galásiërs 4:27, drie, Paulus praat hier natuurlik van die 
letterlike saad van Abraham se twee seuns. Nou, dit, ek wil dit 
gebruik sodat julle dit verseker nie sal mis nie. En as ek oor die 
tyd gaan, sal ek dit vanaand hervat. En ek wil onderrig, net soos 
’n Sondagskoolles, sodat julle, glo ek, ’n beter begrip sal hê.
27 Nou, en sommige van julle manne wat—wat meer in staat is 
om dit te doen as wat ek is, wel…Ek is nie ’n teoloog nie, op 
geen manier nie. En dus as jy van my verskil Hieroor, voel net 
soos ek gisteraand gedoen het toe ’n liewe suster hier vir my 
’n kersietert gebak het. Gesit op my—my…in my hotelkamer 
vanmôre, ek—ek het ’n pit raakgebyt, maar ek eet steeds tert. 
Ek het net die pit eenkant gesit, julle sien. So, dis, wat jy nie 
Daaromtrent glo nie, sit dit net eenkant, sien, en gaan net 
voort om te eet wat jy dink is reg.
28 Nou, Paulus praat van Abraham se twee seuns, wat, een 
van hulle was by Sara en die ander was by Hagar. Nou ons 
vind hier uit, en ons verstaan dit uit die Skrifte, dat God nooit 
voorgestel word met twee’s nie. Dis in drie’s. Altyd in drie, 
word God vervolmaak.
29 Die wiskunde van die Bybel loop volmaak. God word 
vervolmaak in drie’s, aanbid in sewe’s, ensovoorts. Sien, so 
ons—ons vind dat die wiskunde van die Bybel nooit faal nie.
30 En ons het hier twee seuns van Abraham, en tog kan ons 
net erfgename wees solank as wat ons een van daardie seuns is, 
of een of ander seun van Abraham. “Want ons wat dood is in 
Christus, dan word ons Abraham se saad, en is erfgename met 
Hom volgens die belofte,” daarom moet Abraham nog ’n Seun 
hê.
31 Nou, ons weet dat sy eerste seun by Hagar was, en ons 
vind uit sy tweede seun was by—was by Sara. Maar hy het ’n 
derde Seun gehad, wat Jesus was. Nou, dit mag vreemd lyk, 
maar dis wat ons gaan probeer blootlê. Soos ek gesê het, God 
stel Homself voor, altyd in volmaaktheid, in drie’s. En ek het 
dit duidelik gestel nou voor almal, en veral vir julle teolo…
teoloë, dat hierdie dinge net is soos ek Dit sien, hoe Dit na my 
toe kom.
32 Soos aan die begin, het God, God alleen gewoon, omdat Hy 
die Ewige was, sien, was nie eens God nie. God is ’n “voorwerp 
van aanbidding.” En die Logos, soos ons Dit noem, die Woord 
wat uit God uitgegaan het, Dit, enigeen weet dat Dit die Engel 
van die Here was, of die Woord van die Here, wat die Israeliete 
deur die wildernis gevolg het; die Engel van die Verbond, die 
Logos wat van God uitgegaan het. En toe het daardie Logos 
vlees geword en onder ons gewoon. Nou is ons in Johannes 1: 
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“In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die 
Woord was God.” En nou, waar Hy Sy lewe vir ons gegee het, 
kom Sy Gees dan terug op ons. Jesus het gesê: “Op daardie dag 
sal julle weet dat Ek in die Vader is, die Vader in My; Ek in 
julle, en julle in My.”
33 Sien, Dis God, regdeur, God manifesteer Homself, werk 
Self deur verskillende tydperke. So daardie drie, van, Vader, 
Seun, en Heilige Gees, dieselfde God wat in die eienskappe 
werksaam is. En ons is vandag een, die Kerk Self, ’n eienskap 
van God se denke voor die grondlegging van die wêreld, om 
’n—’n Kerk te hê. So hulle wat in Christus is, was in Christus 
aan die begin, dit was Sy gedagtes, en Sy gedagtes is Sy 
eienskappe.
34 Hier begin die saad, in die belofte. En Abraham het hier 
effens getwyfel, deur Ismael. En ek wil julle die drie stadiums 
hiervan toon, van hierdie Saad waarvan ons praat, wat nie 
erfgenaam saam met die dop is nie. Nou ons vind dat, hier in 
die begin, dat God Abraham die belofte gegee het.
35 Hy het eers vir Adam die belofte gegee. En dit was, of, die 
verbond was voorwaardelik. “As jy dit nie sal doen nie. As jy 
Dit sal doen.”
36 Maar toe Hy dit aan Abraham gegee het, was dit 
onvoorwaardelik: “Ek het dit alreeds gedoen.” Hy het nooit…
Wat Hy gedoen het, dit was onvoorwaardelik, het Hy aan 
Abraham gegee. Nou, en daardeur, synde dat Abraham die 
belofte gehad het, daarom moet ons Abraham se Saad wees. 
“Dit was nie net aan Abraham nie, maar aan sy Saad na hom.” 
Nou as julle sal oplet, dit was nie “sade” na hom nie, maar 
“Saad” na hom.
37 Nou ons vind uit dat die belofte, word effens betwyfel deur 
Sara, en Sara het vir Abraham gesê om hierdie Hagar, die 
Egiptiese jong vrou, as vrou te neem, en dit sou die weg wees 
waarlangs God hierdie beloofde saad sou oprig.
38 Nou, julle sien, van soos ek gisteraand gesê het, enige 
afwyking van daardie oorspronklike plan van God gooi 
die hele ding uit balans. Ons kan nie afwyk van daardie 
oorspronklike Woord nie. Dit moet…Ons het gepraat 
daaroor gisteraand, of eergisteraand, liewer, oor Bileam. Hy 
het God se antwoord gekry, reguit en duidelik: “Moenie gaan 
nie!” Maar Hy het ’n toelaatbare wil. En jy kan daarin werk 
as jy wil, en God sal dit eervol maak, maar dis steeds nie 
God se volmaakte wil nie. En dis waarna ons moet strewe, 
Sy volmaakte wil, nie Sy toelaatbare wil nie. Die Koninkryk 
van God, wat Hy…op aarde is vandag, sal…kan nooit 
opgerig word, regverdiglik, op ’n toelaatbare wil nie. Dit moet 
terugkom na Sy volmaakte wil.
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39 Nou ons sien hier dat Sara, nadat God vir Abraham gesê 
het dat die kind gebore sou word deur Sara, wat die wêreld sou 
seën, nou het Sara daaraan getwyfel. En ek wil hê julle moet 
oplet, dit het nooit deur Abraham gekom nie; maar deur Sara, 
die vroulike. En sy het dit betwyfel, en sy het gesê: “Neem 
Hagar.” En Abraham wou dit nie doen nie, maar God het vir 
hom gesê om voort te gaan en dit nogtans te doen. Toe het hy 
dit gedoen, effens getwyfel. Nou, Isak, synde die vrye en uit die 
beloofde vrou, kon nie erfgenaam wees saam met Ismael nie, 
die slavin, in twyfel.
40 Dis wat Paulus hier probeer sê het. Sien, waar een ding 
betwyfel is, en dit ’n sekere ding van God teweegbring, ’n 
sekere orde van God, maar dit sal nie erfgenaam wees saam 
met die oorspronklike orde van God nie. Verstaan julle? Sien, 
dit kan nie erfgenaam wees nie.
41 Nou dis waarom ek so heftig is vandag. En ek het gedink 
hierdie sou ’n goeie tyd wees, omdat ek nie weet hoeveel langer 
ons bymekaar sal wees nie, en, miskien kon ek, op een of 
ander manier sou God my help om julle te wys waarom ek so 
sterk georganiseerde godsdiens afkeur. Sien? Sien, dit kan nie 
erfgenaam wees saam met die oorspronklike program van God 
nie, want organisasie is nie van God nie. Dis van die mens. Die 
eerste kerk wat ooit georganiseer is, in die hele wêreld, was 
die Rooms Katolieke kerk by Nicaea, Rome. Openbaring 17, 
het gesê: “Sy was ’n hoer, en al haar kinders was ontugtiges.” 
En ’n hoer is ’n vrou wat nie getrou aan haar man lewe nie, en 
’n ontugtige is dieselfde ding. Maar, julle sien, dit het nogtans 
’n kerk geword. Dis ’n georganiseerde sisteem en dit skei 
broederskap. Ons het al die kerke saam probeer organiseer. 
Dit sal nie werk nie; het nooit gewerk nie. Dit sal nooit werk 
nie. Die Wêreldraad van Kerke, hulle is net…hulle is buite die 
program van God.
42 Nou sê julle: “Wie is jy, ’n kêrel wat daar staan sonder selfs ’n 
hoërskoolopleiding?” Dit maak geen verskil, wat die opleiding is 
nie. Dis nie my opleiding waaroor ek probeer praat nie.
43 Dis die Woord van God waaroor ek praat, sien. En hierdie 
bevestigings wat julle in die bediening sien, dis nie ek nie, dis 
God wat dit by julle probeer tuisbring, dat dit die Waarheid is. 
Sou God enigiets te doen wou hê met ’n leuen? Ver sy dit dan 
van my, ’n God te dien wat ’n leuen sou seën. Dis die Waarheid 
wat Hy seën, die Waarheid wat Hy eer.
44 Nou, Ismael kon nie erfgenaam wees saam met Isak nie, 
omdat een effens betwyfel was, net effens betwyfel. Dit was 
’n kind, dit was steeds die saad van Abraham, maar nie God 
se volmaakte weg daarvoor nie; Ismael. Nou ek sou baie tyd 
hier kon bestee, maar ek hoop die Heilige Gees sal dit aan julle 
oordra op die regte manier wat dit moet wees. Nou as hulle…
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45 As Ismael en Isak nie saam ergenaam kon wees nie, omdat 
die oorspronklike plan van God vervang is met ’n—’n toelaatbare 
plan van God, ’n toelaatbare manier wat God wel geseën het, 
kan die geestelike Kerk vandag ook nie erfgenaam wees saam 
met die denominasionele nie. Die denominasioneles, God het 
hulle geseën, soos Hy Ismael het, maar die Geestelike sal nie 
erfgenaam wees saam met die ander nie. Dis reg. Daar sal wees, 
kom uit die kerkdenominasie, sogenaamde kerk, natuurlike 
kerk, sal ’n Bruid van Christus kom, die Uitverkorenes.
46 Nou daar, wat my pla in hierdie uur, is die wete dat ons al 
hierdie denominasies sien intrek in dié wat ons weet is die…
wat julle noem die laat reën, of, die uitstorting van die Gees. 
Besef julle dat Jesus gesê het: “Wanneer dit vervul word, sal 
dit die einde wees”? Wanneer, die dwase maagd en die wyse 
maagd nie saam erfgename was nie. Want wanneer…Die dwase 
maagd, sy was ’n maagd, wat net Olie kortgekom het. Maar toe sy 
Olie kom koop het, dit was op daardie tydstip dat die Bruidegom 
gekom het. En sy is buite gelaat, terwyl sy Olie probeer koop het. 
Verstaan julle? Ek wil hê dit moet deeglik insink. Nou, ek hoef 
sekerlik nie daardie onderwerp verder te voer nie. Nou, ook kan 
die Geestelike en die natuurlike nie saam erfgename wees nie.
47 Dis waarom die Wegraping, die Bruid, die wyse maagd, 
die uitgeroepenes, die bestemdes, die uitverkorenes! Wel, julle 
sakemanne sal nie julle kantoor bestuur soos sommige mense 
probeer dink dat God Sy program bestuur nie, lukraak. God 
het geweet, voor die grondlegging van die wêreld, wie gered 
sou word en wie nie gered sou word nie. Deur voorbestemming, 
deur voorkennis, het Hy elke lidmaat gesien, elke naam geplaas 
op die Lam se Boek van die Lewe, voor die Kerk ooit begin het. 
Jesus het gekom om te soek en te red dit wat op daardie Boek 
was. Hy het die Boek van Verlossing gekoop. Dit was verlore, 
en Hy het ons vrygekoop, en alle name wat op daardie Boek 
was, is vrygekoop toe Hy ons vrygekoop het.
48 Dan, soos ek dikwels gesê het, julle herken dit. Dis waarom 
julle vanmôre hier is, waarom julle naderkom uit al hierdie 
organisasies en dinge. Julle is…Daar is Iets wat julle trek. 
Soos my klein gedagte was, oor die arend wat onder die hen 
uitgebroei het, sien, jy—jy besef daar is iets anders. Die—die 
kerk het nie ’n—’n bevredigende iets gehad nie. Maar, jy, jy 
het iets anders gehoor wat ’n kreet was, jy het dit besef, dat jy 
Daarvoor gebore was. Jy’s ’n deel Daarvan. Jy, jy pas Daarby 
in, soos ’n handskoen aan ’n hand. En dis waarom ons vanmôre 
hier bymekaar is, is omdat, soos my ou mamma uit die suide 
altyd gesê het: “voëls van eenderse vere,” omdat julle iets in 
gemeen het.
49 Aasvoëls en duiwe het niks in gemeen nie. Hulle diëet 
verskil, al kan ’n duif onder ’n aasvoël uitgebroei word. 
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Dis reg. Hang af van wat dit was, om mee te begin. Nou, en 
daarin, tog, kan die—die duif ’n ruk deur daardie, deur daardie 
aasvoëls versorg word, maar uiteindelik sal hy sy maat vind.
50 Dis wat die Kerk vandag aan die doen is, want Jesus is die 
Woord en Hy is die Bruidegom, en die Bruid is ’n deel van die 
Bruidegom. Daarom is die Woord wat hierdie dag vervul moet 
word, dieselfde deel van die Woord wat in Sy dag vervul is, en 
dis dieselfde Woord, dieselfde ondervinding, dieselfde Lewe.
51 Want, toe God Adam afgesonder het, was hy beide. Ons 
vind uit, Adam was gees, om mee te begin. “Hy het die mens 
na Sy Eie beeld gemaak, het Hy manlik en vroulik geskape.” 
En dan, Génesis 2 en verder, het Hy die mens geskape in…
uit die stof van die aarde. Die mens is geskape na God se beeld 
(God is ’n Gees), so hy’s ’n gees-mens. Toe, toe hy vlees-mens 
geword het, dierlike vlees op die aarde, vertoon Hy—vertoon, 
verbeeld Hy die Bruid hier. Hy het nooit geneem en ’n ander 
wese gemaak nie, maar Hy het deel van Adam geneem, die 
oorspronklike skepping, het van hom geneem, ’n rib uit sy sy; 
en het die vroulike gees uit Adam gehaal, die manlike gees 
daarin gelaat, en dit geplaas in die vroulike deel. Daarom, deel 
van sy gees, deel van sy liggaam; vlees van sy vlees, been van sy 
been; Woord van Sy Woord, Lewe van Sy Lewe, en dis hoe die 
Bruid tot Christus is!
52 Dis waarom die Wegraping van die koninklike Saad eerste 
moet kom. En die res van die dooies lewe nie vir ’n duisend jaar 
nie, dan word hulle nadergebring by die Wit Troon Oordeel. 
Sien, daar is geen oordeel vir die koninklike Saad, of die 
voorbestemde Saad van Abraham nie. Nou as julle Johannes 
5:24 sal neem, luister hierna: “Hy wat My Woord hoor, en glo in 
Hom wat My gestuur het, het ewigdurende Lewe.”
53 Nou hoe sou dit soveel verskillend wees van baie van ons 
teologieë? Nou ek sou hier kon uitstap en vir ’n dronklap sê: 
“Glo jy?” “Sekerlik!” ’n Man met ’n ander man se vrou: “Glo 
jy?” “Sekerlik!” “Het jy in die samekoms gesit gisteraand, om 
die Woord te hoor?” “Sekerlik!” “Glo jy Dit?” “Sekerlik!” Hy 
sê dit net.
54 Maar die oorspronklike interpretasie van hierdie Woord: 
“hy wat My Woord verstaan en sal glo in Hom wat My gestuur 
het.” “Hy wat verstaan,” dit is, aan wie Dit bekend gemaak 
word.
55 Jesus het gesê: “Geen mens kan na My toe kom tensy My 
Vader hom getrek het nie. En almal wat My Vader My gegee 
het, hulle sal kom. My skape, My duiwe, hoor My Stem. ’n 
Vreemde sal hulle nie volg nie.” En wat is die Stem van God? 
Is die Woord van God. Wat is enige mens se stem anders as sy 
woord? Dis die Woord van God; hulle sal luister na die Woord 
van God.
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56 Die natuurlike saad was dus slegs ’n draer, deur Ismael 
eerste, Isak tweede, dan voort daar tot by die Saad. Net soos 
die stingel, pluim, en dop, van die koring. Nou, hier, wys die 
drie stadiums van die saad vir ons die ware prentjie waarop ek 
wil hê julle moet vanmôre saam met my let. Ons sien hier.
57 En synde sonder geleerdheid, moet ek die natuurlike 
dinge wat ek sien, neem om die geestelike dinge wat aan my 
bekend gemaak word te tipeer, omdat ek dit nie vir julle in 
grammatika verstaanbaar sou kon maak nie.
58 En, in elk geval, tipeer God altyd die geestelike deur die 
natuurlike. As daar nie ’n Bybel was nie, sou ek steeds geweet 
het dat die Chrsitendom reg is, want die hele aarde draai om 
dood, begrafnis, en opstanding. Die natuur bewerk dood, 
begrafnis, en opstanding.
59 Kyk na die sap uit die boom, hoe dit die blaar gebring het, 
en die vrugte wat val; gaan terug na die aarde vir die koue 
winter, daar onder die grond; kom weer op in die lente, met 
nuwe lewe. Elke jaar, getuig dat daar ’n lewe is, daar ’n dood 
is, daar ’n opstanding is.
60 Die son kom op ’n môre op, ’n babatjie pas gebore, baie 
swak. Teen sewe-of agtuur, begin dit skool toe gaan. Tene 
tien—of elfuur is dit uit die kollege uit. Dit skyn in sy krag, van 
omtrent elfuur tot omtrent drie-uur, dan begin dit verswak. In 
die aand sak dit, raak swak, ’n ou man. Is dit die einde daarvan, 
sterf dit? Nee. Dit kom die volgende oggend weer op. Sien?
61 Die hele natuur, jou regte ware Bybel wat getuig saam 
met hierdie Bybel! En dis wat ek julle nou vanmôre probeer 
wys, deur die natuur sal julle die Woord van God sien, op die 
patroon van die—die Woord van God, omdat die natuur deur 
God gevorm is.
62 Soos wetensap, hulle kry die meganika en die wette van 
die natuur, maar hulle weet nie wat daardie natuur is nie. 
Hulle ken nie die Lewe van die natuur nie. Dis God. So, die 
meganika sonder die dinamika beteken niks.
63 Nou, die stingel, pluim, en dop, let op. Hagar stel hier 
die stingel voor, wat die eerste lewe was wat begin het in 
die belofte. Sara stel die pluim voor, of die stuifmeel, kom 
in die pluim. Maria, die maagd, het die ware geestelike Saad 
voorgestel en voortgebring, om die regte ware stingel voort te 
bring. Hagar en Sara, beide was deur seks. Maar Maria, die 
maagd, was deur die krag van God se beloofde Woord, deur 
maagdelike geboorte. Sy het die egte Saad voortgebring. Die 
stingel, Hagar, die tweede vrou, deur twyfel aan die belofte, 
bewerk deur ’n twyfel, effens.
64 Ek hoop net, mag God ons help. Ek wil nie…Ek wil hê 
julle met dit insien, so graag. Jy kan nie iets Daarvan effens 
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betwyfel nie. Jy moet dit neem net soos Dit is. Dit het geen 
interpretasie nodig nie. Die Bybel sê dat: “Die Woord van God 
is nie vir private interpretasie nie.” God het nie enige van ons 
skole nodig om Sy Woord te interpreteer nie. Wanneer Hy Dit 
bevestig en Dit laat lewe, is dit die interpretasie Daarvan. Toe 
God gesê het: “Laat daar lig wees,” was daar lig. Dit hoef 
nie geïnterpreteer te word nie. Toe Hy gesê het: “’n Maagd 
sal swanger word,” het sy swanger geword. Dit hoef nie 
geïnterpreteer te word nie.
65 Ons het nie al hierdie nodig nie, dis kweekskole en dinge 
wat mense laat: “Wel, ons het die interpretasie. Ons het die 
interpretasie.”
66 God Self interpreteer Sy Eie Woord. Hy het nie iemand 
nodig om vir Hom te interpreteer nie. Hy het gesê: “Dit sal 
gebeur,” en dit gebeur. Hy het gesê: “In die laaste dae, sou 
Hy Sy Gees uitstort,” Hy het dit gedoen. Ek gee nie om wat 
die denominasies gesê het nie. Hy het dit gedoen, in elk 
geval, omdat Hy gesê het Hy sou dit doen. So, Dit verg nie 
interpretasie nie, want God doen Sy Eie interpretasie.
67 En hierdie dinge wat julle sien, wat nou vir julle lyk of dit 
verborge is. As julle sou wou, onthou julle; julle bediening, 
julle Pinksters, destyds dertig of veertig jaar gelede, was net 
soveel verborge vir die—die kerk van die Metodis en Baptis, as 
wat Dit vandag vir julle is. Maar vind Dit nou in die Woord. 
Ek probeer vir julle wys soos julle vir hulle probeer wys het. 
En dan as God omdraai en sê Dis so, in die Woord, en Dit dan 
bevestig om so te wees, is dit God se Eie interpretasie. Jy het 
nie enigeen nodig om vir jou te interpreteer nie.
68 Nou, Hagar, deur “effens”! Onthou, jy kan nie een Woord 
Daaruit haal nie. En Jesus het gesê, in Openbaring, by die 
slot van die Boek. En by die eerste van die Boek, het Christus 
gesê: “Enige mens wat een Deel wegneem uit daardie Woord!” 
Net een Woord verkeerd geïnterpreteer, het elke siekte, dood 
veroorsaak wat ons ooit gehad het. Wel, as God, Wat heilig is, 
neergekyk het; en het al hierdie chaos veroorsaak deur net een 
Woord effens verkeerd te interpreteer, en enige klein dingetjie 
teen daardie opperste Woord het al hierdie chaos veroorsaak; 
en die lyding, bloei en sterwe van Sy Eie Seun, om hierdie 
verskriklike ding weer met Hom te versoen; hoe gaan ons 
inkom met enigiets minder as om die hele Woord te onderhou?
69 “Wel,” sê jy: “Broer Branham, dit was in Génesis.” Ek het 
dit aangevoel, sien.
70 Maar laat ek vir julle sê, Openbaring, dis die laaste deel 
van die Boek. “Wie ook al een Woord sal wegneem uit die Boek 
van hierdie profesie, of een woord Daaraan toevoeg, sy deel sal 
weggeneem word uit die Boek van die Lewe.”
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71 Jesus het gesê, in die middel van die Boek! Daar is jou drie 
getuies weer: Génesis, die Nuwe Testament, en die dag vandag. 
Jesus het gesê: “Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, 
maar van elke Woord wat uit die mond van God uitgaan.”
 “Wel, Hy het dit nie bedoel nie.”
72 Hy het gepraat met mense wat teoloë was, met die 
hoogstes. Daardie priesters, hulle groot—groot—groot—groot—
grootjies moes priesters gewees het. Om een Woord Daarvan te 
misverstaan, wel, dit was absoluut ’n doodsvonnis. Hulle moes 
gestenig word, oor een Woord wat nie in ag geneem is nie. Maar 
hulle het die verkeerde interpretasie Daarvan gehad. Daarom toe 
die Woord Self; toe God belowe het om die Messias te stuur, en 
Hom gestuur het in die einste linnedoek wat Hy belowe het Hy in 
sou kom, het hulle ’n ander linne gehad vir Hom om in gewikkel 
te word.
73 Laat ek dit sê. So is dit vandag, dat hulle Dit nie begryp 
nie. Dis nie in die linnedoek van denominasionalisme of 
intellektuele nie. Dis in die linnedoek van die krag en die 
opstanding, en die manifestasie van die opgestane Christus, 
soos wat God Dit belowe het, en nie in die linnedoek van 
mense se gedagtes Daaroor nie.
74 Nou, Hagar, deur een klein effense verskil, deur die vrou, 
nou nie deur Abraham nie. Abraham wou dit nie doen nie, 
maar God het hom dit laat doen omdat hy…Selfde ding, Hy 
het Bileam laat voortgaan. Nou let op, deur effens Daarvan 
te verskil, het sy Ismael voortgebring, wat ’n wilde man was, 
nooit oorwin nie. Hy het deur sy boog gelewe. Hy was ’n wilde 
man. Hy is steeds, vandag nog.
75 Nou, Sara, die pluim, of stuifmeel, Sara, die ware vrou van 
die belofte, bring ’n saggeaarde man voort, het op die beurt ’n 
beloofde nasie voortgebring.
76 Nou, maar, Maria, geen seks nie, maar deur ’n belofte, net 
soos Abraham die belofte van God gekry het, die Woord van 
God, maar die belofte geglo het: “Aanskou die diensmaagd 
van die Here,” sien, het voortgebring nie ’n stingel nie, maar 
die oorspronklike Saad, want Hy was die Woord wat Abraham 
geglo het en wat Maria geglo het.
77 Nou, Maria was nie die Saad nie, sy was net die dop deur die 
Saad. Die ander twee was draers van lewe, net die natuurlike 
saad. Maria was nie die Saad, self nie; maar soos geloof in God 
se Woord, ’n werkliker beeld van die Woord gebring het, omdat 
Hy die Woord was. Maar soos die dop, die…van ’n koring, ’n 
koringaar, die dop hou die koring binnekant dit en beskerm dit 
totdat dit in staat is of verouder het om op sy eie te gaan. Sien? 
Toe, was dit die Saad Self wat haar verlaat het. Net soos, die 
Saad was in haar skoot, sy was nie die Saad nie. Sy het nie die 
Saad geproduseer nie. God is die Saad.
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78 Nou, die bloed dan, baie mense dink dat dit Joodse bloed 
was waardeur ons gered is. En sommige van hulle sê: “Wel, ons 
het ’n reg deur die Heidene, omdat Ragab die hoer en—en Rut, 
die Moabiet, ensovoorts, hulle was Heidene.” Julle het geen 
aanspraak daarop nie, nie een van die twee nie. Hy was nóg 
Jood nóg Heiden.
79 Hy was God, die Logos, die Woord wat uit God uitgegaan 
het. Toe het Hy begin broei oor die aarde, en mariene lewe 
voortgebring. Toe die Gees van God, die Logos, die Woord, wat 
God gesê het: “Laat daar wees,” en daar het die Logos gegaan, 
wat die Woord is. En die Woord begin om…want dit alles was 
in die Logos; die hele Woord van God, die hele Bybel, vir elke 
tydperk. En soos die Logos oor die aarde begin adem, kom daar 
mariene lewe; en bou op, die voëllewe, voort tot op dierlike 
lewe. En uiteindelik kom daar iets in die verteenwoordiging, of 
het gelyk soos die ding wat dit gebrou het, daaroor gebroei het, 
God, ’n man na die einste beeld van God.
80 Daardie man het geval, soos die saad moet val. En toe 
begin God daaroor broei, na die val. Hy het ’n—’n Henog na 
vore gebring, Hy het ’n Elía na vore gebring, Hy het ’n Moses 
na vore gebring, Hy het profeet na profeet na vore gebring, 
probeer daardie beeld weer herstel. En, eindelik, het die egte 
beeld van God Self, wat God was, die Logos wat vlees geword 
het en onder ons gewoon het, weer op die aarde gekom.
81 Nou daardie selfde Logos het ’n deel, Hy het ’n Bruid, en 
dieselfde Logos, hierdie Woord waarmee nie gelol kan word 
nie, broei oor die kerke vandag, probeer die Woord terugbring 
na Sy volle manifestasie. Wat, die—die profete was draers van 
daardie Saad, en die kerk denominasies was nou draers van 
die Saad. Nou let op, vinnig, maar soos die dop die Saad nou 
omhels, inhou, dan verlaat dit haar.
82 Jesus was God. Hy was. Sy Vader was die groot Logos Self. 
En Hy kon Dit nie alles in Moses ingiet nie, want hy was ’n 
profeet.
83 En die Woord van die Here kom altyd, sonder uitsondering, 
na die profeet. Daar is geen plek, geen keer, in die Bybel, of 
sedert die Bybel, dat die korrekte interpretasie van die Woord 
na ’n teoloog gekom het nie. Dis nie in die Skrifte nie. Nooit 
het die Fariseërs, nooit het die Sadduseërs nie, en nooit het 
God ’n profeet uit een van hulle laat opstaan nie, en nooit het 
Hy in hierdie laaste dae nie.
84 Sodra hulle dit laat opstaan het, kom hulle almal bymekaar 
en maak ’n organisasie daaruit, daar sterf dit. Maar dis met ’n 
doel wat Hy dit gedoen het. Ons sal dit probeer verduidelik, 
met God se hulp. Let op, kyk hier hoe naby die sy, die kerk, die 
saad nou daaraan kom om te lyk soos die Saad Self.
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85 Let julle nou op, wanneer die saad in die grond ingaan, 
is dit die oorspronklike saad. Wanneer dit uitkom, bring dit 
’n lewe voort. Maar wat doen die lewe uit ’n koringsaad? Dit 
produseer nie net dieselfde koringstingel, of koringkorrel nie. 
Dis die lewe van die koring, maar dis in ’n draerstadium. En 
dit was die eerste hervorming, toe Luther na vore gekom het 
uit die duisternis van die chaos. Dit moes sterf.
86 So dikwels, simpatiseer mense. O, en ek het ’n boek gelees 
onlangs, oor: Die Swygende God, gegee deur sommige van 
hierdie moderne filosowe wat jou van God af weg probeer keer. 
As jy nie die Woord van God en die plan van God ken nie, kan 
jy maklik geskud raak. Maar wanneer jy God se plan sien, Sy 
program, dan weet jy deur geloof dis God; en God wat Homself 
identifiseer, doen net wat Hy het in—in die ander tye, wandel, 
bewys.
87 Dis waarom Moses nie geskud kon raak nie. Hy het van 
aangesig tot aangesig met God gepraat, en God het vir hom 
gesê: “Ek is die Een wat destyds met Abraham was. Ek is die 
Een wat hierdie belofte gemaak het. Ek sal met jou wees.” Hoe 
gaan jy daardie man dan stop?
88 Soos die profeet van ouds gesê het: “As die leeu brul, wie 
kan anders as vrees? En God het gespreek, wie kan anders as 
profeteer?” Wanneer ons die dinge sien wat God belowe het 
in hierdie uur, dit sien ontvou, hoe kan jy stilstaan wanneer jy 
sien dat dit Sy manier is? Wat Hy gesê het, dit sou gebeur. Sien 
al die verborge dinge, maar dis presies net soos God gesê het 
dit sou gebeur.
89 Nou let op, “sy”, die draer. Nou, Hagar kom na vore as ’n 
stingel, en dan kom die stuifmeel, en dan kom die dop, en dan 
kom die Saad. Nou kyk na hierdie draers, ek wil hê julle moet 
eers kyk.
90 Nou, die stingel lyk glad nie na die Saad nie, maar die 
Lewe wat in die Saad was, is in die stingel. Dit was Luther. 
Nou, die stingeltjie het baie blare; dit het van Luther af 
gegaan, in Zwingli in, en voort daar na Calvyn en baie ander.
91 Nou let op, toe, het dit sy posisie verander. Kyk hoe die 
natuur nou vorm na die Woord van God, soos die son; dood, 
begrafnis, en opstanding. Toe kom die stuifmeel, dit was 
Wesley. En daardeur het baie klein stuifmeeltjies daaraan 
gehang, wat werklik heelwat meer gelyk het soos die Saad 
as wat daardie blaar het, aan die koring of die mielie. Het 
baie meer daarna gelyk; omdat, Wesley met die tweede 
Woord, tweede Woord van God, wat Sy kerk naderbring, deur 
heiligmaking gekom het. Dit was sy boodskap. Goed.
92 Toe, na ’n ruk, het dit afgeval en weer in die stingel 
ingegaan, en ’n koringaar voortgebring. Maar voor hierdie aar 
begin het, was daar ’n skudding, dop, bedekking, dop. En elke 
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koringteler, mielieteler, as jy daarin grawe en daardie mielie-
aar of koringaar uitsoek, sal jy dink dat daardie klein—daardie 
klein eerste dingetjie is daardie koringkorrel. Maar, nou, is 
daar die Pinkstereeu. Nou jy kan nie, jy, enige teoloog of…
93 Enige historikus, liewer, weet dat dit die tydperke is, hoe 
hulle kom. Neem die—die Boek van Openbaringe, neem die 
kerkeeue en kyk of dit nie presies is hoe hulle ontvou nie.
94 Nou, van Wesley het voortgekom Pelgrim Heiligheid, 
Nasaréners, en al daardie heiligheid—kerkies, ’n hele ent nader 
aan die Woord as wat die Lutherse hervorming was. Maar, sien 
julle, toe Luther georganiseer het, het dit net daardie blare laat 
begin. En toe dit opkom, het al die Gees daardie Lutherse kerk 
verlaat, alles behalwe net die denominasionele, en die regte 
ware gelowiges het in heiligmaking ingegaan.
95 En toe, toe heiligmaking plek gemaak het, die Pelgrim 
Heiligheid, ensovoorts, en al die heiligheidsorganisasies, 
Nasaréners, ensovoorts, het Dit vandaar beweeg, reg daar in 
hierdie Pinkstereeu in. En kyk nou na daardie korreltjie, van 
die koring, dit lyk ’n miljoen maal meer soos die oorspronklike 
koring, wat in die grond ingegaan het, as wat die stingel het, 
of wat die stuifmeel het. Maar as jy gaan sit, dit onder ’n 
vergrootglas sit, en daardie doppies oopmaak, is hulle ook 
net draers. Die korrel het nog nie begin nie. Dis ’n piepklein 
knoppie reg agter, met ’n sterk vergrootglas kan jy daardie 
puntjie sien, soos ’n speldepunt, daar kom die saad. En hierdie 
dop hier wat lyk presies soos die regte ding, dit is nie die regte 
ding nie. Dis net ’n baarmoeder.
96 Soos Maria se baarmoeder. Maria was nie die Saad nie, in 
die voorstelling van die stingel. Sy was net ’n draer Daarvan, 
soos die res daarvan. Maar synde geroepe en gekies eerste, 
deur God Self, vir hierdie doel, het dit meer gelyk soos wat ons 
Katolieke vriende sou dink, dat sy die moeder van God was. 
Nee, sy was nie die moeder van God nie, sy was ook nie die 
Saad van God nie.
97 Die vrou produseer die eier. God produseer die—die lewe. 
Die hemoglobien, die bloed, is in die manlike geslag.
98 ’n Hen kan ’n eier lê of ’n voël kan ’n eier lê, in die lentetyd 
sy nes bou, maar, as daardie wyfie voël nie by die mannetjie 
voël was nie, sal dit nie uitbroei nie. Dis dood. Dit sal vrot net 
daar in die nes.
99 Soos ek dikwels gesê het, dis wat die probleem is met die 
kerke vandag, hulle vrot net daar in die nes, genaamd Metodis, 
Baptis, Pinkster, ensovoorts. As hulle nie in kontak is met 
die Woord Self nie, vrot hulle net daar in die nes, in hulle 
organisasie.
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100 Nou, nou sommige van hulle sê, die Protestant glo min of 
meer dit was Maria wat die eier geproduseer het. As dit so is, 
kyk wat laat jy Jehova God doen. Die eier kan nie geproduseer 
word sonder ’n sensasie nie.
101 So, julle sien, God het beide eier en kiemsel gemaak. Hy 
het beide in Maria se baarmoeder geskep. En daardie Mens was 
niks anders as God Self wat vlees geword en onder ons gewoon 
het nie, Emmanuel, nie net ’n goeie mens, ’n profeet nie; Hy 
was ’n goeie Mens en Profeet; nie ’n leraar, ’n teoloog nie. O, 
Hy kon—Hy kon dit alles gewees het; Hy was alles in alles. 
Maar bo dit alles, was Hy God Self. Die Bybel het gesê; “Ons 
word gered deur die Bloed van God.” God Self, nie ’n derde 
persoon of ’n tweede persoon nie. Die Persoon, God Self, groot 
Jehova, het Maria oorskadu; en die Skepper, en het beide die 
bloedsel, die lewe, en ook die eier geskep.
102 As jy ’n Jood sover kan kry om dit te sien, julle, hy weet 
wie die Messias is. Toe daardie John Ryan genees is daarbo by 
Benton Harbor, blind gewees vir veertig jaar. Daardie rabbi 
het my gevra, hy het gesê, ek het ’n onderhoud met hom gehad, 
hy het gesê: “Jy kan God nie in drie stukke sny en Hom vir ’n 
Jood gee nie.”
103 Ek het gesê: “Sommige van hulle doen dit. Maar ons sny 
God nie in drie stukke nie.” Ek het gesê: “Glo jy die profete?”

 “Sekerlik, glo ek die profete,” het hy gesê.
104 Ek het gesê: “Van wie het Jesaja gepraat, Jesaja 9:6: ‘vir 
ons is ’n Kind gebore’?”

 Hy het gesê: “Wel, dit was die Messias.”
105 Ek het gesê: “Watter verwantskap sal Messias met God 
hê?” Dit het dit gedoen. Ek het gesê nou…

 Hy het gesê: “Hy sal God wees.”
106 Ek het gesê: “Presies reg. ‘Sy Naam sal genoem word 
Raadsman, Vredevors, Magtige God, Ewige Vader.’”
107 Dit is daar waar die eenheid dit gemis het, dit is daar waar 
die drie—eenheid dit gemis het, beide kante van die pad. Maar 
die goue middeweg is reg tussenin. As God Sy Eie Vader kon 
wees, as Jesus Sy Eie Vader was, kon Hy nie wees nie. En as 
Hy ’n ander Vader gehad het buiten God, en die Bybel het gesê 
die “Heilige Gees” was Sy Vader, en as hulle twee verskillende 
geeste is, was Hy ’n buite-egtelike kind. Dis reg. Wie was die 
Vader van Hom, God of die Heilige Gees? Sê jy een en kyk hoe 
gaan jy in die verleentheid beland. God was Sy Vader. Is dit 
reg? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.]
108 Matthéüs 1:18, het Hy gesê.
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Die geboorte van Jesus Christus was dan so: Toe sy 
moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle 
saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige 
Gees.

109 Wie is nou Sy Vader? Sien, sien wat ek bedoel? Let op.
…Josef, haar man, omdat hy regverdig was…

onwillig om haar openbaar te maak, het hom 
voorgeneem om in die geheim van haar te skei, op 
hierdie manier.

Kyk terwyl hy dit in gedagte gehad het, verskyn 
daar ’n engel van die Here in ’n droom aan hom en 
sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, 
jou vrou, in jou…by jou te neem nie, want wat in 
haar verwek is, is uit…[Gemeente sê: “…die Heilige 
Gees.”—Red.]

110 Ek het gedink hulle het gesê: “God die Vader was Sy 
Vader”? O, teoloë, waar is julle begrip?
 Let op: “Dit sal Lig wees teen die aandtyd!”
111 Die ware Saad het voortgekom uit Maria, maar dit was nie 
haar Saad nie. Dit was die belofte van God, dat sy gesê het: 
“Aanskou die diensmaagd van die Here.” Die draers van lewe 
was die vroue. En nou, Maria, die Saad soveel nader.
112 Hagar moes dit ontvang op ’n verdorwe manier. Sara, wat 
daaraan getwyfel het, het dit gebring tot net ’n natuurlike 
saad, seksuele begeerte. Maar Maria, met glad geen seks nie, 
het die Woord geglo, en die Woord het vlees geword.
113 Maar let op, Maria synde so naby, sy het die Saad in haar 
baarmoeder gedra, en dit het gelyk asof dit haar Saad sou 
wees. En so het die Pinksters. Ek gaan tuiskom. Maar onthou, 
Jesus het gesê, in Matthéüs die 24ste hoofstuk, 24ste vers: “In 
die laaste dae, die twee geeste…” Nou nie in die vroeë dae 
nie. “In die laaste tye, sal die twee geeste so na aan mekaar 
wees, dat dit die einste uitverkorenes sou mislei indien dit 
moontlik was.” Pinkstergees, presies net soos die regte ding, 
so volmaak dat dit die einste uitverkorenes sou mislei as dit 
moontlik was.
114 Nou, dis nie my woorde nie. Dis wat Hy gesê het. Nou, na 
’n ruk, miskien sal julle ’n begrip kry van wat ek probeer sê. 
Nou daardie Saad het sekerlik meer gelyk…
115 Daardie dop het meer gelyk soos die Saad, tot meer as wat 
die stuifmeel het, en meer as wat die stingel het, maar hulle 
was net draers van die Saad. Sien, Luther het georganiseer, die 
stingel het gesterf; Wesley het georganiseer, die stuifmeel het 
gesterf; Pinkster het georganiseer, die lewe het gesterf. En nou 
kom die Saad na vore. Jy kan nie verder as die Saad gaan nie.
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116 Let op, deur al die jare, wanneer ’n groot beweging 
opstaan, heel gou daarna kom ’n organisasie. Omtrent drie jaar 
is omtrent so lank as wat die herlewing duur, dan organiseer 
hulle dit, maak ’n organisasie. Daar moet baie daarvan 
af wees; soos baie van Luther af, die blare; en baie van die 
stuifmeel af, Wesley; en die Pinksterblare gaan uit, eenheid, 
tweeheid, drieheid, vierheid, vyfheid. O, genade! Sien?
117 Maar, let op, twintig jaar van Jesus Christus wat 
gemanifesteer word! Nie een organisasie het ontstaan nie, 
en nie een sal nie; dit sal sterf soos elke laat-reën-beweging, 
en alles anders. Hierdie is die eindtyd, die Saad, en dit sal 
nie erfgenaam wees saam met die dop nie, nog minder as wat 
Ismael erfgenaam was saam met Isak.
118 Kyk hier hoe naby sy is, na genoeg om te mislei. Luther, 
die stingel; Wesley, die pluim; en Maria, die dop, of die 
baarmoeder, of Pinkster. Hoe sou ek net hier op daardie dop 
kon ingaan, en julle wys. Daar deur die tydperk, dit het ooit so 
naby gekom soos wat dit juis nou is nie. Alles is die kerk, die 
kerk, sien, die “sy.”
119 En let op, dit was die “sy,” in die begin, wat die 
oorspronklike belofte betwyfel het. Dit was nie God wat Sy 
Woord teruggetrek het nie. God trek nie Sy Woord vandag 
terug nie; Hy bevestig Sy oorspronklike Woord! Maar Sara het 
gesê: “Miskien, per toeval; ons wag.”
120 Dis wat die probleem is met die mense vandag, julle 
probeer in iets inklim wat julle nie weet waarin julle klim nie. 
Hoe gaan jy dit doen tensy jy weet wat jy doen? Loop julle 
geblinddoek? Probeer klim in iets wat julle nie weet wat julle 
doen nie, julle sal val. “As die blinde die blinde lei, val hulle 
albei in die sloot,” Jesus het daardie aanhaling gemaak.
121 Maar nou staan ons by die tyd van die Saad. Nou die Saad 
sal houvas, (wat?), ondersteun, saamwerk met die Saad wat Dit 
vashou. Dit was vir daardie doel daar gestel, om dit vas te hou.
122 Want, soos die son opkom in die vroeë lente, op die koring, 
kyk hoe die natuur deur die seisoen rol, deur die dag rol, alles 
rol net volmaak reg, by God. Nou wanneer daardie warm son 
op die saad begin skyn, kom dit na vore. Maar die wêreld moet 
in ’n sekere posisie wees om daardie Saad uit die grond na 
vore te laat breek. Dit moet omkom hierdie kant toe, en in ’n 
sekere posisie kom om daardie saad te laat uitkom. Dit moes 
op daardie manier kom, om dit te laat opstaan uit die…na die 
donkereeu.
123 Sommige mense, hierdie kritikus wat ek geese het die 
boek: ’n Swygende God, geskryf het, hy het gesê: “Regdeur 
die donkereeue, het daardie arme martelare gesterf, het hulle 
ondergegaan, daardie Christene, en God het in die Hemel gesit 
asof Hy nie eens omgegee het nie.” Wel, die arme ongeletterde, 
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verblinde, geestelik blinde man, as sy oë maar geopen was! 
Weet jy nie die saad moet in die grond lê, om te sterf en te 
verrot, voor dit weer kan voortbring nie?
124 En die kerk van pinkster het gesterf, deur die vroeë 
Katolieke kerk. En sy kom net in ’n stingel-vorm, maar julle 
sien hoe naby vorm sy, elkeen deur die Lutherse, Wesley-, 
Pinkstereeu? Verstaan julle? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.]
125 Nou Dit moet net reguit terugkom na daardie 
oorspronklike bediening wat Hy hier op aarde gehad het, want 
dis die Bruid. Hulle is een. Nou Hy het belowe, in die laaste 
dae, hoe hierdie dinge sou gebeur. En ons sien hulle gebeur, 
soos al die beloftes, Maleági 4, Lukas 17:30. O, hoeveel Skrifte 
nog, dit sou eindeloos wees!
126 En, o, ek sal moet ophou, want dis laat. Ja. Goed, 
julle—julle moet hulle sê, sien of hulle kan kry…Vra julle 
hulle, sien, en dan kom sê julle my. Nou, net ’n minuut. Ek wil 
hierby kom, so graag, sien. Ek—ek wil so graag hê julle moet 
dit insien. Kyk, Jesus…Let op, sien, die Bruid.
127 Tog, ons vind uit, in hierdie tydperk waarin ons nou lewe, 
sien, dat die baarmoeder, die Pinksterorganisasie, gelyk het net 
presies soos die regte ding. Maar het julle besef dat, Openbaring 
17, dit het die Rooms Katolieke kerk, die eerste organisasie, ’n 
“hoer” genoem? Hoeveel weet dis waar? Hoeveel weet dat sy die 
moeder was van ontugtiges? Wat is die immorele vrou? Nou, Hy 
het gesê hierdie vrou was die “kerk.” Wat is die hoer? Is ’n vrou 
wat ontrou is aan haar huweliksbelofte. Wat is ’n ontugtige? 
Dieselfde ding, dieselfde woord.
128 Nou, sy het geboorte gegee. Watter soort geboorte? Nie aan 
die Woord nie, maar aan organisasie geboorte. Hier is Metodis, 
Baptis, en Pinkster, en hulle het almal die gewoontes van 
hulle moeder oorgeneem. Enige ontugtige vrou in Kalifornië 
kan geboorte gee aan ’n maagdelike dogter; en dis waarom die 
eerste boodskap uitgekom het, maar toe waarheid aangebied 
is aan Luther se tydperk, van heiligmaking, kon hy dit nie vat 
nie. Toe die doop van die Heilige Gees toegelaat, aangebied 
is vir die Metodiste, kon hulle dit nie vat nie. En nou toe die 
Saad—tyd ’n pinkster voortgebring het, kan sy Dit nie vat nie. 
Sy is georganiseer. Maar sy was ’n draer van die Saad, sien.
129 [’n Broer praat in ’n ander taal. Leë kol op band—Red.] 
Amen. Nou dank die Here daarvoor, die Woord, en eenvoud 
van die Woord wat gesê is.
130 Sien, dis maar eenvoudig, net soos hierin, net soos om die 
koring te sien groei. Jy hoef nie een of ander groot teologiese 
interpretasie daarvan te hê nie. Kyk net daarna. Jy’s…Hy’s 
reg rondom jou, die heeltyd. Sien, die…dis ’n…
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131 Ek moet ophou. Ek het die klein trek gevoel, en ek het hom 
gevra om dit te doen. Ons moet afsluit. Nou, broer, net hierdie 
een opmerking, dan sal ek gaan.
132 Kyk, nou. Die dop, die stingel, ensovoorts, is net draers 
van die Woord. Hulle het ’n gedeelte van die Woord gehad, 
sien, totdat hulle af is; regverdigmaking, heiligmaking, herstel 
van gawes in—in die Pinksters. Maar let nou op. Net soos 
dit Ismael, Isak was, sien, en toe na Jesus; sien, een was ’n 
verdorwene, een was die oorspronklike, en hier kom die Saad 
Self. Sien? Nou, die kerk het van daardie selfde ding af gekom, 
reg terug. Soos ’n blom of enigiets anders, dit drink, trek in, en 
gaan…
133 Dit beteken nie die Lutheraan is verlore nie. Die Lutheraan 
wat heiligmaking verwerp het, sou wees, wat wil vashou aan 
die iets…Julle sien, Israel vars manna geëet elke aand, sien. 
Let op.
134 Maar nou in die eindtyd, kyk na hierdie doppie hier, nou 
let op, in die koring. Die volledige misterie van—van die Lewe 
is verseël binne-in daardie dop. Ons sien dit in Luther, wat 
opkom. Ons sien dit in pluim, wat uitkom. Ons sien dit in die 
stingel. Ons kom tot hier, en nou is dit in die dop-vorm, byna 
soos in die pinkstereeu, maar die regte misterie is binne-in 
verberg.
135 Nou onthou, volgens Openbaring, is die hele verborgenheid 
van die Boek verseël met Sewe Seëls, wat die hervormers nie ’n 
kans gehad het om na vore te bring nie, die vier stadiums van 
hervorming, die vier stadiums van vier Diere wat uitgegaan het 
om die vier magte van die wêreld tegemoet te gaan. Die eerste 
wat uitgegaan het, was ’n…
136 Wat was die eerste wat uitgegaan het? ’n Leeu, om die 
Romeinse tydperk tegemoet te gaan. Dit was die Woord, die 
oorspronklike. Hy is die Leeu van die stam van Juda. Christus 
Self het daardie tydperk tegemoet gegaan. Wat was die 
volgende dier wat tegemoet gegaan het; die volgende dier wat 
uitgegaan het, die ander perderuiter tegemoet, wat was hy? 
Sien, daardie eerste perderuiter was geklee in wit, gekroon op 
sy kop, later, sovoorts, maar ’n boog met geen pyle nie.
137 Let op die tweede perd wat uitgegaan het, die Dier wat 
hom tegemoet gegaan het, was ’n os. ’n Os is ’n offerdier. Hulle 
het gegaan in martelaarskap gedurende die donkereeu.
138 Die derde Dier wat die volgende perd tegemoet gegaan 
het, voor doodsperd gery het, dood en hel, die volgende 
perd wat gegaan…Die volgende Dier wat gegaan het die 
perderuiter van daardie dag tegemoet, was die Dier met die 
gesig van ’n man. Hoeveel weet dit? Die intellektuele tydperk, 
die hervormers, Luther, Wesley, Calvyn, Knox, Finney, 
Moody. Sien?
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139 Maar let dan op, wat het uitgegaan in die aandtyd? [’n 
Broer sê: “Arend!”—Red.] ’n Arend, profetiese weer terug. Dit 
sal Lig wees rondom die arendtyd, die weg na Glorie sal julle 
sekerlik vind, O Kerk van die lewende God!
140 Ek wens ek kon hierheen kom en—en net gaan sit op ’n 
môre, en heeldag bly, gemeenskap hou met julle rondom 
hierdie dinge. Luister, dink julle ek hou nie van julle nie? 
Ek het julle lief, my broers. Ek—ek—ek sou graag na elke 
organisasie wou gaan en saam-…en—en net saam met elkeen 
glo. Maar, julle sien, dit kan net nie. Daar is kwalik ’n deur vir 
my oop.
141 Ek gly juis nou in ’n nasie in, vanweë organisasie, omdat 
hulle nie wil toelaat dat die bediening wat God…Ek het ’n 
brief aan hulle teruggeskryf, ek het gesê: “Vir tien jaar het ek 
probeer inkom. En julle met julle geklike doop!”
142 Een van hulle glo: “Jy moet drie keer gedoop word; een 
keer vir die Vader, en een keer vir die Seun, en Heilige Gees; 
gesig na vore.” Die ander het gesê: “Nee, jy moet drie keer 
agtertoe gedoop word; een keer vir die Seun, een keer vir die 
Vader, en Heilige Gees.” En hulle is beide verkeerd.
143 Een het gesê: “Hy, jy word gedoop tot Sy dood, en Hy 
het vooroor geval toe Hy gesterf het. Ons word gedoop tot Sy 
dood.” Die ander een het gesê: “Wie begrawe ’n mens op sy 
gesig? Jy begrawe hom, agteroor.” Sulke onsin, skei mense, dit 
wys dis jaloesie. Dis van Satan. Dit is nie van God nie.
144 In die midde van beide kante, God is ook nie aan enige 
kant nie, maar Hy roep uit beide kante: “Kom uit onder hulle 
uit, en sonder julle af,” sê God: “en Ek sal julle vir Myself 
ontvang.” God seën julle. 
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