
DIE KIES VAN ’N BRUID

 ’n Klomp siek mense. Ek kan nie gelyk by hulle almal 
uitkom nie. Maar, luister.
2 Ek is sekerlik bly om weer hier te wees, vanaand, in hierdie 
pragtige ouditorium, en onder hierdie wonderlike groep mense. 
En ons het ingekom, daarbuite, ’n paar minute gelede, die 
mense wat buite in die straat staan, het gesê hulle kon nie 
inkom nie. En ek het gesê: “Wel, miskien kan ek vir julle plek 
kry.” En hulle wou hulle nie laat afkom nie. So, ek is jammer 
ons het nie genoeg plek vir hulle nie. Hulle het gesê die kelder 
was ook vol. En so ons is jammer daaroor. Maar ons is bly om 
hier te wees, en bly om al hierdie gawe groep predikers te sien, 
die sakemanne hier, en al julle afvaardigings van verskillende 
dele van die land.
3 Ek het die groot voorreg gehad om vanmôre by die ontbyt 
te praat, wat ek beslis koester as ’n eer om voor sulke gawe 
mense te praat. En ek was op ’n onderwerp van: Die Dop Sal 
Nie Erfgenaam Wees Saam Met Die Koring Nie. Ek kon dit nie 
klaarmaak nie. En dit was nie die—die broer se fout nie. Hy het 
probeer om die bestuur te kry om ons ’n bietjie langer te laat 
bly, maar hy wou dit net nie doen nie. Ek waardeer dit beslis, 
Broer Demos. Dit was baie, baie gaaf. Ek bedank julle beslis 
vir julle goedhartigheid, een en elkeen. Maar hulle wou ons dit 
net nie laat doen nie. So ons moes net—moes net afsluit. Ek sal 
dit een of ander tyd optel, om dit klaar te maak: Die Dop Sal 
Nie Erfgenaam Wees Saam Met Die Koring Nie. Het julle dit 
verstaan, julle wat hier was? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.] Ek 
hoop daar was genoeg dat dit verstaan sou word.
4 Nou, ek weet, vanaand, dat daar ook ’n paneel is, so ek 
wil julle nie lank genoeg hier hou dat julle dit mis nie. Want, 
ek glo dit was beslis ’n aanwins vir—vir die Pinkster-gelowige 
mense, daardie paneel wat ons nou die aand gesien het. So ’n 
gawe klomp manne, en sulke wonderlike antwoorde, reguit. 
Dit het my regtig goed laat voel, om dit te sien. Ek vertrou dat 
die Here dit vanaand sal seën. En wie ook al dit kyk, mag hulle 
glo. Dit sou my opregte gebed wees.
5 En soveel verslae wat inkom, vandag, vanaf in die pos en 
deur oproepe, van soveel wat genees is in hierdie diens. Ek was 
so bly daaroor. Dit, dis, om siek mense te sien, dit is soort van 
my bediening.
6 Ek—ek kom hier boontoe om te preek. Ek, julle weet, ek 
is nie ’n prediker nie. Maar ek, met hierdie, my Kentucky 
taal: “is, issie” en—en al daardie woorde, so ek—ek kan nie 
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dit sê wat ons ’n moderne prediker van vandag sal noem nie. 
Ek—ek kon nie daardie plek neem nie, want ek—ek het geen 
opleiding nie.
7 Maar ek hou daarvan om aan andere uit te druk wat ek 
Daarvan weet, of wat ek voel ek Daarvan weet, aan andere, 
hoe ek Dit geleer het, hoe Hy vir my is. Hy is my hele lewe, 
alles wat ek ooit kon verwag om te wees, en soveel meer as wat 
ek ooit gedink het, dat ek ooit ’n vriend sou hê, kwalik, op die 
aarde, toe ek ’n klein seuntjie was. Maar ek is beslis dankbaar 
vir wonderlike vriende vandag.
8 [’n Broer sê: “Hoor nie baie goed hieragter nie, Broer 
Branham. Staan bietjie nader.”—Red.] O, ek is jammer. Ek—ek 
is soort van nie in fokus hier, iewers nie, het hy gesê.
9 Nou, om net reguit in die diens in te gaan, laat ons blaai vir 
’n bietjie Skriflesings. Ek—ek hou altyd daarvan om die Bybel 
te lees, want Dit is die Woord van God. Ek glo dit. En ek glo 
dat Dit die onfeilbare Woord van God is. En nou het ek ’n paar 
Skrifte hier neergeskryf, en ’n paar notas waarna ek graag 
wil verwys, vir ’n paar oomblikke, miskien vir vyf-en-veertig 
minute.
10 En dan sal ons betyds uitkom om hierdie wonderlike 
paneel weer vanaand te gaan kyk. En ek vertrou dat God sal 
aanhou om julle regdeur te seën. Ek weet wat julle moet doen. 
En ek is veronderstel om nog vanaand Tucson toe te ry, sien, so 
julle kan julle voorstel. Dit is tien-ure se ry.
11 En ek vertrek vir oorsee, en ek moet ’n geelkoors-
inspuiting kry op toets in die môre by die regering. So ek—ek 
moet daar oorkant kom. Ek moes dit nou die dag uitstel, en 
hulle gaan nie nou weer “nee” vir ’n antwoord neem nie. En ek 
het nog een tetanus en tifus om te neem, en my versterkers.
12 So, ek is so dankbaar vir hierdie geleentheid, en—en hierdie 
goeie diens wat ons gehad het voor die konvensie. Dit het beslis 
my hart bly gemaak. Julle is ’n gawe klomp mense. Ek vertrou 
dat God julle sal seën.
13 Wanneer die groot uur ooit…Daardie groot monster wat 
daarbo lê, wat homself omgedraai het in Alaska ’n paar dae 
gelede, sy stert weer opgegooi het vanmôre, af rondom, om 
Washington. Hy kan baie maklik hiernatoe kom. En, as die 
Heilige Gees my ooit definitief vertel…
14 Iemand het geantwoord…my gevra dat: “Gaan dit hier 
gebeur, Broer Branham?” Nee, ek weet dit nie. Ek weet net nie, 
totdat ek wel weet nie. Dit is die waarheid.
15 Ek wil altyd eerlik wees met julle. Ek gaan nie net 
aanneem, enige idees neem, of een of ander, wat ek glo, of 
so-iets nie. Wanneer ek julle sê, gaan dit wees. Wel, Hy moet 
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my eers vertel, en dan sal ek julle vertel. Ek—ek weet die hele 
wêreld is in ’n skuddende toestand. Ons is aan die endtyd. 
Maar een ding wat ek probeer het om te wees…
16 Broer Shakarian het vanmôre gesê, hoe hy altyd deur die 
gebedsrye gegaan het, en daar afgereik het en daardie kaarte 
gekry het voor die mense opgekom het, en kyk na hulle, en kyk 
of—of ek hulle vertel het wat hulle daar uitgeskryf het. Hulle 
skryf alle soorte van goed op hulle gebedskaarte, julle weet, en 
hy wou net sien of dit reg was. Hy het gesê, uit die honderde 
wat hy nagegaan het, was daar nooit een verkeerd nie. [Broer 
Shakarian sê: “Nooit een verkeerd nie.”—Red.] Daar sal nooit 
een verkeerd wees nie, sien, want, so—solank dit God is nie. As 
ek ooit myself daarin projekteer, dan is dit verkeerd, net daar, 
om mee te begin.
17 Klein dogtertjie wie se pa nou na my sit en luister, het na 
my toe gekom, nie lank gelede nie. Sy het ’n droom gehad. Sy 
het gesê: “Broer Branharn, wat beteken hierdie droom?”
18 Ek het gesê: “Ek weet nie, suster. Ek sal moet uitvind, of 
die Here my sal sê.” So ek het aangegaan en probeer om die 
Here te vra, en Hy het my nooit vertel nie.
19 Die klein dogtertjie het weer teruggekom. Sy het gesê: 
“Wel nou, waar is die uitleg van my droom?”
20 Ek het gesê: “Kom hier, skat, sit.” Ek het gesê: “Jou pa en 
ma is baie goeie vriende van my. Sien? En hulle het heelpad 
van Kanada af gekom, afgetree, en hier by my vertoef. Hulle 
glo hierdie, wat ek probeer sê. En ek het nog nooit enigiets 
verkeerd gesê, vir enigiemand, opsetlik, in my lewe nie. As 
ek…Ek dink ek weet wat die droom beteken. Maar totdat ek 
daardie droom self sien, en Hy my dan vertel wat dit beteken, 
kan ek jou nie sê nie. Sien, as ek net iets opmaak, mag daar ’n 
tyd wees wanneer jy my sou benodig tussen lewe en dood, en 
dan sou jy nie weet om my te glo of nie.”
21 As ek jou enigiets vertel in die Naam van die Here, is dit 
waarlik dit. Dis Wie dit vir my vertel het. En sover, van al 
hierdie jare, dwarsdeur die wêreld, en om die wêreld, was Dit 
nooit een keer verkeerd nie. Want…En, nou, julle weet ’n 
mens kan nie so onfeilbaar wees nie. Dit neem die Gees van 
God om dit te doen.
22 En nou het ek ’n Boodskap waarvoor ek verantwoordelik 
is. En baiekeer is ek geag onder die mense, wel, miskien 
iemand wat net nie gaan sit en ’n oomblik gedink het nie, dat 
ek ’n—’n, o, ’n vreeslike persoon was, ek nie van mense gehou 
het nie, en ek hulle altyd berispe het. En dit is nie so nie. Dit 
is nie so nie. Ek is lief vir mense. Maar, julle weet, liefde is 
teregwysend.
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23 As jou klein seuntjie daarbuite in die straat gesit het, 
en jy het gesê: “Junior, skat, ek wil jou nie daarbuite hê nie, 
maar…” En motors wat verby hom zoem, en jy het hom 
ingebring. Hy sou weer uitgehardloop. Wel, jy behoort hom 
tereg te wys. As jy hom liefhet, sal jy. Jy moet.
24 As jy ’n man sien afdryf met die rivier, na ’n val, in ’n klein 
bootjie, wat jy geweet het daardie bootjie sal sink wanneer dit 
die valle tref, sou jy sê: “John, miskien behoort jy ’n oomblik te 
dink, miskien mag jy dit nie maak nie”? As ek weet hy sou dit 
nie maak nie, sou ek hom omtrent uit die boot pluk, as ek kan, 
want dis liefde wat dit doen.
25 En nou, in hierdie Boodskappe wat ek preek, probeer ek 
nooit enige doktriene inbring, of sovoorts nie. Ek—ek doen dit 
in my eie kerk. Maar hierbuite tussen mans en vroue wat in 
verskillende denominasies met verskillende idees is, probeer 
ek dit net in ’n matige vorm neem, verduidelik; maar genoeg 
tot waar, as jy gebore is uit die Gees van God, ek glo dat jy sal 
verstaan wat ek bedoel, onder Christenmanne, Metodis, Baptis, 
Presbiteriaan, wat nog.
26 Nou, vanaand, wil ek blaai na Génesis, die 24ste hoofstuk. 
Ek wil lees die…vanaf die l2de vers van die 24ste hoofstuk 
van Génesis.

En gesê: HERE, God…Abraham, my heer, laat ek 
haar tog vandag ontmoet en bewys guns aan Abraham, 
my heer.

Hier staan ek by die fontein, terwyl die dogters van 
die manne van die stad uitkom om water te skep:

Laat dit nou tog gebeur: as die dogter aan wie ek sê: 
Hou tog jou kruik, dat ek kan drink, antwoord: Drink, 
en ek sal ook u kamele laat drink—dan is sy dit wat 
U bestem het vir U kneg, Isak, en daaraan sal ek weet 
dat U guns aan my heer bewys het.

27 En dan in die boek van Openbaring. Dit is die eerste van 
die Bybel, Génesis. Nou, in die laaste van die Bybel, wil ek lees 
in die 2lste hoofstuk van Openbaring, en die 9de vers.
28 Ons weet wat hierdie Skrif van Génesis hier…Lees julle 
die hele hoofstuk, as julle wil. Dit is God wat Eliëser uitstuur. 
Of, Abraham wat Eliëser uitstuur, verskoon my, om ’n bruid 
vir Isak te kies. En die pragtige Rebekka het uitgekom, en 
in volmaakte antwoord op die gebed wat—wat Eliëser, die 
dienaar van Abraham, pas gebid het.
 Nou in die 9de vers van die 2lste hoofstuk van Openbaringe.

En een van die sewe engele wat die sewe skale gehad 
het, vol van die sewe laaste plae, het na my toe gekom 
en met my gespreek en gesê: Kom hierheen, ek sal jou 
die bruid toon, die vrou van die Lam.
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29 Nou, ek wil neem vir ’n onderwerp vanaand daarvoor: Die 
Kies Van ’n Bruid. En hierdie is, as my broer wat opneem hier 
sal, hierdie is die band wat jy maar kan laat uitgaan.
30 Nou, hierin, beteken dit nie presies dat ek hierdie spreek 
aan hierdie teenwoordige gemeente nie, maar hierdie bande 
gaan om die wêreld. Hulle word vertaal in, omtrent, o, baie van 
die tale, selfs in die heidenlande om die wêreld. Ons stuur vir 
hulle bande, gratis, met ’n vereniging van die kerk. En hulle 
word vertaal. En oral deur die oerwoude van Afrika, en na 
Indië, en om die wêreld, gaan hierdie bande.
 Nou, kies van ’n Bruid!
31 In baie dinge van die lewe word ons ’n keuse gegee. Die 
manier van lewe, self, is ’n keuse. Ons het die reg om ons eie 
weg te baan, ons eie manier te kies wat ons wil lewe.
32 Geleerdheid is ’n keuse. Ons kan kies of ons geleerdheid 
gaan kry, óf of ons nie geleerdheid gaan kry nie. Dit is ’n keuse 
wat ons het.
33 Reg en verkeerd is ’n keuse. Elke man, elke vrou, seun en 
meisie, moet kies of hulle gaan probeer om reg te lewe of nie 
reg te lewe nie. Dis ’n keuse.
 Keuse is ’n groot ding.
34 Jou Ewige bestemming is ’n keuse. En miskien sal sommige 
van julle vanaand daardie—daardie keuse maak, van waar julle 
Ewigheid sal deurbring, voordat hierdie diens vanaand eindig. 
Daar sal een keer wees, dat as jy God baiekeer weggewys 
het, sal daar een keer wees wat jy Hom die laaste keer sal 
wegwys. Daar is ’n lyn tussen genade en oordeel. En dit is ’n 
gevaarlike ding vir ’n man of ’n vrou, seun of meisie, om oor 
daardie lyn te tree, want daar is geen terugkeer wanneer jy oor 
daardie tydgrens tree nie. So vanaand, mag dit die tyd wees 
dat baie hulle—hulle besluit sal maak, waar hulle die eindelose 
Ewigheid gaan deurbring.
35 Daar is nog ’n keuse wat ons in die lewe het, dis, ’n 
lewensmaat. ’n Jong man of jong vrou, wat uitstap in die lewe, 
is—is ’n reg gegee om ’n keuse te maak. Die jong man kies. Die 
jong vrou het ’n reg om dit te aanvaar of te verwerp. Maar dit 
is steeds ’n keuse aan beide kante. Beide man en vrou, hulle het 
’n reg tot keuse.
 Jy het ook ’n keuse as ’n Christen.
36 Jy het ’n keuse van die kerk, hier in Amerika, so ver, 
waarnatoe jy kan gaan. Dit is jou eie Amerikaanse voorreg 
om enige kerk te kies waaraan jy wil behoort. Dit is ’n keuse. 
Jy hoef nie na enige van hulle te gaan, as jy nie wil nie. Maar 
as jy wil verander van die Metodiste na die Baptiste, of die 
Katolieke, na ’n Protestant, of sovoorts, is daar niemand 
wat jou kan sê of jou laat kom na enige sekere kerk nie. Dis 
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ons—dis ons vryheid. Dis wat ons demokrasie is. Elke mens kan 
vir homself kies. Godsdiensvryheid, en dis ’n—’n groot ding. 
God help ons om dit te hou solank ons kan.
37 Jy het ook ’n keuse. Of…Wanneer jy hierdie kerk kies, 
kan jy kies of jy, in hierdie kerk, of jy ’n kerk wil kies wat 
jou sal lei na jou Ewige bestemming. Jy kan ’n kerk kies 
wat ’n sekere geloofsbelydenis het, dat jy mag dink daardie 
geloofsbelydenis is net wat jy wil hê. Of, die ander kerk het 
hulle geloofsbelydenis.
38 En dan is daar die Woord van God, waarvan jy ’n keuse 
het. Jy moet die keuse maak.

 Daar is ’n ongeskrewe wet onder ons, van kies.
39 Ek glo dit was Elía, eenkeer, op die Berg Karmel, na die 
konfrontasie, in ’n groot uur van die krisis waarby ons net 
omtrent nou gaan kom. Miskien, mag dit vir jou of my wees, 
vanaand, dat ons hierdie keuse maak, soos die Berg Karmel 
ondervinding. Eintlik, dink ek dit is nou wêreldwyd aan die 
gang. Maar daar sal binnekort ’n tyd wees waar dat jy ’n keuse 
sal moet maak.
40 En julle manne hier, van julle denominasionele kerke, glo 
dit net, dat die uur reg voor julle is, wanneer julle ’n keuse 
gaan maak. Julle gaan óf in die Wêreldraad in, of julle gaan 
nie meer ’n denominasie wees nie. Julle sal dit moet doen, en 
daardie keuse kom binnekort.
41 En dit is ’n gevaarlike ding om te wag tot daardie laaste 
uur, ook, want julle mag iets neem waaruit julle nooit 
daaruit kan skud nie. Julle weet, daar is ’n tyd wanneer 
julle gewaarsku kan word, dan, as julle oor daardie lyn van 
waarskuwing tree, dan is julle alreeds gemerk aan die ander 
kant, gebrandmerk.
42 Onthou, wanneer die Jubileumjaar kom, en die—die 
priester uitgery het met sy basuin, wat weerklink het dat elke 
slaaf kon vrygaan. Maar as hulle geweier het om hulle vryheid 
te aanvaar, dan moes hy na die tempel geneem word, na ’n 
paal, en ’n els het hom deur die oor geboor, en dan het hy altyd 
sy meester gedien. Dit was aan sy oor gesit, as ’n tipe, van 
gehoor. “Geloof kom deur die gehoor.” Hy het daardie basuin 
gehoor, maar hy wou nie daarna luister nie.
43 En baiekeer, hoor mans en vroue God se Waarheid, en sien 
Dit bevestig en bewys, as Waarheid, maar tog wil hulle Dit 
nie hoor nie. Daar is ’n ander rede. Daar is ’n ander keuse wat 
hulle het, as om die Waarheid en feite in die gesig te staar, 
daarom kan hulle ore gesluit wees vir die Evangelie. Hulle sal 
Dit nooit weer hoor nie. My raad aan julle, wanneer God met 
jou hart praat, reageer jy net daar.
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44 Elía het hulle ’n keuse gegee wat hulle moes. “Kies julle 
vandag wie julle wil dien. As God God is, dien Hom. Maar as 
Baäl God is, dien hom.”
45 Nou, soos ons sien dat al die natuurlike ding ’n tipe is 
van die geestelike dinge, waardeur ons gegaan het in ons les 
vanmôre, soos die son en sy natuur. Dit was my eerste Bybel. 
Voordat ek ooit ’n bladsy in die Bybel gelees het, het ek God 
geken. Want die Bybel is oral geskryf in die natuur, en dit stem 
net ooreen met die Woord van God: hoe die dood, begrafnis en 
opstanding van die natuur; en die son wat opkom, oorgaan, sak, 
sterf, weer opkom. Daar’s soveel dinge wat ons kan tipeer, God 
in die natuur, wat ons moet verbygaan, vir hierdie Boodskap.
46 Nou, as die geestelike, of, die natuurlike is ’n tipe van die 
geestelike, dan, is die kies van ’n bruid in die natuurlike, ’n 
tipe van die kies van ’n Bruid, die Bruid, in die geestelike.
47 Nou, dit is ’n ernstige ding wanneer ons gaan om ’n vrou te 
kies, ’n man, want die eed hier is totdat die dood ons skei. Dit is 
hoe ons dit behoort te hou. En jy neem daardie eed voor God, dat 
slegs die dood julle sal skei. En ek dink ons behoort…’n Man by 
sy volle positiewe, wat ’n toekoms beplan, dat hy daardie vrou 
baie versigtig behoort te kies. Wees versigtig wat jy doen. En ’n 
vrou wat ’n man kies, of die keuse van ’n man aanvaar, behoort 
baie versigtig te wees wat sy doen, en veral in hierdie dae. ’n 
Man behoort te dink en te bid voor hy ’n vrou kies.
48 Ek dink, vandag, wat soveel skeisake nou het, dat ons die 
wêreld lei, in Amerika, in skeisake. Ons lei die res van die 
wêreld. Daar is meer egskeidings hier as enige ander plek, 
hierdie volk, en veronderstel om, en gereken as, ’n Christenvolk 
te wees. Wat ’n skande, ons skeihowe! Ek dink, die rede 
daarvoor, is omdat mans weggedwaal het van God, en vroue 
weggedwaal het van God.
49 En ons vind, dat, as ’n man gebid het en ’n vrou gebid het 
oor die saak; nie net gekyk het na ’n mooi stel oë, of groot 
sterk skouers, of so-iets soos daardie, of een of ander wêreldse 
toegeneentheid nie; maar eerste na God sou kyk en sê: “God, is 
hierdie U plan?”
50 Ek dink, vandag, is daar soveel bedrieëry, net soos in die 
skool. Wanneer—wanneer die kinders verbykom, in die oggend, 
baie van die kinders in die buurt, wat—wat vriende van my, sal 
verbykom en sê: “Broer Branham, sal jy vir ons bid? Ons het 
’n—’n toets vandag. Ek—ek het die heelnag gewerk, en dit lyk 
nie asof ek dit kan—kan afhandel nie. Bid vir my.” Ek dink dat 
enige skoolkind, as jy sou, as…En die ouers, by die tafel in die 
oggend, jy kan. Sê: “Ma, John het ’n toets vandag. Laat ons nou 
vir hom bid.” Ek dink dit sou alles klop wat jy ooit kon doen 
enige ander manier, of oorkyk op iemand anders se vraestel en 
skelm wees. Ek dink dat as jy net sou uitkom en bid oor die saak.
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51 En as ons sou nagaan wat ons doen wanneer gaan om 
te trou, wanneer ons ons vrou, ons man kies, as ons dit sou 
nagaan! ’n Man behoort ernstig te bid, want hy kan sy hele 
lewe ruïneer. Onthou, die eed is “totdat die dood ons skei,” en 
hy kan sy lewe ruïneer deur die verkeerde keuse te maak. Maar 
as hy weet wat, hy die verkeerde keuse maak en met ’n vrou 
trou wat nie geskik is om sy vrou te wees nie, en hy doen dit in 
elk geval, dan is dit sy fout. As die vrou ’n man neem en weet 
dat hy nie geskik is om ’n man vir jou te wees nie, dan is dit jou 
eie fout, nadat jy weet wat reg en verkeerd is. So, jy behoort 
dit nie te doen totdat jy deeglik deurbid nie.
52 Dieselfde geld by die kies van ’n kerk. Nou, jy moet bid oor 
die kerk waarin jy aanbid. Onthou, kerke het gees.
53 Nou, ek wil nie krities wees nie. Maar ek besef dat ek ’n ou 
man is, en ek moet hiervandaan vertrek, een van hierdie dae. 
Ek moet antwoord by die Oordeelsdag vir wat ek vanaand sê of 
enige ander tyd. En ek moet, daarom, moet ek dodelik ernstig 
en waarlik oortuig wees.
54 Maar, jy gaan in ’n kerk in, en as jy die gedrag van daardie 
kerk sal dophou, jy hou die pastoor net ’n rukkie dop, en jy sal 
gewoonlik vind dat die kerk maak soos die pastoor. Partykeer 
wonder ek of ons nie net mekaar se gees kry, in plaas van die 
Heilige Gees nie. Jy kom by ’n plek waar ’n pastoor baie radikaal 
is en aangaan, sal jy vind die gemeente is dieselfde. Ek sal jou in 
’n kerk inbring waar ek die pastoor sien staan, hulle koppe heen-
en-weer skud het. Jy hou die gemeente dop, hulle doen dieselfde 
ding. Jy neem ’n pastoor wat net enigiets sal sluk, gewoonlik sal 
die kerk dieselfde ding doen. So, as ek ’n kerk sou kies, sou ek 
’n egte, fundamentele, volle Evangelie, Bybelkerk kies, as ek een 
sou kies om my familie in te sit. Kies. Ek het gekyk…
55 Die seuns het my, nou die dag, Broer Shakarian se seun 
en sy skoonseun, hier na boontoe geneem om te bid vir ’n jong 
kêrel, sanger, gawe seun. Net teruggekom…Fred Barker, dit 
was sy naam, net teruggekom van ’n reis. En hulle het my 
gebel, dat: “Fred sterwend was.” En toe, voor ek in die huis 
kon inkom, het nog ’n boodskap gekom: “Hy mag dalk nou al 
dood wees.” En hy het gesê hy het ’n—’n bloeding in die brein 
gehad, en hy was verlam, en—en hy was sterwend, en sy vrou 
wou hê ek moes vir hom bid.
56 En ek het gedink: “O, as ek sou probeer vlieg, sou hy dood 
wees voor ek daar kom, en mag nou dood wees.” So, ek het 
vinnig gebel en die dametjie op die foon gekry. En—en ons het 
die foon opgestel, en by Fred se oor gekry. Hy kon nie sluk nie. 
Hulle het hom kunsmatig laat sluk. En toe ons vir hom gebid 
het, het hy gesê, gewys, neem dit uit sy keel uit. Hy kon sluk. 
Die dokters het dit nie geglo nie. Hulle het dit uitgeneem, en hy 
kon sluk. Hy het nou die dag regop gesit.
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 ’n Kerk; kies van ’n kerk.
57 Telefoonoproep het pas ingekom, ’n rukkie gelede. 
Vanmôre, het ’n lidmaat van my kerk, wat eintlik ’n Baptiste 
vrou is van Louisville, sy het vroeg vanoggend gesterf. En my 
kerk by die huis, ’n ware groep toegewyde manne, het hulleself 
vergader en afgegaan voor die ondernemer haar gebalsem 
het, oor haar gestaan en gebid totdat die lewe teruggekom het 
in haar. En sy lewe, vanaand. Die ouderlinge van my kerk, 
hoekom, hulle is geleer om te glo dat alle dinge moontlik is, 
kom opreg na God.
 So, jy moet die regte keuse maak.
58 Weer, die soort van vrou wat ’n man sou kies, sal sy 
ambisie en sy karakter weerspieël. As ’n man die verkeerde 
vrou kies, weerspieël dit sy karakter. En waaraan hy homself 
verbind, wys waarlik wat in hom is. ’n Vrou weerspieël wat in 
die man is, wanneer hy haar kies as vrou. Dit wys wat onder 
in hom is. Maak nie saak wat hy buitekant sê nie, hou dop 
waarmee hy trou.
59 Ek gaan na ’n man se kantoor en hy sê hy’s ’n Christen; 
knipportrette oral teen die mure, daardie ou boogie-woogie 
musiek wat aangaan. Ek gee nie om wat hy sê nie. Ek glo nie 
sy getuienis nie, want sy gees voed op daardie dinge van die 
wêreld. Wat, sê nou hy sou trou met ’n koormeisie, of wat as hy 
sou trou met ’n sekskoningin, of net ’n mooi, moderne ricketta? 
Dit weerspieël. Dit wys wat hy in sy gedagtes het, van wat 
sy toekomstige huis gaan wees, want hy het haar geneem om 
sy kinders by groot te maak. En wat sy ook al is, dis hoe sy 
daardie kinders sal grootmaak. So dit weerspieël wat in die 
man is. ’n Man wat so ’n vrou neem, wys net wat hy dink van 
die toekoms.
60 Kan jy jou ’n Christen voorstel wat so-iets doen? Nee, 
meneer. Ek kan nie. ’n Ware Christen sal nie soek na sulke 
skoonheidskoninginne, en koormeisies en sekskoninginne nie. 
Hy sal soek na Christenkarakter.
61 Nou, jy kan nie alles kry nie. Daar mag een meisie wees 
wat baie mooi is. En die ander meisie, miskien is sy ’n…haar 
beeld lyk beter as hierdie een. En jy moet miskien een opoffer 
vir die ander, maar, as sy nie die beeld van ’n dame is, of ’n 
vrou nie. En, sy…ek gee nie om of sy mooi is of nie. Jy beter 
kyk na haar karakter, of sy mooi is of nie mooi nie.
62 Nou, want, dit is betaamlik, as ’n Christen ’n vrou sou 
kies, behoort hy ’n ware, wedergebore vrou te kies, ongeag 
van hoe sy lyk. Dis wat sy is, wat haar maak. En dan, weer, dit 
weerspieël sy eie goddelike karakter, en weerspieël wat in sy 
gedagte is, en wat in die toekoms gaan wees, want sy familie 
sal grootgemaak word deur so ’n vrou, vir die toekomstige 
planne vir sy huis.



10 DIE GESPROKE WOORD

63 As hy met een van hierdie klein moderne rickettas, 
sekskoninginne trou, wat kan hy verwag? Watter soort huis 
kan ’n man verwag om te hê? As hy met ’n meisie trou wat nie 
genoeg sedelikheid aan haar het om by die huis te bly en te 
sorg vir ’n huis nie, en buite in iemand se kantoor wil werk, 
watter tipe huishoudster sou sy wees? Jy sal baba oppasters hê 
en alles. Waar.
64 Nou, ek is nie te gaande oor hierdie moderne smaak, van 
vroue wat werk nie. Wanneer ek hierdie vroue sien met hierdie 
uniforms aan, wat rondry in hierdie stad, op motorfietse, as 
polisie, dis ’n skande vir enige stad wat ’n vrou dit sal laat 
doen. Sien? Sien? Omdat baie mans sonder werk is, wys dit die 
moderne denke van ons stad. Dit wys die verval. Ons hoef nie 
daardie vroue daarbuite te hê soos daardie nie. Hulle het geen 
besigheid daarbuite soos daardie nie.
65 Toe God vir ’n man ’n vrou gegee het, het Hy hom die 
beste ding gegee wat Hy hom kon gee, buiten saligheid. Maar 
wanneer een gaan probeer om ’n man se plek in te neem, dan 
is sy omtrent die ergste ding wat hy in die hande kan kry. Nou 
dis reg. Sien?
 Nou kan ons die geestelike toepassing sien.
66 Ek—ek weet dis erg, julle dink dit is erg, maar dis die 
Waarheid. Ons gee nie om hoe erg dit is nie, ons moet die feite 
in die gesig staar. Dis wat die Bybel leer. Sien?
67 Nou, ons sien hier duidelik die geestelike plan, van God 
se beplanning vir Sy toekomstige Tuiste met Sy toekomstige 
Bruid, wat nou tevoorskyn kom.
68 As ’n man met ’n sekskoningin trou, sien jy waarna hy soek 
vir die toekoms. As ’n man met ’n vrou trou wat nie by die huis 
wil bly nie, sien julle waarna hy soek in die toekoms. En ek het, 
eenkeer…
69 Hierdie klink verskriklik. Ek voel net om dit te sê. En 
ek—ek, gewoonlik, as ek voel om die ding te sê, behoort ek dit 
te sê. En dis gewoonlik God se weg.
70 Ek—ek het destyds saamgegaan met ’n boer, saam met wie 
ek gewerk het, om beeste te koop. En ek het opgelet die ou kêrel 
het altyd reg in die gesig van ’n vers gekyk voordat hy begin bie 
het. Dan het hy haar kop gedraai en heen-en-weer gekyk. Ek 
het hom gevolg, hom dopgehou. En hy het haar op-en-af gekyk, 
of sy reg gelyk het, die statuur. Dan sou hy draai en haar in die 
gesig kyk, en partymaal sou hy sy kop skud en wegloop.
 Ek het gesê: “Jeff, ek wil jou iets vra.”
 Hy het gesê: “Sê maar, Bill.”
71 En ek het gesê: “Hoekom kyk jy altyd daardie koei in die 
gesig?” Ek het gesê: “Sy lyk reg, ’n goeie—goeie swaar koei.”
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72 Gesê: “Ek wil jou sê, seun, jy het baie om te leer.” En 
ek—ek het dit besef nadat hy my vertel het. Gesê: “Ek gee nie 
om hoe sy saamgestel is nie. Sy mag beesvleis wees, reg tot by 
die hoef. Maar as sy daardie wilde staar in haar gesig het, moet 
jy haar nooit koop nie.”
 Gesê: “Hoekom so, Jeff?”
73 “Wel,” gesê: “die eerste ding is,” gesê: “sy sal nooit 
stilstaan nie.” En hy het gesê: “Die volgende ding is, sy sal 
nooit ’n mamma vir haar kalf wees nie.” En gesê: “Hulle sit 
haar nou in ’n kraal, die rede waarom sy vet is. Jy laat haar los, 
met daardie wilde staar, sy sal haarself doodhardloop.”
74 Ek het gesê: “Jy weet, ek het soort van iets geleer. Ek glo 
dit is van toepassing op vroue, ook.” Reg. Reg.
75 Daardie wilde, starende, ricketta-kyk, beter wegbly van 
haar, seun, al daardie blou goed oor die bokant van haar 
oë. En ek het nie…Ek sou dit nie wou hê nie. Ek dink nie 
dis betaamlik vir ’n Christen nie. Ek gee nie om hoeveel die 
televisie en die koerant sê dis mooi nie. Dis die verskriklikste, 
gruwelikste gesig wat ek ooit in my lewe gesien het.
76 Toe ek daardie die eerste keer gesien het, hier by Clifton 
se Kafeteria, een oggend, by ’n onthyt. Ek het ’n paar van 
daardie jong dames sien opkom. Broer Arganbright het net 
ingekom, en ek. En hy het met die trappe afgegaan. Ek het 
gekyk, en daardie meisie het ingekom. Ek het gedink: “Wel, 
ek—ek—ek—ek weet nie.” Ek het dit nooit van tevore gesien 
nie. Dit was een of ander soort. O, dit het gelyk asof sy 
verkankerd was, julle weet, net soort van vreemd gelyk. Ek 
sê dit nie om snaaks te wees nie. Ek—ek sê dit. Julle weet, ek 
het melaatsheid gesien. Ek is ’n sendeling. Ek het alle soorte 
fratse gesien, julle weet, van hoe siektes. En ek was van plan 
om op te loop na die jong dame, en vir haar te sê: “Ek—ek—ek 
is ’n prediker. Ek bid vir die siekes. Wil—wil jy hê ek moet 
vir jou bid?” En ek het nog nooit so-iets soos daardie gesien 
nie. En toe, hier kom nog twee of drie in. Ek het toe soort van 
teruggestaan en gewag.
77 En Broer Arganbright het verbygekom, so ek het gesê: 
“Broer Arganbright?” Hy mag hier wees. Ek het gesê: “Wat is 
verkeerd met daardie vrou?” Sien?
 En hy het gesê: “Dit, dis verf.”
78 Ek het gesê: “Wel, goeiste, goeiste!” Sien? Ek het gedink 
hulle behoort haar iewers in ’n peshuis te hê, julle weet, om te 
keer dat dit uitbreek oral oor ander vroue.
79 Maar, julle weet, julle moet beplan, kyk, bid, wanneer julle 
kies. Want, ons sien, hierdeur, die Woord van belofte. Sy, die 
bruid wat ’n man sou kies, gaan sy karakter weerspieël. Dit 
weerspieël wat in hom is.
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80 Nou, kan julle julle ’n man voorstel, gevul met die Heilige 
Gees, wat so-iets neem soos daardie, om ’n vrou te wees? 
[Gemeente sê: “Nee.”—Red.] Ek—ek—ek sien dit net nie, broer. 
Nou, miskien is ek net ’n ou kranksinnige. Maar, julle weet, ek 
kan dit net nie verstaan nie, sien, let op, want dit gaan weerspieël 
wat in hom is. Sy gaan hom help om sy toekomstige tuiste te skep.
81 Nou, dan wanneer ons nou teruggaan vir ’n oomblik, na die 
geestelike kant. En wanneer julle ’n kerk sien, wat in die wêreld 
is, optree soos die wêreld, verwagtinge in die wêreld, deelneem 
aan die wêreld, God se Gebooie ag asof Hy Hulle nooit geskryf 
het nie, dan kan julle—julle net voorstel dat Christus nie ’n 
Bruid soos daardie sal neem nie. Kan julle julle voorstel om die 
moderne kerk vandag as ’n Bruid te neem? Nie my Here nie. Ek 
nie…Ek kan dit kwalik sien. Nee. Onthou, nou, ’n man en sy 
vrou is een. Sou jy jouself verbind aan ’n persoon soos daardie? 
As jy sou, sou dit beslis soort van my geloof in jou teleurstel.
82 En, dan, wat omtrent God wat Homself aan so-iets soos 
daardie verbind, ’n gewone denominasionele prostituut? Dink 
julle Hy sou dit doen, “Wat ’n vorm van godsaligheid het, maar 
die krag daarvan ontken”? Hy sou dit nooit doen nie. Sy moet 
Sy karakter in haar hê. Die ware, egte, wedergebore Kerk, 
moet die—die karakter hê wat in Christus was, want die man 
en vrou is een. En as Jesus net gedoen het wat God behaag het, 
Sy Woord gehou het, en Sy Woord gemanifesteer het, sal Sy 
Bruid van dieselfde soort karakter moet wees. Sy kan onder 
geen omstandighede ’n denominasie wees nie. Want, dan, maak 
nie saak hoeveel jy wil sê: “nee” nie, sy word beheer deur ’n 
raad iewers, wat vir haar sê wat om te doen en wat sy nie kan 
doen nie, en, baiekeer, ’n miljoen myl van die ware Woord af.
83 Dis jammer dat ons ooit weggekom het van die ware Leier 
wat God vir ons nagelaat het om die Kerk te lei. Hy het nooit 
staatspresbiters gestuur nie. Hy het nooit ’n biskop, kardinaal, 
priester, pouse gestuur nie. Hy het die Heilige Gees gestuur vir 
die Kerk, om die Kerk te lei. “Wanneer Hy, die Heilige Gees, 
gekom het, sal Hy julle lei in alle Waarheid, hierdie dinge 
aan julle openbaar, wat Ek aan julle vertel het, hulle tot julle 
herinnering bring, en vir julle dinge wys wat sal kom.” Die 
Heilige Gees moes dit doen. Nou die moderne kerk haat Dit. 
Hulle hou nie Daarvan nie, so hoe kon sy die Bruid van Christus 
wees? Die mense van vandag kies ’n moderne denominasie. Wat 
dit doen, dit weerspieël slegs hulle swak begrip van die Woord.
84 Ek bedoel nie om seer te maak nie, maar ek bedoel om dit 
diep genoeg te laat afgaan, totdat julle daarna sal kyk.
85 Ek het baie paartjies getrou, maar dit herinner my altyd aan 
Christus en Sy Bruid. Een van die troues wat ek gedoen het hier, 
’n tyd gelede, dit—dit was nogal ’n besondere ding in my lewe. 
Dit was baie jare gelede, toe ek net ’n jong prediker was.
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86 My broer het gewerk by die—die P.W.A. Ek weet nie of 
enigiemand daardie ooit onthou, nog, of nie, enigiemand so 
oud soos ek. En dit was ’n—’n projek wat die regering gehad 
het. En my broer het omtrent dertig myl boontoe gewerk. Hulle 
het ’n paar mere uitgegrawe, ’n projek vir die bewaring.
87 En daar was ’n seun wat daarbo, saam met hom gewerk 
het, van Indianapolis, omtrent, o, omtrent ’n honderd myl 
bokant Jeffersonville, waar ek woon, of gewoon het. En daar 
was ’n…Hy het eendag vir my broer gesê. Hy het gesê: “Doc,” 
het hy gesê: “ek—ek wil…Ek gaan trou, as ek net genoeg geld 
kan kry om die prediker te betaal.” Hy het gesê: “Ek—ek het 
genoeg geld om die lisensies te kry, maar” gesê: “ek het nie 
genoeg geld om die prediker te betaal nie.”
88 Doc het gesê: “Wel, my broer is ’n prediker, en—en 
hy—hy mag julle trou.” Hy het gesê: “Hy vra nooit mense geld 
vir sulke goed nie.”
 Hy het gesê: “Sal jy hom vra of hy my sal trou?”
89 Wel, daardie aand het my broer my gevra. Ek het gesê: 
“As hy nooit tevore getroud was nie, nie een van hulle nie, en 
hulle…alles is reg.” Hy het gesê: “Wel, ja, ek sal hom vra.” En 
ek het gesê: “As dit is, sê hom, om af te kom.”
90 So, toe Saterdag gekom het, en die seun het afgekom. Dit 
was ’n groot ding vir my, om altyd terug te kyk hierna. Ek 
sou…Reënerige middag, en ’n ou Chevrolet motor, met die 
hoofligte verbind met baaldraad, wat voor opgery gekom het. 
Net ’n tydjie nadat ek my vrou verloor het, en ek het in twee 
klein kamertjies gewoon. En—en Doc het daarbo saam met my, 
vir hulle gewag.
91 En—en ’n seun het uit die motor geklim, en hy het beslis 
nie vir my soos ’n bruidegom gelyk nie, of sou vir enigiemand 
nie, reken ek. Ja. Ek kon skaars…’n baie goeie paar skoene 
vir ’n dollar-en-’n-half koop. En hy het ’n paar aangehad wat 
verslete was. En sy broek was baie sakkerig. En hy het een 
van hierdie ou molvelbaadjies aangehad. Ek weet nie of party 
van julle oumense sal onthou nie. Dit het gelyk asof dit deur 
’n wasmasjien was, sonder om uitgespoel te word, en dit was 
gestreep en opgeknoop soos hierdie, die hoek op.
92 En ’n dametjie het uitgeklim aan die kant met ’n klein, o, 
een van daardie klein geruite rokkies.
93 Ek weet nie. Ek het ’n fout gemaak om daardie soort 
materiaal te noem, eenkeer. Gingham, dink ek, is dit genoem. 
En so dit was ’n… [Gemeente lag—Red.] Ek het dit weer 
verkeerd gesê. Ek—ek doen dit altyd. En ek het gesê…
94 Sy het uit die motor geklim, en hulle het met die trappe 
opgekom. En—en toe hulle ingeloop het, die arme klein 
dingetjie, sy…Ek dink, sy, net omtrent al wat sy aangehad 
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het, was ’n romp. En sy het kwalik skoene aangehad. Sy het 
geryloop van Indianapolis af. Daardie haartjies wat agter 
afhang, in, soort van lang vlegsels teen haar rug. Het baie 
jonk gelyk.
 En ek het vir haar gesê: “Is jy oud genoeg om te trou?”
95 Sy het gesê: “Ja, meneer.” En sy het gesê: “Ek het my 
geskrewe verlof van my pa en ma.” Sy het gesê: “Ek moes dit 
hier vir—vir die hof wys, om my lisensie te kry.”
96 Ek het gesê: “Goed.” Ek het gesê: “Ek wil graag ’n bietjie 
met julle praat voor ons hierdie troue doen.” Hulle het gaan 
sit. Die seun het bly rondkyk in die kamer; het ’n haarsny 
baie nodig gehad. En hy het bly rondkyk in die kamer. Hy het 
nie na my geluister nie. Ek het gesê: “Seun, ek wil hê jy moet 
luister wat ek sê.”
 Gesê: “Ja, meneer.”
 En ek het gesê: “Het jy hierdie meisie lief?”
 En hy het gesê: “Ja, meneer. Ek het.”
 Ek het gesê: “Het jy hom lief?”
 “Ja, meneer. Ek het.”
97 Ek het gesê: “Nou het jy ’n plek om haar na toe te neem 
nadat julle getroud is?”
 Gesê: “Ja, meneer.”
98 En ek het gesê: “Goed. Nou,” ek het gesê: “ek wil vir jou 
iets vra. Ek verstaan dat jy hierbo by hierdie P.W.A. werk.”
 En hy het gesê: “Ja, meneer.” Dis omtrent twaalf dollar ’n 
week.
 Ek het gesê: “Dink jy dat jy vir haar ’n lewe kan maak?”
 Hy het gesê: “Ek sal alles doen wat ek kan doen.”
99 En ek het gesê: “Wel, dit is goed.” En ek het gesê: “Nou, 
wat as hy uitgaan…Wat as hy sy werk verloor, suster? Wat 
gaan jy doen, terughardloop huistoe na mamma, pappa?”
 Sy het gesê: “Nee, meneer. Ek gaan by hom bly.”
100 En ek het gesê: “Wat, meneer, as jy drie of vier kinders het 
en niks om hulle mee te voed nie, en jy het nie enige werk nie. 
Wat gaan jy doen, haar wegstuur?”
101 Gesê: “Nee, meneer. Ek sal reguit voortsukkel. Ons sal dit 
op ’n manier maak.”
102 Ek het klein gevoel. En ek het gesien dat hy haar regtig 
liefgehad het, en hulle mekaar liefgehad het. Ek het hulle 
getrou.
103 Toe het ek gewonder waarnatoe hy haar geneem het. ’n 
Paar dae, het ek my broer Doc gevra waar dit is. Hy het gesê: 
“Gaan af na New Albany,” ’n klein stadjie onder ons.
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104 En onder op die rivier waar ek ’n paar sinkplate gehad het, 
waarnatoe ek elke dag gegaan het toe ek—ek ’n lyninspekteur 
was. So wanneer die res van die kêrels, hulle almal rondgesit 
het en grappe vertel het, sou ek in die trok klim en afgaan na 
die rivier en bid gedurende daardie…?…En my Bybel lees, 
onder ’n groot stuk sinkplaat waar daar altyd ’n ou ysterwerke 
was. Daar is ’n klomp ou goederewaens wat daar staan.
105 En hierdie kêrel het soontoe gegaan en een van daardie 
goederewaens gekry en vir hom ’n deur daarin gesaag. En het 
koerant geneem en drukspykers.
106 Hoeveel weet wat ’n drukspyker is? Dan is daar geen 
Kentuckiërs hier nie. Dis, neem ’n stukkie karton en sit ’n 
duimspyker daarin, ’n klein spykertjie. En druk dit dan in 
die…Dis ’n drukspyker.
107 So, hulle het dit oraloor gesit. En hy het daar na die 
ysterwerke gegaan en vir hom goed gekry en ’n trappie 
gemaak, om op te kom. En ’n paar ou dose gekry en vir hom ’n 
tafel gehad. En ek het eendag gedink: “Ek sal afgaan en sien 
hoe hulle vorder.”
108 Omtrent ses maande van tevore het ek E.V. Knight se 
dogter getrou met E.T. Slider se seun. E.V. Knight, een van 
die rykste manne wat daar is op die Ohiorivier, en, o, bestuur 
die groot fabrieke daar deur, wat hierdie voorafvervaardigde 
huise maak, ensovoorts. En—en Slider, E.T. Slider, is die sand 
en gruismaatskappy, miljoenêrs se kinders. En ek het hulle 
getrou.
109 En ek het agter in ’n plek ingegaan en dit geoefen vir 
omtrent twee weke, en agter in ’n kraampie, en gekniel op ’n 
kussing. En al die swier en alles waardeur ek omtrent ooit 
gegaan het, moes deurgaan, om daardie paartjie te trou! En toe 
hulle uitkom, tog, hulle was…Hierdie ander paartjie het net 
daar gestaan in ’n ou kamertjie waar ons ’n klein bankie gehad 
het, en ’n opvoubed, maar hulle is albei getrou met dieselfde 
seremonie.
110 En toe, eendag, het ek gedink ek sou afgaan en hierdie ryk 
paartjie besoek. Hulle hoef nie te gewerk het nie; hulle pa’s 
was miljoenêrs, het vir hulle ’n mooi huis gebou. Eerlikwaar, 
hierdie E.V. Knight, hierbo op die heuwel, sy deurknoppe is 
veertien karaat aan sy groot paleis, so julle kan julle voorstel 
in watter soort huis hulle woon. Hulle hoef nie te gewerk het 
nie. Elke jaar is daar ’n mooi Cadillac vir hulle gegee. En net, 
enigste kinders, en hulle het net enigiets gehad wat hulle wou 
hê. Toe ek eendag opgestap het…
111 Nou, hoe ek bekend geraak het met hulle, een van hulle 
vriende was ’n goeie vriend van my. Ons het almal soort van 
bevriend geraak. En dit is hoe ek bevriend geraak het, toe hulle 
wou hê ek moes hulle trou.
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112 So ek het opgegaan om hulle te besoek. Ek het uit my ou 
Ford geklim, buite, en by die trappe opgestap. En—en ek het bo 
gekom, ’n bietjie te naby, en ek het hulle gehoor. En hulle het 
regtig gestry. Hulle was jaloers op mekaar. Hulle was by ’n dans. 
Sy was ’n baie mooi meisie. En sy was soort van een van hierdie 
skoonheidskoninginne. Sy het baie pryse daarrond gekry, en ’n 
paar motors gewen, as skoonheidskoningin. En ek het na hulle 
gekyk, en een het in die een hoek gesit en een in die ander, aan 
die stry oor ’n seun waarmee sy gedans het, of ’n meisie, iets.
113 Toe ek naderkom, het hulle baie vinnig opgespring en 
mekaar gegryp oor die vloer, en hulle—hulle hande, oor die 
vloer, oorgestap gekom na die deur. Gesê: “Wel, hallo daar, 
Broer Branham! Hoe gaan dit met jou?”

 Gesê: “Goed. Hoe gaan dit met julle?”
114 En: “O,” het hy gesê: “ek—ek…Ons is baie gelukkig. Is ons 
nie, skat?”

 En sy het gesê: “Ja, skat.” Sien?
115 Nou, julle sien, jy sit iets aan wat nie eg is nie. Nou, jy 
kan nie warm word langs ’n geverfde vuur nie, soos party van 
hierdie kerke wat pinkster probeer verf, of iets wat duisend 
jaar gelede of tweeduisend jaar gelede gebeur het. Jy kan nie 
warm word langs ’n geverfde vuur nie. Pinkster is net so eg 
vandag as wat dit toe was. Sien? Ja. Die Vuur val steeds. Dit is 
nie ’n geverfde vuur nie. Dis ’n egte Vuur.
116 So, hulle, daar was hulle net. Sien? Ek—ek sou nie so wou 
lewe nie.
117 “O,” het ek gedink: “jy weet net daar oorkant die krans 
daar, en oorkant op die rivier, daar is waar hierdie ander 
paartjie opgeëindig het.” Ek het gedink: “Een Saterdagmiddag 
sal ek afglip daarnatoe en kyk hoe dit met hulle gaan.”
118 So ek, vuil in die gesig, en vuil oorpak aan, my gereedskap 
aan. Ek het gedink: “Ek sal nadersluip aan hulle.” Ek het nader 
gesluip, asof ek kyk vir isoleerders wat gekraak is deur die 
weerlig of iets, en soos ek langs die kant van die telefoondraad 
loop, die elektriese kabel langs die rivier. En daar’s die ou 
Chevrolet, het voor gestaan. Omtrent ’n jaar later, nadat ek 
hulle getrou het. En daar was ’n—’n…Die deur was oop, en ek 
kon hulle hoor praat. So hierdie klink soos ’n huigelaar, maar 
ek het naby genoeg geloop dat ek kon luister, kyk wat hulle 
gesê het. Daar gestaan. En ek wou net vir myself weet.
119 Ek hou daarvan om uit te vind en seker te wees ek weet 
waarvan ek praat. Dis hoe ek maak met God se Woord. Is Dit 
die Waarheid, of is Dit nie die Waarheid nie? Sal Hy Sy Woord 
hou, of hou Hy nie Sy Woord nie? Hy nie Sy Woord hou nie, dan 
is Hy nie God nie. Sien? Hy wel Sy Woord hou, is Hy God. Sien?
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120 En so, ek wou sien hoe dit met hulle gegaan het. En ek het 
baie sag nadergesluip aan die kant. Ek het hom hoor sê: “O, 
skat, ek wou dit so graag vir jou kry.”
121 Sy het gesê: “Nou, kyk, liefling.” Sy het gesê: “Hierdie 
rok is goed.” Sy het gesê: “Wel, hierdie is net reg.” Gesê: “Ek 
waardeer dit. Maar jy sien…”
122 Ek het omgeglip sodat ek kon inkyk deur die kraak, waar 
die deur oopgestoot was daar in die goederetrok. En daar het 
hy daarbinne gesit, en sy op sy skoot; en sy arm om haar en 
haar arm om hom. En hy het een van hierdie ou slap hoede 
gehad, en het ’n klein holte gemaak, en dit afgedruk in die 
bokant, en sy salaristjek daarin uitgegooi. Hy—hy het dit 
uitgelê op die tafel. Hy het gesê: “Soveel vir kruideniersware. 
Soveel vir versekering. En soveel op die motor.” En hulle kon 
nie uitkom nie. Uitgevind, hy het ’n rokkie bo in ’n venster 
gesien, daarna gekyk vir ’n paar weke, wat ’n dollar en iets 
gekos het. Hy wou dit koop. Gesê: “Wel, skat, jy sou so mooi 
lyk daarin.” En hy het gesê…
123 Sy het gesê: “Maar, skat, ek—ek het ’n rok. Ek—ek het dit 
nie regtig nodig nie.” Sien? En daardie klein koningin…
124 Ek het teruggestaan en opgekyk. Ek kon die—die toring bo-
op die ander huis sien. Ek het daar gestaan en ’n paar minute 
gekyk. Ek het gedink: “Wie is die ryk man?” Ek het gedink: 
“As, Bill Branham, as jy watter plek sou neem, waarnatoe sal 
jy gaan?” Vir my, ek sou neem, nie daardie mooi ding bo-op die 
kruin van die heuwel nie. Ek sou hierdie karakter hieronder 
neem, wat ’n ware tuisteskepper is, iemand wat my liefgehad 
het en by my gebly het, iemand wat ’n tuiste probeer skep het; 
sonder om jou te probeer bloei vir alles, vir swierigheid; en 
iemand wat saam met jou was, deel van jou.
125 Dit het altyd by my gebly, van hoe daardie was. Een het 
’n pragtige meisie gekies, die ander een het karakter gekies. 
Nou dit is die enigste manier wat jy kan kies. Eers, soek na 
karakter, en dan as jy haar liefhet. Goed.
126 Let op, God se eerste Adam het nie enige keuse gehad, vir 
sy vrou nie. Hy het nie ’n keuse gekry nie. God het net vir hom 
een gemaak, en hy kon haar nie kies nie. So ons vind uit dat 
sy hom weggelei het van God se Woord. Hy kon nie oor die 
saak bid nie. Hy—hy—hy is nie soos ek en jy nie. Hy het nie ’n 
keuse gekry nie. En weer, deur dit te doen, het sy hom weggelei 
van sy regte plek as ’n seun van God. En sy het dit gedoen 
deur hom ’n meer moderne manier van lewe te wys, iets wat 
hulle eintlik nie moes gedoen het nie. Maar haar karakter het 
gewys sy was verkeerd. Haar motiewe en doel was eenvoudig 
verkeerd. En het hom oorreed deur haar redenasie, dat die 
moderne nuwe lig wat sy gevind het, wat teenstrydig was met 
God se Woord, ’n beter manier van lewe was.
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127 En hoeveel vroue vandag, en omgekeerd, mans, wat ’n 
goeie vrou kan wegtrek van God, of ’n goeie man wegtrek 
van God, deur hom te probeer vertel: “Hierdie godsdiens, 
jou pinksterseuntjie! Daardie godsdiens,” sê hulle: “o, Dit is 
outyds. Dis ’n ouderwetse. Moet jy Dit nie glo nie.” Jy beter 
hard bid voordat jy met daardie meisie trou. Ek gee nie om hoe 
mooi sy is nie. Dieselfde ding vir ’n man.
128 Sy het hom oorreed uit die wil van God en hom iets laat 
doen wat hy nie moes gedoen het nie, en het, daardeur, dood 
veroorsaak aan die hele menslike ras. Dis waarom die Bybel 
haar verbied om te leer, of te preek, of God se Woord op enige 
manier te hanteer.
129 Ek weet, suster, baie van julle sê: “Die Here het my geroep 
om te preek.”
130 Ek gaan nie met julle stry nie. Maar ek gaan julle sê, die 
Woord sê jy moet dit nie doen nie. “Sy sal nie onderrig, of 
enige gesag oorneem nie, maar om in stilte te wees.”
 “Wel,” jy sê: : “Die Here het vir my gesê om dit te doen.”
131 Ek betwyfel dit glad nie. Het julle my Boodskap gehoor 
nou die aand oor Bileam? Bileam het die eerste reguit besluit 
van God gekry: “Moet dit nie doen nie.” Maar hy het aanhou 
rondspeel, totdat God uiteindelik vir hom gesê het om dit te 
gaan doen.
132 God mag jou toelaat om te preek. Ek sê nie Hy het nie. 
Maar dit is nie volgens Sy oorspronklike Woord en plan nie. 
“Want sy moet onderdanig wees, soos die wet ook sê.” Waar. 
Daarom, is sy nie veronderstel om dit te doen nie.
133 Nou, let weer op hoe die natuurlike bruid die geestelike 
tipeer. Die Woord sê, dat: “Sy was gemaak vir die man, en nie 
die man gemaak vir haar nie.”
134 Nou gaan ek praat, oor hoekom, binne ’n paar minute, oor 
die Bruid van Christus, maar ek probeer julle die agtergrond 
daarvoor wys.
135 “Die vrou was gemaak vir die man, en nie die man vir 
die vrou nie.” Dit is die rede waarom poligamie wettig was, 
onder die ou wette. Kyk na Dawid wat daaronder gesit het 
met vyfhonderd vroue, en die Bybel het gesê: “Hy was ’n man 
na God se eie hart.” Met vyfhonderd vroue, en Salomo met ’n 
duisend, maar nie een van daardie vroue kon nog ’n man hê 
nie.
136 Kry julle my band oor Troue En Egskeiding. Wat bo-op 
die berg by Tucson, hier nie lank gelede nie, ek daarbo aan 
die bid was daaroor. Hulle het die skole uitgelaat om daardie 
Vuurkolom dop te hou wat om die berg gaan en in ’n tregter 
heen-en-weer gaan, op-en-af. Mense hierrond weet dit, daar 
en het dit gesien; en dit…toe Hy my die Waarheid van hierdie 
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troue en egskeiding vrae vertel het. As daar een kant is wat 
hiernatoe gaan, en een daarnatoe, moet daar ’n Waarheid 
iewers wees. En na daardie Sewe Seëls, het Hy gewys wat die 
Waarheid daarvan was.
137 Let nou op, sy kon nie meer as een man hê nie, want: “Die 
vrou was gemaak vir die man, en nie die man vir die vrou 
nie.” Daardie hele vyfhonderd vroue, was net Dawid se vrou, 
en dit was ’n tipe. Wanneer Christus sit op die troon in die 
Millennium, sal Sy Bruid nie een persoon wees nie, maar dit 
sal tienduisende wees, die Bruid, almal in Een. En Dawid het 
baie vroue gehad, as indiwidue, maar slegs hulle almal saam, 
was sy vrou. Soos die hele liggaam van gelowiges die Bruid van 
Christus is, want Dis Sy, die vrou. Hy was die Man. Nou ons is 
gemaak vir Christus. Christus was nie vir ons gemaak nie.
138 Dis wat ons probeer doen vandag in ons handboeke, is 
probeer om die Woord, (wat Christus is), ons te laat pas, in 
plaas van ons wat onsself probeer pas by die Woord. Dit is die 
verskil.
139 Wanneer ’n man ’n sekere meisie uit ’n familie kies, moet 
hy nie vertrou op skoonheid nie, want skoonheid is misleidend. 
En skoonheid, moderne wêreldse skoonheid, is van die duiwel.

 “O,” ek hoor iemand daarbuite sê: “wees versigtig hier, 
prediker!”
140 Ek sê dat hierdie dinge op hierdie aarde, wat mooi genoem 
word, absoluut van die duiwel is. Ek sal dit aan julle bewys. 
Dan in die lig van hierdie opmerking, laat ons God se heilige 
Woord ondersoek, om te sien of dit reg is of nie. En party 
van julle vroue wil so mooi wees! Kyk waar dit vandaan kom. 
In die begin vind ons dat Satan so mooi was, dat hy Engele 
mislei het. En hy was die mooiste Engel van hulle almal. 
Wys, dit lê in die duiwel. Spreuke het gesê, Salomo het gesê: 
“Skoonheid is ydel.” Dis reg. Sonde is mooi. Sekerlik, dit is. 
Dit is aantreklik.
141 Ek wil julle vra, en hier iets vir julle sê. Ek wil hê julle 
moet oplet, ’n paar minute. Van al die spesies in die wêreld, 
voëls, diere, vind ons dat by die dierelewe, almal behalwe die 
mens, is dit die mannetjie wat mooi is en nie die wyfie nie. 
Hoekom so? Kyk na die…Kyk na die takbok, die—die pragtige 
groot ram met sy horings, en die klein muilagtige ooi. Kyk na 
die—die hen, die klein, gespikkelde hen, en die groot pragtige-
geveerde haan. Kyk na die mannetjiesvoël en die wyfievoël. 
Kyk na die wilde-eend mannetjie en die wyfie. Sien? En daar is 
nie een spesie in die wêreld, wat gemaak is, wat kan bedrieg en 
so laag soos ’n vrou kan daal nie.
142 Nou, suster, moenie opstaan en uitgaan nie. Wag net tot 
ons die einde Hiervan hoor. Sien? Sien?
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143 Daar is niks, geen vroulike, behalwe ’n vrou, wat onsedelik 
kan wees nie. Jy noem ’n hond “’n slet,” jy noem ’n vark “’n 
sog,” maar, sedelik, het hulle meer sedes as die helfte van die 
filmsterre wat daar is hierbuite. Hulle kan niks anders wees as 
sedelik nie.
144 En die vrou was die een wat verander is, vir die verdraaïng. 
Dis reg. Sien waarnatoe die skoonheid haar neem? Nou, dit 
is hoekom, dat, ons vandag vind dat vroue aan die toeneem is 
in skoonheid. Jy neem Pearl O’Brien, het julle ooit haar foto 
gesien? Veronderstel om Amerika se groot skoonheid te wees. 
Daar is nie ’n skoolkind uit enige skool, wat haar nie in ’n—’n 
agterste ry sou hê nie. Het julle geweet dis veronderstel om so 
te wees? Weet julle die Bybel sê dat dit is hoe dit gaan wees?
145 Het julle geweet die val het gekom deur vroue in die begin? 
En val…Die einde gaan op dieselfde manier opeindig, vroue 
wat die gesag verkry en oor die man heers, ensovoorts. Weet 
julle die Skrif sê dit? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.] Julle weet, 
die dag wat sy ’n man se klere aantrek, en haar hare afsny, al 
daardie dinge is teenstrydig met God se Woord. En weet julle 
sy stel die kerk voor? [“Ja.”] As jy dophou wat vroue doen, sal 
julle sien wat die kerk doen. Dit is presies reg. Nou, nou, dit is 
net so waar as wat die Woord van God waar is.
146 Geen ander vroulike is gemaak om so laag te daal soos ’n 
vrou kan nie. En tog, daardeur, gemaak ’n afst-…
147 Sy was nie in die oorspronkiike skepping nie. Alle ander 
vroulikes is in die oorspronklike skepping: voël, mannetjie 
en wyfie; diere, mannetjie en wyfie. Maar, in menslike lewe, 
het God slegs ’n man gemaak, en Hy’t uit hom uitgeneem. En 
’n vrou is die byproduk van ’n man, want God het nie so-
iets ingestel nie. Ondersoek die Skrif. Presies reg. God, nee, 
meneer, in Sy oorspronklike skepping. Sy is daarbuite geplaas.
148 Maar as sy haarself kan reghou, wat ’n groter beloning 
het sy as ’n man. Sy word op ’n toetsgrond geplaas. Deur haar 
kom die dood. Sy is skuldig aan alle dood. Maar toe het God 
omgedraai en een gebruik om weer Lewe terug te bring; Sy 
Seun deur die vrou gebring, ’n gehoorsame een. Maar ’n slegte 
een is die—die ergste wat daar is; daar is niks wat so laag kan 
wees nie.
149 Kain, Satan se seun, het gedink dat God skoonheid 
aanvaar het. Hy doen dit vandag. Kain was Satan se seun. 
“O, nou!” sê julle. Ons sal nie in besondere ingaan daarop nie, 
maar laat my dit net vir julle uitklaar. Die Bybel het gesê dat 
hy “van die bose een was.” So dit handel dit af. Goed. Nou, hy 
was Satan se seun. En hy het gedink dat, deur ’n altaar in te 
bring en dit baie mooi te maak vir aanbidding, dit is wat God 
sou respekteer.
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150 Hulle dink, dink dieselfde ding vandag. Sekerlik. Hierdie: 
“Ons bou ’n groot gebou. Ons sal groot denominasies hê. Ons 
sal die grootste gebou en die bes-geklede mense hê, die mees-
opgevoede geestelikes.” Partykeer is God tien miljoen myl 
daarvandaan. Dit is reg. Tog, is dit die kerk.
151 So, as God net aanbidding, opregtheid, offerhande 
respekteer, was Kain net so regverdig as Abel. Maar dit was 
deur openbaring dat hy verstaan het dit was nie appels wat sy 
ouers geëet het nie.
152 Ek gaan iets hier sê wat nie goed klink vir ’n prediker nie, 
maar ek gaan dit in elk geval sê. Ek hoor hierdie andere dinge 
sê, so klein grappies vertel. Ek bedoel dit nie. Ek sê dit tog: 
“As appels eet vroue laat besef het hulle was naak, behoort ons 
weer die appels aan te gee.” Sien? Sien? Uh-huh. Vergewe my 
daarvoor, maar net sodat dit sou verander. Ek het julle hier 
ontstel, en gepraat van die vroue ensovoorts. Ek—ek—ek wil 
julle ’n oomblik laat ontspan, vir wat volgende kom. Nou let 
op, julle. Dit was nie appels nie. Ons weet dit.
153 Die kerk het in hierdie dae geword, met sy prestasies, soos 
alle ander mensgemaakte prestasies, dit het wetenskaplik 
geword. Hulle probeer om ’n wetenskaplike kerk te maak, met 
die aantrekkingskrag van skilderye en groot torings. En dis te 
jammer dat die Pinksters in daardie groef beland het. Julle sal 
beter daaraan toe wees met ’n tamboeryn, onder op die hoek, 
en die Gees van God om julle. Maar julle probeer vergelyk met 
die res van hulle, omdat julle gedenomineer het. Dis wat dit 
gedoen het. Sien? Kerke probeer wetenskaplik wees.
154 En onthou, soos die mens vooruitgang behaal met 
wetenskap, maak hy homself elke dag dood. Toe hy 
geweerkruit uitgevind het, kyk wat het dit gedoen. Toe hy 
die outomobiel uitgevind het, het dit meer dood doodgemaak 
as die geweerkruit. Nou het hy vir homself ’n waterstofbom 
gekry. Wonder wat gaan hy daarmee doen? Reg.
155 En so is die kerk, soos dit probeer presteer deur wetenskap, 
deur mensgemaakte skemas, neem dit jou verder weg van God, 
en meer in die dood in, as wat dit in die eerste plek was. 
Dit is reg. Moenie jou kerk dieselfde manier kies wat jy jou 
vrou het nie. Sien? Wat wetenskap vir haar gedoen het, was ’n 
wonderwerk, maar jy beter wegbly van die kerk daarmee; hy 
het verwe, poeiers en al hierdie ander dinge gemaak. Kies die 
karakter van Sy Woord.
156 Nou laat ons die natuurlike bruid van vandag vergelyk met 
die sogenaamde kerkbruid van vandag. Vergelyk ’n vrou wat 
vandag gaan trou.
157 Nou, kyk net wat wetenskap vir haar gedoen het. Sy 
kom eerste uit met haar hare afgekap, met een van hierdie 
Jacqueline Kennedy haarstyle, sien, of so-iets. En julle weet 
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wat die Bybel sê? Die Bybel gee in werklikheid ’n man, as hy 
wil, die reg om haar weg te sit, in egskeiding, as sy dit doen. 
“Sy is ’n oneerbare vrou wat haar hare sal sny.” Die Bybel het 
so gesê. Reg. Dit nie geweet nie? Huh? O, ja! Ek preek te veel in 
Kalifornië dat julle dit nie sal weet nie. Dis reg. O, ja! Watter 
nut het dit vir my? Hulle doen dit, in elk geval. Jy kan nie die 
vark neem en sy naam verander, hom ’n lam maak nie. Let op.
158 Julle gaan my haat hierna, maar julle gaan die Waarheid 
weet. Sien?
159 Kyk. Laat ons dit vergelyk. Hier kom sy op met ’n klomp 
verf, iets wat sy nie is nie, ’n moderne bruid. Was haar gesig, 
hy sou weghardloop van haar, miskien. Maak jou doodbang om 
al daardie goed van haar af te haal. En so is die kerk met die 
groot geverfde front, ’n totale teologiese Max Factor. Uh-huh. 
Albei het ’n—’n pragtige, vals gesig aan hulle, mensgemaakte 
skoonheid, en nie God-gemaakte skoonheid nie. Nie veel 
karakter in enige nie.
160 Let op, net soos Satan, genoeg om mee te mislei, vergelyk 
die moderne bruid nou met haar: dra kortbroeke, dra verf, 
sny haar hare af, dra klere wat soos mans lyk, en luister na 
’n pastoor wat haar vertel het dit was goed. Hy is ’n bedrieër. 
Hy sal ly daarvoor in die doderyk. Dit is reg. Doen dit om te 
mislei, om iets te wees wat sy nie is nie.
161 Dit is hoe die kerk maak. Kry groot D.D., Ph.D., L.L.D. 
So julle sê: “Ons pastoor is hierdie, daardie, en die ander,” 
weet miskien net so min van God as wat ’n Hottentot weet 
van ’n Egiptiese nag. Dit is reg. Reg. Een of ander teologiese 
kweekskool ondervinding daarbuite, en weet net so min van 
God as niks.
162 Moderne kerk en hulle teologiese verf, het hulle vroue 
heeltemal met hulle heerlikheid afgeskeer, deur hulle sekere 
ricky voeg ’n pastoor by wat hulle het, soos ’n Isébel, as daar 
ooit een was. Geknipte hare, kortbroeke, verwe, en heeltemal 
opgesmuk in ’n teologiese smaak, dis hoe die kerk staan. Reg. 
Maar haar geestelike karakter is ver van die tuisteskepper 
wees wat Jesus Christus kom om te ontvang.
163 As enige Christen met so ’n vrou sou trou, wys dit hy 
het geval van genade. Sy smaak van God en sy smaak van ’n 
tuiste, wat ’n tuiste behoort te wees, is ver, wanneer hy so ’n 
vrou kies. Nee, meneer. Sy sal beslis nie ’n Christen se smaak 
pas nie. Haar geestelike karakter is die laagste eb, dood, in 
denominasionele skoonheid en wellus van die wêreld.
164 Dit is presies waar die kerk vandag staan, het haar Woord-
gegewe karakter aan Satan verkoop vir ’n wetenskaplike 
mensgemaakte godsdiens. Wanneer sy die reg gehad het, as ’n 
kerk van God, om by die Woord van God te bly, en die Heilige 
Gees tussendeur te laat werk, die Liggaam bymekaar te snoer 
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met die Woord en liefde van God. In plaas daarvan, het sy haar 
geboortereg uitverkoop soos Esau, en ’n denominasie geneem, 
wat haar enigiets sal laat doen wat sy wil, reg, net om gewild 
te wees soos haar moeder was by Nicaea Rome. God se Woord!
165 O, hoe dit in ons Pinkstersfeer ingekom het! Dis te jammer, 
maar dit het dit gedoen.
166 Let ’n oomblik op, ’n non in ’n Katolieke kerk. Daardie 
vrou, om ’n non te word, en daardie laaste sluier te neem, is sy 
absoluut uitverkoop aan daardie kerk. Sy is (siel, liggaam, en 
gees) eiendom van daardie kerk. Sy het geen gedagte van haar 
eie nie. Sy kan nie, wanneer sy daardie laaste sluier neem, geen 
gedagte van haar eie hê nie, geen wil van haar eie nie. Kyk 
hierbuite dat Satan vir hulle sy valse maak soos die ware.
167 Die ware Kerk van Christus, die Bruid, is so uitverkoop 
aan Hom en Sy beloofde Woord, totdat die einste gedagte wat 
in Christus is, in jou is. Wat ’n verskil!
168 En ons vind vandag, dat, die moderne kerk, ’n moderne 
wêreld kerk. Die moderne wêreld kerk en ook die geestelike 
Kerk, albei bevrug is, om geboorte te skenk aan seuns.
169 Een van hulle, ’n denominasionele geboorte, gaan een 
van…dag, om…hierdie dae gegee word, by die Wêreldraad 
van Kerke, wat die antichris aan die wêreld sal voortbring, 
deur ’n denominasie. Dit is presies die Waarheid. Ek mag 
miskien nie lewe om dit te sien nie. Ek glo ek sal. Maar, julle 
jongmense, onthou dat julle ’n prediker dit hoor sê het. Dit sal 
dit uiteindelik afrond. En dit is die merk van die dier, wanneer 
sy daardie Wêreldraad van Kerke vorm. En sy sal geboorte 
skenk aan haar seun, die antichris.
170 Die ander is bevrug met die Woord van God en sal die 
Liggaam voortbring, die voltooide Liggaam van Jesus Christus, 
wat die Bruid is. Die Liggaam van Christus is nog nie klaar 
nie. Hoeveel weet dit? ’n Man en vrou is een. En Christus is 
een Liggaam, die Woord. Die Bruid sal die res van daardie 
Liggaam moet wees. En die twee, saam, maak weer die een 
Liggaam. Soos Adam was aan die begin: man, sy vrou, is een. 
Nou, Sy, die ware Bruid, so uitverkoop aan Hom, dat Sy geen 
gedagte van Haar eie gebruik nie. Sy gedagte, natuurlik, is Sy 
wil, en Sy wil is Sy Woord.
171 Nou kyk na die sogenaamde bruid wat deur die mens 
gekies is, en vergelyk die geestelike met die natuurlike van 
vandag, ’n moderne Isébel betower deur haar Agab, Max 
Factor skoonhede, alles. Kyk na die kerk, dieselfde manier, 
maar ’n prostituut teenoor die Woord van die lewende God; 
groot denominasies, groot geboue, groot geld, groot salaris, 
heeltemal uitverkoop. Mense wat in die preekstoel staan en 
onderskryf dat dit reg is, en hulle daarmee laat wegkom. Net 
bedrog, dit is al. Waarlik ’n blinde Laodicése Kerkeeu, net 
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presies wat die Bybel gesê het sou wees. “Gesê: ‘Ek is ryk. 
Ek sit as ’n koningin. Ek het niks nodig nie.’ En weet jy nie 
dat jy arm, ellendig, blind, beklaenswaardig, nakend is: en 
dit nie weet nie.” As daardie nie SO SPREEK DIE HERE, 
Openbaringe 3, is nie, het ek Dit nooit gelees nie. Dit is wat sy 
is, en weet dit nie! Dink daaraan.
172 As jy ’n man of vrou op die straat vertel, wat poedelnakend 
was, en hulle sou sê dat hulle nakend was, en hulle sê: “Bepaal 
jou by jou eie besigheid,” wel, daar is ’n verstandelike 
afwyking daar iewers. Daar is iets wat verkeerd gegaan het 
met hulle verstand.
173 En wanneer jy die Woord van God kan lees, hoe mense 
moet maak, en hierdie doop van die Heilige Gees wat ons 
vandag het, en, mense, tog, hulle kyk na jou asof jy mal is. Jy 
sê hulle: “Jy moet…” Hulle moet wedergebore word. Hulle 
moet die Bybel glo.
174 Hulle sê: “Daardie was ’n Joodse sprokie, vir jare gelede. 
Ons kerk het die weg.” Beklaenswaardig, ellendig, blind, 
nakend, en weet dit nie eens nie. Wat ’n…En die Bybel het 
gesê dit was die toestand waarin hulle sou beland.
 Hoe kan ’n ware profeet dit ooit miskyk? Ek weet nie.
175 Dryf reg in al ons kerke in, oral. Kyk net daarna, net in die 
moderne gier. “Die ou hoer en dogters,” van Openbaringe 17, 
wat aan die “arm, blinde, ellendige” mense haar doktriene van 
teologie gee, teenstrydig met die Woord van God. “En hulle het 
in haar die siele van slawe, en mans en vroue, van—van oral 
gevind.” In plaas daarvan om die mense aan te trek…
176 Christus bevestig Sy Woord, wat die mense aantrek. Hy 
trek nie die mense van kerke aan, wat aangetrek word deur 
groot denominasies, en groot gebeurtenisse, en yslike groot 
aanganery en uitspattige dinge nie. Maar die Woord van God 
trek die Bruid van Christus aan.
177 Nou let op. Dit is interessant om—om te merk hoedat—dat 
die kerk probeer om die aandag van die mense te trek deur 
mooi mantels en baklade kore, en kort-haar vroue en geverfde 
gesigte. En hulle dink…En dit het gesing soos ’n Engel. Lieg 
soos ’n duiwel, heel aand rondhardloop na die dans soos, dink 
niks daarvan nie. En dit is wat hulle dink: “Dis reg. Dit is 
mooi.” Maar, julle sien, dit is vals gemaak. Dit is nie die Woord 
van God nie.
178 Terwyl, die ware Bruid die aandag van God trek, deur Sy 
Woord te onderhou. Nou let op. Laat ons nou oplet na Christus.
179 Julle sê: “Wel, nou, wag ’n oomblik, wat van hierdie 
skoonheid waarvan jy praat?”
180 Die Bybel het gesê, in Jesaja 53:2, dat, toe Jesus gekom 
het: “Was daar geen skoonheid van Hom, dat ons Hom sou 
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begeer nie.” Dit reg? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.] Daar is 
geen skoonheid nie. As Hy sou kom in die wêreldse skoonheid, 
soos Satan vandag is, sou die mense om Hom gehardloop en 
Hom aanvaar het soos hulle die kerk vandag aanvaar. Hulle 
sou Hom geglo het, Hom ontvang het, soos hulle Satan vandag 
ontvang. Sekerlik, sou hulle. Maar Hy het nie gekom in daardie 
soort skoonheid nie, maar Hy kom altyd in die skoonheid van 
karakter. Christus was nie ’n mooi, groot, sterk, fris Man nie. 
God kies nie daardie soort nie.
181 Ek onthou eenkeer het ’n profeet opgegaan om—om ’n 
koning te neem, om ’n koning te maak uit Isai se seun, om 
’n ander koning se plek te neem, Saul. En so het Isai hom 
uitgebring, sy yslike, groot, gawe seun. Hy het gesê: “Die kroon 
sal reg lyk, op sy kop.”
182 Die profeet het gegaan om die olie oor hom te giet. Hy 
het gesê: “God het hom geweier.” En Hy’t elkeen van hulle 
geweier, totdat hy gekom het by ’n klein ou kromskouer, 
rooierige kêreltjie. En hy’t die olie oor hom gegooi, en hy het 
gesê: “God het hom gekies.” Sien? Ons kies deur te kyk. God 
kies deur karakter.
183 Karakter, daar was nooit ’n karakter soos Jesus Christus 
nie. Dit lewe in jou en manifesteer Hom. Ons sien dit is 
waar. Dit is nie wêreldse skoonheid van Hom wat Sy Bruid 
aantrek nie. Dit is Sy karakter, die karakter van die Kerk, 
waarna Jesus soek; nie of dit groot geboue is, of dit groot 
denominasies is, of dit groot lidmaatskap is nie. Hy het 
belowe om te ontmoet met waar twee of drie ook al vergader 
is. Waarlik. Dit is waar die ware gelowige sy hoop berus, is op 
daardie Woord van God wat bevestig word in Waarheid, wat 
dit is. Kies deur Sy Woord, nie ’n groep wat die wêreld liefhet 
nie. Hulle haat dit.
184 Geen wonder sy is geskei van Hom nie, want sy het Sy 
openbaring gemis, en sy het dit nie. Hy gee nie vir haar om, die 
manier wat sy optree en maak, en hoeveel van hierdie wêreldse 
goed sy het nie.
185 Hy soek na haar karakter, die karakter van Christus. 
Nou, net ’n oomblik nou. Daar is dit. Hy kies ’n Bruid om 
Sy karakter te weerspieël, waaraan die moderne kerke van 
vandag beslis Sy—Sy program hier ’n miljoen myl misloop, 
omdat hulle Hierdie ontken as die Waarheid. So hoe kan dit 
wees? Nou, Hy soek na die dag vir daardie Bruid om gevorm te 
word, Hebreers 13:8, net presies soos Dit was, soos Hy was. Dit 
moet Sy selfde vlees, selfde bene, selfde Gees, selfde alles wees, 
net presies opgebou, en daardie twee word dan een. Totdat die 
Kerk dit word, is hulle nie een nie. Die karakter van Hom, die 
Woord, vir hierdie eeu, moet gevorm word. Sy moet gevorm 
word soos Hy is.
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186 Nou, ter afsluiting wil ek die rede sê waarom ek hierdie 
dinge gesê het, en ek sal—ek sal afsluit. Nou die aand, omtrent 
drie-uur in die oggend, is ek wakker gemaak.
187 Ek sal enigeen van julle neem om hierdie te beantwoord. 
Het ek julle ooit enigiets in die Naam van die Here vertel 
wat dit nie reg was nie? Dit was altyd reg. [Gemeente sê: 
“Amen.”—Red.] So help my, God weet dit is waar. Daar is 
niemand, nêrens in die wêreld, van die duisende dinge wat 
vertel is, wat Hy ooit een woord daarvan gemis het nie. Het 
altyd volmaak gebeur.
188 Selfs tot toe ek in Phoenix was, nou die dag, of dit was 
omtrent ’n jaar gelede, en julle van daardie Boodskap vertel 
het oor—oor: Watter Tyd Is Dit, Menere? En het julle vertel: 
“Sewe Engele sou daarbuite bymekaar kom,” en sal die 
oopmaak van hierdie Seëls wees, en wat. En daar het die—die 
Life tydskrif die artikel daarvan gehad, hierdie groot Vlam 
wat in die lug opgaan, dertig myl hoog, sewe-en-twintig myl 
breed. Hulle het gesê hulle kon nie uitmaak wat dit was nie; 
weet steeds nie. En mense wat net hier in hierdie gebou sit 
vanaand, het net daar gestaan saam met my toe dit gebeur 
het, net presies soos Dit gesê het. Hy het vir my die dinge 
vertel wat sou gebeur, en het net presies gebeur. Hoedat elkeen 
van daardie Seëls geopen het, en die verborgenhede vertel het 
wat versteek was deur al daardie eeue van die hervormers, 
ensovoorts, net perfek.
189 Hoedat ek bo-op die heuwel gestaan het, manne, drie of 
vier van hulle, wat nou net hier teenwoordig staan, ja, meer 
as dit. Aan die opgaan met die heuwel, het die Heilige Gees 
gesê: “Tel daardie klip op.” Ons het gejag. Hy het gesê: “Gooi 
dit op in die lug, en sê: ‘SO SPREEK DIE HERE.’” Ek het. Af 
daardeur het ’n tregtertjie wind gekom. Ek het gesê: “Binne 
vier-en-twintig uur, sal julle die hand van God sien.” Manne 
wat nou hier teenwoordig sit.
190 Die volgende dag, omtrent tien-uur, daar gestaan, 
het ek gesê: “Maak gereed. Kom onder die motor in daar,” 
’n veteraan. Ek het gesê: “Iets maak gereed om te gebeur.” 
Dit was helder lug, reg bo in ’n groot canyon. Af het ’n 
warrelende Vuur uit die Hemel gekom, net so hard as Dit kon 
skree, die mure getref soos daardie. Ek—ek het reg onder Dit 
gestaan. Ek het my hoed afgehaal, my kop vasgehou. Dit het 
omtrent drie voet of vier voet bokant my gekom, en ’n sloot 
reg rondom daardie muur gesny soos daardie, en geskiet. En 
het weer teruggegaan in die lug op, en weer om gewarrel en 
drie keer afgekom, en self die toppe van die mesquite bosse 
afgesny, vir tweehonderd jaarts. Hoor daardie kêrels “Amen” 
sê? Hulle was daar toe dit gebeur het, sien, en dit het drie 
ontploffings gemaak.
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191 Toe hulle onder die motors uitkom en alles, weer 
teruggekom het, gesê: “As daardie jou getref het, sou daar nie 
’n vet kol oor wees nie.”
192 Ek het gesê: “Dit was—Dit was Hy. Hy het met my 
gepraat.” God praat deur ’n warrelwind. Sien? En daar was 
daardie selfde Vuurkolom wat julle op die foto daar sien staan.
 En toe Dit opgegaan het, het hulle gesê: “Wat is dit?”
 Ek het gesê: “Oordeel tref die Weskus.”
193 Tweede dag daarna, het Alaska amper gesink. Sien? Dit het 
eenkeer daar getref, die eerste hou.
194 Waar, jy moet iets doen, om dit te simboliseer. Soos ’n man 
’n bietjie sout in ’n potjie gesit en dit in die water gegooi het, 
en gesê het: “SO SPREEK DIE HERE, laat daar soet water 
wees.” En nog een, Jesus wat water opgetel het en dit in ’n 
kruik gegooi, en—en het wyn daaruit gemaak.
195 Jy moet iets hê, om te simboliseer. Dis wat daardie was, 
wat in die lug opgegaan het, en afgekom het. Dit het daardie 
klein warrelwindjie begin. Binne vier-en-twintig uur, het Dit 
daardie berg geskud totdat dit ’n rant rondom dit uitgesny het.
196 Eerw. Mnr. Blair, wat hier sit, ek kyk nou reguit na hom, 
hy was daarbo en het party van die stukke daarvan opgetel, 
ensovoorts. Hier is Terry Sothmann, hulle, en wat hier 
staan, en Billy Paul. En broers, baie van hierdie andere wat 
hierbinne sit, wat net daar was om dit te sien gebeur toe Dit dit 
uitgeskeur het.
197 Dit is nie fiksie nie. Dis die Waarheid. Dit was nie 
destyds in die Bybeldae nie. Dit is nou. Sien? [Gemeente sê: 
“Amen.”—Red.] Daardie selfde God wat my altyd hierdie dinge 
gewys het, en hulle het gebeur, presies tot die letter. Nooit het 
hulle een keer gefaal nie. Nou, ek spog met Hom.
198 ’n Paar weke gelede, was ek in ’n visioen. En ek het bo-op ’n 
hoë plek gestaan, en ek sou die voorskou van die Kerk sien. En 
ek het opgelet, komende van my…Ek het meer na hierdie kant 
gestaan, Weswaarts gedraai. En hierdie kant toe aan die kom, 
was ’n pragtige klomp vroue, baie goed geklee, lang hare, mooi 
agter vasgemaak, moue, en rompe netjies tot onder. En hulle was 
almal in ’n marsjeer wysie, soos “Voorwaarts Christen stryders, 
wat marsjeer na die stryd, met die kruis van Jesus wat vooruit 
gaan.” En soos hulle verbygekom het, het ek gestaan, en daar 
was Iets daar, een of ander Gees, was God, en het gesê: “Daar is 
die Bruid.” En ek het gekyk, en my hart was gelukkig. En Sy het 
omgegaan na hierdie kant toe, en agter by my verbygegaan.
199 Naderhand toe Sy teruggekom het na hierdie kant, het Dit 
gesê: “Nou sal die moderne kerk in voorskou kom.” En hier 
het die Asiatiese kerk opgekom. Ek het nooit so ’n vuil klomp 
gesien nie.
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200 Hier het die ander kerke opgekom, van die verskillende 
volk. Hulle het verskriklik gelyk.
201 En ek—ek sê dit omdat ek pligsgebonde is om die Waarheid 
te vertel, voor God. En toe Hy gesê het: “Hier kom die kerk 
van Amerika nou, in voorskou.” As ek ooit ’n klomp duiwels 
gesien het, was dit dit. Daardie vroue was kaal uitgetrek met 
’n ou grys dingetjie, soos ’n kleur van ’n olifant se vel. En hulle 
het dit voor hulle gehou, met glad geen bostuk daaraan nie. En 
hulle het hierdie soort van goed gedoen, wat, hierdie—hierdie 
danse wat hierdie kinders doen hierbuite, daardie heupswaai 
en goed, en daardie soort musiek wat aangaan. En toe ek 
Mejuffrou V.S.A. sien opkom, het ek amper flou geword.
202 Nou hierdie is SO SPREEK DIE HERE. Julle glo dat ek 
Sy dienaar is, glo my nou. Ek sou dit nie sê vir enigiets in die 
wêreld nie. Daar is nie genoeg geld in die hele wêreld om my te 
kry om dit te sê as dit nie waar was nie.
203 En toe sy verbykom, was dit die vuilste ding wat ek ooit 
gesien het. Ek het gedink: “God, so hard soos predikers en ons 
broers gewerk het om vir U ’n Bruid te kry, en dit is die beste 
wat ons kon doen.” Sy het heupe geswaai, hierdie voor haar 
gehou, soos een van hierdie hula-rompe van ’n ding, dit voor 
haar dele gehou, haar onderste dele, soos hierdie, dansende en 
heupswaaiende soos hierdie kinders hierbuite doen op die…
op hierdie vulgêre vertonings wat hulle het, heupswaai. Dit 
was Mejuffrou Christendom van Amerika.
204 So help my, met die hulp van God, dis soos dit lyk voor 
Sy aangesig. Ek—ek net…Ek het begin…Ek kon flou 
word. Ek het gedink: “Al die probeer, en die prediking, en 
die oorreding?” Elkeen van hulle met geknipte hare, en hulle 
het geheupswaai en aangegaan, hierdie voor gehou. Hulle 
het omgekom waar ek daar gestaan het saam met hierdie 
Bonatuurlike Wese. Ek kon Hom nie sien nie. Ek kon Hom 
met my hoor praat; was reg rondom my. Maar toe hulle 
hierdie kant toe draai, het hulle hierdie gehou. En swaai net 
heupe en lag en gaan aan, gaan tekere soos daardie, hierdie 
voor hulle gehou.
205 Nou, ek wat gestaan het in Sy Teenwoordigheid daar, 
en Sy dienaar. “En van alles wat ek probeer het, was dit 
die beste wat ek kon doen?” Ek het gedink: “God, wat het 
dit my gehelp? Wat het dit gehelp? Al die huil, en soebat, en 
oorreding, en die groot tekens en wonders en wonderwerke 
wat U gewys het. En hoedat ek daar gestaan het en huis toe 
gegaan het, en gehuil het na ek vir hulle gepreek het en dinge, 
en wat het dit my gehelp? En dan moet ek so-iets soos daardie 
vir U gee, vir ’n Bruid?”
206 En soos ek daar gestaan, en kyk het, het sy verbygegaan. 
En julle kan julle haar agterkant voorstel, met niks aan nie, 
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wat hierdie voor haar gehou het soos sy verby gedrildans het, 
soos daardie, op hierdie heupswaai, haar bene uitgegooi het 
soos daardie. En, sy, o, dit was vulgêr, hoe sy aangegaan het, 
haar liggaam wat rondgeskud het soos daardie. Nou ek…
207 Julle sê: “Wat beteken dit, Broer Branham?” Ek weet nie. 
Ek sê net vir julle wat ek gesien het.
208 En toe sy so verbygegaan het, het ek na haar gekyk. O, ek 
het net baie flou geword. Ek het net omgedraai. Ek het gedink: 
“God, ek is veroordeel. Daar—daar’s geen nut dat ek nou enige 
probeer nie. Mag maar net sowel ophou.”
209 Mev. Carl Williams, as jy hier sit, en daardie droom wat jy 
my vertel het, ’n tydjie gelede, wat jy nou die aand gehad het, 
wat jou gepla het, daar is dit. Die stuurwiel word uit my hand 
geneem.
210 Toe, het ek net gedink: “Ek mag dit net sowel vergeet.” Ek 
was daarmee heen.
211 Toe, meteens, het ek Dit weer hoor kom. En aan hierdie 
kant, het dieselfde Bruid opgekom wat omgegaan het aan 
hierdie kant. Hier kom daardie klein dametjies weer, en 
elkeen van hulle was aangetrek in hulle nasionale drag, van 
waarvandaan hulle gekom het, soos Switserland, Duitsland, 
ensovoorts, elkeen wat daardie soort drag dra, almal lang 
hare, net presies soos die een aan die begin. En hier was hulle 
aan die kom, gestap. “Voorwaarts Christenstryders, wat 
marsjeer na die stryd.” En toe hulle verbygaan by die voorskou 
platvorm, waar ons gestaan het, net meteens het elke oog in 
daardie rigting gegaan. En toe het hulle teruggedraai, en hulle 
het marsjerend voortgegaan.
212 En net toe het hulle begin reguit opgaan in die lug, het 
hierdie ander een opgegaan na die kruin van ’n heuwel en 
afgegaan, soos daardie.
213 Hierdie het reguit op begin marsjeer in die lug. En toe hulle 
begin marsjeer het, het ek ’n paar meisietjies aan die agterkant 
opgelet, gelyk asof hulle van ’n sekere oorsese meisie kon wees, 
soos Swede of Switserland, of iewers. Hulle het begin omkyk, 
en geraak…Ek het gesê: “Moenie dit doen nie! Moenie uit 
daardie pas raak nie!” En soos ek geskreeu het soos daardie, 
het ek bygekom, in die visioen, daar gestaan met my hand uit 
soos daardie. Ek het gedink: “Wel…”
214 Dis hoekom ek gesê het wat ek gesê het, vanaand. Ek wil vir 
julle ’n vraag vra. Is dit later as wat ons dink? Kan Sy alreeds 
geroep en gekies wees, weggeseël? Daar sal nie een ekstra een 
wees nie, julle weet. Kan dit moontlik wees? O, ja. O, ja.
215 Onthou wat ek nou die dag gesê het by die ontbyt. In die 
stuifmeel van manlike en vroulike bevrugting, is daar ’n 
miljoen sperms wat uitgaan, miljoen eiers wat uitgaan. Maar 
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daar is net een van hulle wat lewe, en, tog, is hulle elkeen net 
dieselfde: een uit ’n miljoen. Elkeen van hulle, dieselfde eier en 
dieselfde soort kiem. Een van hulle lewe. Die res van hulle sterf.
216 Niemand kan sê watter een die een is wat ’n ryp eier is, 
en, o, wat daarvan nie. God moet dit besluit, of dit ’n seun of 
meisie gaan wees nie, blond of brunet, of wat dit ook al gaan 
wees. God besluit dit. Nie die eerste een wat ontmoet nie, maar 
die eerste een wat God besluit. Miskien kom een hier op, en 
een…As julle ooit opgelet het, in ’n proefbuis, om hulle te sien 
bymekaarkom. Ek het dit dopgehou. God moet dit besluit. Een, 
elkeen van hulle, net dieselfde, maar deur uitverkiesing. Die 
natuurlike geboorte is deur uitverkiesing. God neem een uit die 
miljoen.
217 Toe Israel Egipte verlaat het, op hulle pad na die beloofde 
land, was hulle daar ongeveer tweemiljoen mense. Elkeen van 
hulle was onder dieselfde offerlam, of hulle sou nie gelewe 
het nie. Elkeen van hulle het geluister na Moses, die profeet. 
Elkeen van hulle was gedoop tot hom in die Rooi See. Elkeen 
van hulle het gedans, die vroue saam met Miriam op-en-af 
langs (wanneer) die see, toe God die vyand vernietig het. Elkeen 
van hulle het by Moses gestaan, en hom in die Gees hoor sing. 
Hulle het, elkeen, manna geëet uit die wildernis, wat uit die 
Hemel geval het. Nuwe manna, elke aand, wat ’n tipe is van 
die Boodskap, elkeen van hulle het daarvan geëet. Maar uit die 
tweemiljoen, hoeveel het dit gemaak? Twee. Een uit ’n miljoen.
218 Daar is omtrent vyfhonderd miljoen Christene in die 
wêreld vanaand, Katolieke en almal ingereken. Vyfhonderd 
miljoen sogenaamde gelowiges in die wêreld. As die Wegraping 
vanaand sou kom, sou dit beteken…as een uit ’n miljoen getal 
was. Ek sê nie dit is nie. Maar as dit was, sou vyfhonderd 
mense, in die volgende vier-en-twintig uur, verdwyn. Jy sou 
nooit eens daarvan hoor nie. Daar sal in elk geval soveel 
vermis wees, waarvoor nie eens rekenskap gegee kan word nie.
219 Dan kan dit wees, gebeur met ons, vriende, soos dit was 
toe Johannes die Doper gekom het. Selfs die dissipels het gesê: 
“Hoekom het die Skrifte gesê, hoekom sê die—die apostels of 
die profete, hoekom sê dit dat Elía eers moet kom en alle dinge 
moet herstel?”
220 Hy het gesê: “Ek sê vir julle dat Elía reeds gekom het, en 
julle het dit nie geweet nie.”
221 Een van hierdie dae kan ons hier agter bly sit. “Wat van 
die Wegraping voor die verdrukking kom?”
 “Dit het alreeds gekom en julle het dit nie geweet nie.”
222 Die hele Liggaam, ingeseël, hou Dit net in pas. Ek sê nie dit 
is so nie. Ek hoop dit is nie so nie. Maar, vriend, wanneer dit 
laat…
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223 As ons ’n gevoel het in ons hart, vanaand, dat ons ons 
lewens moet regruk, en die dinge wat ons gedoen het, laat my 
julle raad gee, as ’n prediker-broer. Ek gaan dit vir my eerste 
keer sê, oor die preekstoel. Ek het vanaand verder Hieroor 
uitgebrei, as wat ek in elk geval het oor enigiets anders, enige 
tyd, op enige manier, voor die publiek, want ek het ’n groot 
vryheid gehad in hierdie dienste. As julle glo dat ek God se 
profeet is, luister julle na wat ek julle vertel het. As daar een 
klein sprankie gevoel in julle hart is, gaan julle nou dadelik na 
God. Doen julle dit.
224 Stop net ’n oomblik, manne. Kyk na julle—julle 
geboofsbelydenisse wat julle dien. Kyk in julle kerke. Is 
dit net presies saam met die Woord van God? Het julle elke 
kwalifikasie nagekom? Sê: “Ek is ’n goeie man.” So was 
Nikodémus, en so was die res van hulle. Hulle—hulle was goed. 
Sien? Dit het niks Daarmee te doen nie.
225 En, vroue, ek wil hê julle moet in die spieël kyk, en kyk wat 
God verwag van ’n vrou om te doen. En kyk in God se spieël, 
nou nie in julle kerkspieël nie, in God se spieël; en kyk of julle 
kan kwalifiseer, in julle lewe, die geestelike Bruid van Jesus 
Christus.
226 Predikers, dink dieselfde. Skeep julle hier af, om iemand 
se gevoelens daar oorkant te spaar? Sou julle hierdie doen as 
dit nie was…en hulle sal jou uit die kerk sit? As jy so voel, 
my dierbare broer, laat ek jou waarsku in die Naam van Jesus 
Christus, vlug nou dadelik daarvan weg.
227 En, dame, as jy nie kan oplyn met die kwalifikasie van ’n 
Christen nie, nie as ’n nominale Christen nie; maar in jou hart, 
en jou lewe is gevorm presies soos God se huweliksertifikaat 
hier sê dit moet wees.
228 En, kerklidmaat, as jou kerk nie is soos daardie, om op te 
lyn met God se kwalifikasie van Sy Woord nie, kom daar uit, 
en kom in Christus in.
229 Dit is ernstige waarskuwing. Ons weet nie watter tyd nie, 
en julle weet nie watter tyd, dat hierdie stad eendag hierbuite 
in die bodem van hierdie oseaan gaan lê nie.
230 “O, Kapérnáüm,” het Jesus gesê: “jy wat verhef het na die 
hemel, sal afgebring word na die hel. Want, as die magtige 
werke gedoen is in Sodom en Gommora, sou dit tot vandag 
gestaan het.” En Sodom, Gommora lê op die bodem van die 
Dooie See. En Kapérnáüm is in die bodem van die see.
231 Jy stad, wat aanspraak maak om die stad van die Engele 
te wees, wat jouself verhef het na die hemel, en al die vuil, 
vieslike goed van modes en dinge gestuur het, totdat selfs die 
vreemde lande hiernatoe kom om ons gemors op te tel en dit 
weg te stuur, met jou mooi kerke en torings, ensovoorts, hoe 
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jy maak. Onthou, eendag sal jy in die bodem van die see lê, 
jou groot heuningkoek reg onder jou nou. Die oordeel van God 
stoot reg onder jou op. Hoeveel langer sal Hy hierdie sandbank 
daaroor laat hang? Wanneer, daardie oseaan daarbuite, ’n myl 
diep, daarin sal gly, reguit terug na die Salton See. Dit sal 
erger wees as die laaste dag van Pompeii. Bekeer, Los Angeles.
232 Bekeer, die res van julle, en draai na God. Die uur van Sy 
oordeel is op die aarde. Vlug terwyl daar tyd is om te vlug, en 
kom in Christus in.
 Laat ons bid.
233 Dierbare God, wanneer, in my gees, skud, my hart 
traandruppels drup van waarskuwing. Skenk, O God, dat mans 
en vroue nie sal dink wat ek gesê het ’n grap is nie, en die 
kerkmense nie sal dink daaraan as iets wat bevooroordeeld of 
teen hulle was nie. Mag hulle sien, Here, dis in liefde.
234 U is my getuie, Almagtige God, dat ek op-en-af met 
hierdie kus gegaan het, jaar na jaar, U Woord verkondig het. 
Wees my getuie, O God, as dit vanaand sou gebeur, dat ek die 
Waarheid vertel het. U weet hierdie visioen van die Bruid is die 
Waarheid. Ek het U Naam daarby geneem, Here, en gesê dit 
was SO SPREEK DIE HERE. En ek voel dat ek bewus is, Here, 
van wat ek doen.
235 So ek bid U, Here, in Jesus se Naam, laat mense hulleself 
skud, vanaand, en vlug van die oordeel wat gaan kom, want 
Ikabod is geskryf oor die deure en oor die volk. ’n Swart kruis 
het daaroor gekom. Die Gees van God is weggegrief daarvan, 
en hulle is geweeg in die skale en te lig bevind. Die fees van 
Koning Nebukadnésar het weer herhaal, met dronk partytjies 
en half-geklede vroue, wat hulleself Christene noem.
236 O God van die Hemel, hê genade op ’n sondige wêreld en ’n 
sondige volk, Here, soos ons vanaand is. God, ek probeer in die 
bresse tree en vir Goddelike genade vra, dat U in hierdie skare 
sal inspreek vanaand, en U Bruid tot aandag sal roep, Here, om 
te marsjeer nie volgens die teken van enige geloofsbelydenis 
nie, maar volgens die klank van die Evangelie van die Here 
Jesus Christus. Skenk dit, O God. Laat dit bekend word, 
vanaand, dat U God is, en U Woord Waarheid is. Terwyl ons 
eerbiediglik, ten aanskoue van hierdie mense, hulle roep tot 
aandag van U Woord.
237 In die Naam van Jesus Christus, bid ek vir hulle, Here. 
Hulle het U sonder enige sweem van ’n twyfel sien beweeg, 
oor hulle skares en hulle vertel wat in hulle hart is. En U weet, 
Here, dat, op hierdie oomblik, wat aan die gang is. U weet dat 
dit die Waarheid is, O God. En ek bid U in Jesus se Naam, laat 
die Heilige Gees weer intree, Here, en uit hierdie gehoor trek, 
Here, diegene wat geskryf is in die Lam se Boek van die Lewe. 
Skenk dit, O God. Ek bid met my hele hart.
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238 Hierdie mense, natuurlik, Here, sou my die laaste pennie 
gee wat hulle gehad het, om hierdie Boodskap te ondersteun. 
Hulle sou enigiets doen wat hulle kon. Maar, O God, wanneer 
dit kom om Dit te hanteer en Daar in te kom, bid ek, God, 
dat hierdie die aand sal wees waarop U hulle sal beloon en U 
Heilige Gees sal afstort op hierdie konvensie. En mag daar nie 
’n geskerts, of ’n rondspringery wees nie, maar ’n weeklaag, en 
’n geween, en ’n bekering, deur vas te hou aan die horings van 
die altaar, terwyl ons die oordeel onder ons sien brul, vanaand. 
Skenk dit, God. Ek bid so opreg as wat ek weet hoe, in die 
Naam van Jesus Christus.
239 My broer, suster, ek—ek weet nie wat om nog te sê nie, 
as ek genade gevind het in julle oë, deur die krag van God, 
as julle glo dat ek Sy profeet is. Hierdie is die eerste keer in 
die publiek wat ek dit ooit gesê het. Maar ek voel ’n vreemde 
waarskuwing van een of ander soort. Ek is nie bekend om dit 
te doen nie. Julle weet ek is nie. Ek tree nie so op nie. Ek het 
geaarsel om daardie Boodskap te preek en daardie dinge te sê. 
Ek het sywaarts gehardloop en alles anders, om dit nie te doen 
nie. Maar Dit is gesê, en Dit sal staan by die Oordeelsdag, as 
’n getuienis dat ek die Waarheid vertel het. Dit is SO SPREEK 
DIE HERE GOD!…?…
240 O, Pinkster, hardloop vir julle lewe. Vlug na die horings 
van die altaar en roep uit, voor dit te laat is, want ’n uur sal 
kom wanneer julle kan roep en dit nie sal help nie. Want Esau 
het gesoek om ’n plek te vind, van sy geboortereg, en kon dit 
nie vind nie. Ek vertrou julle toe, o Kalifornië. O, konvensie 
van die Volle Evangelie Sakemanne, wat ek liefhet, wat ek 
verlaat het en aan geklou het met my hele hart, ek vertrou 
julle toe aan Jesus Christus, vanaand. Vlug na Hom! Moenie 
laat die Duiwel julle ooit afkoel Hiervan nie. Bly reg daarby 
totdat julle, elkeen, gevul is met die Heilige Gees, insoverre, 
dat dit julle sal laat kom na hierdie Woord, wat julle vroue sal 
laat regruk, wat julle manne sal laat regruk. As julle sou sê 
julle het die Heilige Gees, en nie die Woord kan hanteer nie, 
is dit ’n ander gees in julle. God se Gees is op Sy Woord, die 
Messiaanse, die gesalfde Woord. Die Bruid moet ’n Messia-iette 
wees, die gesalfde Woord.
241 Laat ons op ons voete staan, in die Naam van die Here 
Jesus Christus. As julle nooit weer my stem hoor nie…Maar, 
as God wil, gaan ek na Afrika binne ’n paar uur. Ek mag nooit 
weer terugkeer nie. Ek weet nie. Maar ek sê julle, met my hele 
hart, ek het julle die Waarheid vertel. Ek het nie nagelaat om 
aan julle alles te verklaar wat God aan my gesê het om te sê 
nie. En ek het Dit gesê in die Naam van die Here.
242 Dit is ’n ernstige oomblik. Ek weet nie hoe om dit uit te 
druk nie. Ek het drie of vier keer probeer om hierdie preekstoel 
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te verlaat, en ek kan dit nie doen nie. Hierdie is ’n ernstige 
uur. Moet julle dit nooit vergeet nie. Hierdie is die tyd wat 
God, miskien, Sy laaste oproep mag maak. Ek weet nie. Hy sal, 
eendag, Sy laaste oproep maak. Wanneer? Ek weet nie. Maar 
ek sê julle, volgens daardie visioen, lyk dit asof daardie Bruid 
omtrent voltooi is.
243 Kyk na die nominale kerke wat inkom. Toe die slapende 
maagd gekom het vir Olie, het sy Dit nie gekry nie. Die Bruid 
het ingegaan. Die Wegraping het opgegaan. “Terwyl hulle gaan 
Olie koop het, het die Bruidegom gekom.”
244 Is jy aan die slaap? Word vinnig wakker, en kom tot 
jouself. En laat elkeen van ons bid, asof ons sterwend was op 
hierdie oomblik, in die Naam van die Here. Laat ons, elkeen, 
bid in jou eie manier.
245 Almagtige God, wees ons genadig. Here, wees my genadig. 
Wees ons almal genadig. Wat help dit, maak nie saak wat ons 
doen, as ons in hierdie dinge faal nie? Ek staan en vra vir 
genade, O God, voordat hierdie groot stad onder die see sink 
en oordele van God oor hierdie kus spoel. Ek bid, God, dat U 
U Bruid sal roep. Ek vertrou hulle nou toe aan U, in die Naam 
van Jesus Christus. Amen. 
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