
WAT SAL EK DOEN MET JESUS

WAT CHRISTUS GENOEM WORD?

 Here seën u, Broer Vayle. Môre, vriende. [Gemeente sê:
“Goeie môre, Broer Branham.”] Ek’s altyd laat. Billy het

vir my gesê dat ek gehad het, vanmôre, en ek het omtrent dertig
privaat onderhoude, en ek het twee van hulle gehad, so, ek glo
twee of drie. So ek kan net nie by almal uitkom nie, julle weet,
en mense wat wag, en wat gewag het op die lys vir maande en
maande. En die Here het party wonderlike dinge gedoen daarin.
O, Hy’s—Hy’s ons God. Is Hy nie? [“Amen.”]

2 Nou ek’s seker, vanmôre, dat ons almal bewus is van die groot
hartseer wat gebeur het met hierdie volk, van die verlies van ons
President, Mnr. Kennedy. Hoewel ek verskil van die man in sy
politiek en in sy godsdiens, maar tog verdien hy nie om so te
sterf nie. Nee. En laat daardie kinders agter, en geen pappa nie.
En ’n moeder wat…Mev. Kennedy, hoewel ek sekerlik nie met
haar sou saamstem nie, en haar maniere en dinge, miskien, maar,
onthou, sy’s ’n moeder. Sy het pas haar babatjies verloor, en sy
het haar man verloor. En hy het reg in haar skoot geval, en haar
eieman se bloed het oor haar skoot uitgestort. Dis verskriklik.

3 Het julle ooit gedink…Partymaal dink ons sy gee die pas
aan vir die volk, in style en dinge. Dit mag ook so wees.
Maar het julle geweet, Mev. Kennedy het nooit een van hierdie
Boodskappe gehoor wat ek daaroor gepreek het nie. As sy een
van daardie Boodskappe kon hoor, sou sy dalk anders gemaak
het. En party van ons susters wat dit hoor, en dit steeds nie wil
hanteer nie. Sien? Sien? Sien? Sy was ’n Katoliek groot gemaak;
dis al wat sy ken. Niks daarteen nie, sien. Sy…Dis ’n stelsel.
Niks teen die mense nie, die Katolieke mense nie. Dis ’n stelsel,
die Katolieke stelsel, net soos Presbiteriaans, Metodis, of enige
van die res van hulle, sien, of Pinkster, enige daarvan. Dis die
stelsel, nie die mense nie.

4 Mnr. Kennedy, dink ek, het ’n—’n goeie taak verrig as
President. En my hart gaan uit vir sy vrou. En ek voel regtig
hartseer daaroor, dat ons volk selfs sal, die boewe ensovoorts in
ons volk, ’n ding soos daardie sou doen.

5 As jy nie kan verskil met ’n man nie, reg, en jou eie standpunt
kan inneem nie; en dit is geen rede om ’n anderman dood temaak
nie, net oor dinge soos daardie nie. En daardie klein kindertjies
nou, het gesê, een klein outjie het gesê: “Nou het ek niemand om
meer met my te speel nie. Pappa is weg.” Sien?
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So ek het altyd gedink dit sal my toestand wees, eendag. Dit
het verskeie kere al amper gebeur, soos jule weet, van geskiet
word in vreemde lande; toe hulle hul liggame oor my moes hou,
mymoes weerhou van geskiet word, oor ’n afstand.
6 So as ’n man sterf soos daardie…Maar, dis die—dis die prys
wat betaal word, wat saamgaan met die glorie van verskillende
dinge. Sien? Ek dink ons handhaaf omtrent ’n gemiddelde van
elke vierde President, een uit vier, word vermoor, en ek voel baie
sleg daaroor. Skande dat ons so ’n persoon in Amerika sou hê,
wat so ’n ding sou doen.
7 En nou, steeds, soos ek gesê het, verskil ek—ek van sy
politiek. Ek’s…Ek het nie, en stem nie saam met sy idees van
wat hy wou doen nie. Maar, julle sien, hy’s ’n ander man. En
ek het nie met sy stelsel van godsdiens saamgestem nie. Ek—
ek het sekerlik nie daarmee saamgestem nie. Maar, steeds, hy—
hy was so grootgemaak. Dis—dis wat dit was. Soos ek gesê het,
as hy miskien iets ander gehoor het, mag dit miskien anders
gewees het.
8 Ons het ’n—’n ding hier wat ons doen, dat wanneer een van
ons mense ook al sterf, of iets, alhoewel buite…Ek dink as ’n
Amerikaanse kerk, as ’n groep Amerikaners…

Die Amerikaanse mense het Mnr. Kennedy ingestem vir
President. En dit was…Dis die rede dat ons ’n demokrasie is.
Ek het nie vir Mnr. Kennedy gestem nie. Ek het gestem vir
Mnr. Nixon, omdat ek Mnr. Nixon geken het, persoonlik. En
ek—ek het van hom gehou, en ek—en ek het vir hom gestem,
persoonlik, omdat ek van hom gehou het. Maar die mense van
hierdie land, Amerikaners, mymedeburgers van hierdie land, het
Mnr. Kennedy verkies. En die manier waarop hulle dit gedoen
het, wel, dis tussen hulle en God, maar dis dit.
9 Maar ek dink, vir hierdie moeder se onthalwe, ’n mens, ’n
moeder van kinders, Mev. Kennedy, kan ons nie net ’n oomblik
staan vir gebed vir haar nie?
10 Here Jesus, ons menslike wesens, ons het ’n gevoel vir
mekaar. En ons is jammer, Here, dat ons President platgeskiet
is op die manier wat hy was, in koelbloedige moord. En ons is so
jammer dat ons volk gekom het by hierdie punt, dat sulke mense
soos daardie in ons volk is—is, wat ’nmens in koelbloedigemoord
sal doodmaak; soos hulle daardie gekleurde broer nie lank gelede
geskiet het nie, en hom net reguit koelbloedig platgeskiet, van
rassevooroordeel. En ons is so jammer dat sulke mense onder ons
bestaan, Here. Ons, ons swakheid, het dit laat gebeur.
11 En ons bid vir Mev. Kennedy, daardie vrou van hierdie, die
President. En weet daardie klein babatjies wat na hulle—hulle
vader kyk, wat hulle ’n paar dae te vore verlaat het, gelukkige
man, en met hulle gestoei en gespeel het op die vloer. Nou, het
hulle geen vader nie. En vir daardie vrouwat…sy vrou, dat haar
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eie man reg in haar skoot geval het, en sy bloed uitgeloop het op
haar rok; wat pas haar baba begrawe het.
12 En tog, Here, ons mag glo dat die vrou verkeerd is, vir
die— die—die manier wat sy ’n pas bepaal het in die volk, van
haar aantrekkery ensovoorts; maar dit—dit kan wees vir die
Amerikaanse volk, in geheel, hulle, dat dit is wat hulle wil hê. So
ons—ons bid vir haar, vanmôre, dat U haar sal help. En mag daar
’n tyd in hierdie diepe verlies wees wat sy sal vind wat Waarheid
is, Jesus Christus! Skenk dit, Here, Die Enigste EenWie vrede en
vertroosting in die uur van nood kan gee.
13 En help ons, Here, om aan te hou, om met ons hele harte,
’n skynende lig te wees, dat ons nie weet watter tyd of watter
invloed ons op iemand anders kan hê nie. En laat ons die Lig
van Christus laat skyn totdat Hy kom. En dan sal die groot
Herder van die kudde, Wat alle regverdigheid ken, alle sonde tot
vergelding bring, en Hy sal net weet hoe om dit te doen. En tot
dan, gee ons onsself oor in U hande, vir U liefde en genade oor
ons. In Jesus se Naam. Amen.
14 Ja, ek dink nie enige mens verdien om so te sterf nie. Nou,
Mnr. Lincoln het nie verdien om so te sterf nie. Mnr. McKinley
het nie verdien om so te sterf nie. Huey Long het nie verdien
om so te sterf nie; niemand van daardie manne nie. Ek glo nie
daarin nie. Moorde, dis verkeerd. Ons kêrels het nie vir so iets
geveg oorsee nie. Ons vlag is nie opgerig vir so iets nie. Ons is
nie Amerikaanse burgers vir so iets nie. Nee. Alhoewel, ons land
is skeef en verdraaid met sonde, dis wat—dis wat hierdie dinge
doen. Dis sonde.
15 Nou, vandag het ons…Ek gaan Sondagskool gee, en ’n paar
dinge wat ek dit graag wil noem aan die kerk. En dit is, die eerste
ding, ek wil hê julle moet my vergewe omdat ek julle almal so
lank hou Sondagoggende wanneer ek hierdie Boodskappe het.
En dan as die Here wil…Die rede waarom ek dit doen, is omdat
ek—ek hier is tussen my mense en ek—ek onderig doktrienes net
so sterk as wat ek weet hoe. Ek onderig nie hierdie doktrienes uit
na ander plekke nie. Ek staan net op die—die hoofgrondbeginsels
van die Evangelie. Maar hierdie doktrienes wat sterk is, hulle
onderig ek—ek nie buite in—in ander plekke nie. En dan, hier,
dit neem my ’n uur, partymaal, twee of drie ure, om deur my
Boodskap te kom. En ek hou julle hier partymaal, twaalf—dertig,
eenuur. En dis net gering teenoor wat ek gedoen het. Ek sou
heelnag bly, amper, partymaal. Ek het gegaan, ons het begin,
baie keer, voor agtuur en huistoe gegaan die volgende oggend
teen twee of drie, dis reg, van my dienste af.
16 Maar ek—ek—ek gaan probeer om, wanneer ek weer saam
met julle kom, en net ’n—’n klein…’n preek in plaas van soveel
onderig van hierdie, behalwe as ek julle voor die tyd in kennis
stel dat dit iets sal wees. Want, ek het die Sewe Basuine, glo ek,
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wat kom, wat reguit inkom op die Sesde Seël. Toe die Sesde Seël
weerklink het, het al Sewe Basuine gelyk afgegaan, julle sien.
En so ons…Ek wil dit graag aan die Kerk bring voor Sy Koms,
as…ofmy heengaan, of wat ook al ditmagwees, as ek kan.
17 Nou, as ons dit doen, sal ons julle voor die tyd in kennis
stel. En miskien dan, soos ons sien vanmôre, die sale volgepak,
en die mure, en rondom, sal ons probeer…Ons het nou ’n plek
wat ons moontlik sal kan kry hierbo. Dit het sitplek vir omtrent
drieduisend mense, en dis ’n mooi ouditorium van ’n skool reg
bokant ons hier. En die Sewe Basuine, ons sal probeer om hulle
te preek hierbo by daardie skool. En dit sal baie sitplek verskaf,
julle sien, sodat ons die mense kan inkry.
18 Ons wil rapporteer, by die New York, het ons net ’n
wonderlike tyd gehad. DieMorris Ouditorium daar, ons moes net
die mense wegwys, elke aand. Hulle was ingedruk. Die brand…
Die man wat die plek besit het…Brandweerhoof sou die plek
sluit as ons hulle sou laat staan, ingedruk soos daardie. En toe
moes ons hulle wegwys. En mense buite in die straat, wat op en
af met die straat loop, wat bid dat iemand sou moeg word en
opstaan en uitgaan, sodat hulle kan inkom en ’n sitplek kry. Sien?
Net een persoon, hulle wag net daarbuite vir die een persoon, om
in te kom. En een wat volgende een by die deur is, en dan laat
hulle een in soos daardie. Wanneer iemand opstaan en uitgaan,
moes vroeg huistoe gaan, wel, hulle sou inkom en soveel daarvan
deel. Sien, hulle sou kom. Dis baie gawe, gawe klomp mense. En
ek glo die wêreld, die Christelike kerk, honger naGod.
19 Nou, ek—ek—ek vertrou dat…Dankie, broer. Ek—ek vertrou
dat—dat God ons hierdie geleentheid sal gee, waar ons kan
saamkom en daardie laaste Sewe Basuine kan hê. Ek wil gelei
wees om daardie dinge te doen, sodat julle sal weet.
20 Dan by die besigheidsmanne se ontbyt…Gewoontlik, hulle
tak daar, ek dink hulle het gesê dat hulle enigiets van vyftig
tot ’n honderd by hulle ontbyt gehad het. En daardie môre het
hulle sewentienhonderd kaartjies verkoop, en die res van die plek
ingelaat, om die plek vol te pak. En elke gang, en rondom die
mure, en op—en—af met die trappe, het mense gestaan. En party
hooggeplaaste predikers, ’n klomp priesters, en—ensovoorts, was
daar om die Boodskap te hoor. En so, ek verstaan, ek glo dit het
’n bietjie gehelp. Dit mag bietjie—bietjie meer gedoen het, beter
as wat ons regtig sou dink dit sou wees.
21 Nou, dan, vanaand die…Gaan ons hê ’n…die Boodskap
vanaand, die Here wil, oor ’n—oor ’n onderwerp van—van hoe,
oor jou toestandmet Christus. En nou sal dit…Dit sal kortwees.
Ons wil begin, ek wil op die platvorms wees om sewe—dertig.
As…Watter tyd begin julle gewoontlik? [’n Broer sê: “Ons begin
om sewe—dertig, maar ons sal begin om sewe.”—Red.] O, sewe, en
ek sal op die platvormwees teen sewe—dertig, en dit sal my afkry
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teen agt—dertig, as die Here wil, want ek—ek net…Ek gaan net
so vinnig wees soos ek kan, en ek gaan begin oefen.
22 Dan ’n ander ding, is, mag wees party vreemdelinge hoor
die mense lag. Natuurlik, ek probeer om weg te kom van hier
af, maar ek kan dit nie doen nie. Dis soortvan…Ek hoop nie
dit klink ontheiligend nie, maar my ma het altyd gesê, wanneer
mense saamkom soos daardie, is dit net soos sorgummolasse op
’n koue oggend. Jy weet, dis dik, en loop stadig. En so dis omtrent
hoe dit is. Ek loop stadig in hierdie Boodskappe, omdat die—die
soetheid van die suikeriet vanGod, ons soortvan saam verdik. En
ek—ek—ek, sou dit geen ander manier wou hê nie. Ek—ek wil dit
net so hê.Waar, ek onthou ons sou staan en daardie lied sing.

Geseënd sy die band wat bind
Ons harte in Christen liefde;
Ons gemeenskap van geesgenote
Is soos diè van Bo. Sien?
Wanneer ons skei van mekaar,
Gee dit ons pyn van binne;
Maar ons sal steeds verbind wees van hart,
En hoop om weer te ontmoet.

23 En ek—ek vertrou dat dit altyd ons—ons doel hier sal wees.
Baie van daardie ou heiliges het aan die slaap geval sedertdien,
maar ons is steeds verbind van hart. En ek dink daardie gesig
daardie môre, om hulle daaroorkant te sien, en die seën en glorie
van die jong gestaltes vanman en vroulikheid, nog steeds lyk soos
hulle hier het, toe hulle hier op aarde was. Ek dink hulle wag vir
ons koms. Eendag sal ons by hulle aansluit, soos God wil. Nou
ek—ek…
24 En onthou die dienste, die sangdienste sal vanaand sewe—
uur begin, in plaas van sewe—dertig.

En dan volgende week, is ek by Shreveport, Louisiana, en
daar by die Lewe Tabernakel by Shreveport, Louisiana. En
ek dink hulle probeer die ouditorium kry oorkant die straat.
Broer Moore het gisteraand gebel, gesê hulle…Dis ’n jaarlikse
konvensie, en hulle verwag ’n groot skare mense.
25 Ek wil ’n klein getuienis gee voordat ek die Skrifte lees. ’n
—’n Dame het hier gesit die ander dag, daar was…Julle vertel
wat die invloed is van iemand wat vir ’n ander bid. Ek het
net toevallig afgekyk en ’n ander dame gesien wat ek net…
Margie Cox, Broer Rodney Cox se vrou wat daar sit. En verlede
week, reken ek was dit, toe ons hier was, die Heilige Gees het
onderskeiding oor die geboue gegee, julle weet, hoe mense vertel
het. En sy het gesit…Sy sit reg hier nou. Maar sy was net
daaroorkant iewers. En ek—ek het oorkantoe gekyk, en daar was
’n dame wat—wat geroep was, wat die suikersiekte gehad het. En
Margiewas…En in die gesigwas ditMargie. EnMargie het daar
gestaan; en tog het ek afgekyk en haar gesien, en dit was ’n…
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En ek het gedink…En ek het gekyk om hierdie ander vrou te
sien, en Margie was in die gesig, maar die Lig was oor die vrou.
So ek—ek het gekyk.
26 En ek het gedink, wel, as ek Margie roep, sal hulle sê:
“Sekerlik, daardie, sekerlik.” Iemand wat hulle ken, sê: “Tog,
hy—hy…Haar man is net een van sy—sy boesemvriende. Hulle
leef saam, slaap saam, jag saam, en—en alles. Sekerlik, dis, hy
sou dit weet.”MaarMargie het dit nie geweet nie. Maar ek het die
ander dame geroep, wat ’n…Ek glo, ’n suster was uit Chicago,
soos ek later agtergekom het.
27 Maar toe kom, dat in haar…die fabriek, gee hulle
suikersiekte toetse. En—en sy het suikersiekte gehad. En dus was
sy op haar pad, eergister, na die kliniek daarvoor. En—en daarom
toe sy dit noem, het ek haar laat onthou daarvan. En ek het gesê:
“Kom hier, Suster Margie.” En haar vertel hoe sy lam geword het
in haar hande, en—en hoedat die regte slegte gevoel.

Die klein vroutjie werk dag en nag, amper, daarbo, om…
getroue klein moeder, om haar man te help om vir hulle huis
te betaal wat hulle probeer bou. En—en sy en haar sustertjie,
Nellie, en Charlie, dis Rodney se broer, sy vrou, en hulle almal
wat saam werk by daardie fabrieke daar, net so hard soos hulle
kan gaan. En die oneer verduur. Hulle laat hulle hare uitgroei,
en haal grimering af, sulke dinge, toe Christene geword het. Ek
glo aan om krediet te gee waar krediet verdien word. En ek het
beslis ’nwarmplek inmy hart vir daardie twee jong vroue.
28 En haar toe aan die hand geneem en vir haar gebid. En sy het
opgegaan, en hulle kon nie ’n teken van die suikersiekte iewers
vind nie. Dis weg, so.

’n Dame het reg hierbinne iewers gesit, wat geroep is, en dit
was ’n suster genaamdBruce. Ek sien haar nie vanmôre nie, maar
sy was altyd…Sy’s ’n vrou wat baie bid. En hierdie vrou het
ingekom en, was laas keer toe ek hier was, en daar was geen—
geen gebedskaarte, of niks gegee nie, so daar sou niemand wees,
geen gebedslyn nie, so hulle het net…Die Heilige Gees het net
oor die gehoor geroep.
29 En hierdie kleinMej. Bruce, sywas—was eenkeer genees, self,
van kanker. En sy—en sy het net altyd ’n las op haar hart vir
iemand anders, en sy het net gebid. En daar was ’n dame van
Louisville, wat aan die sterf was, kanker in die keel. En terwyl
sy gebid het, het die Heilige Gees reguit na daardie vrou gegaan,
haar geroep, en wat ook al Dit gedoen het, haar vertel wie sy was,
het haar vertel, liewer, wie sy was, en wat haar probleem was, en
van haar kanker, en gesê sy, dit sou alles wel wees. En die klein
dametjie het huistoe gegaan.

’n Paar dae daarna, het sy net begin versmoor, amper, haar
keel het groot opgeswel. Sy het ’n groot hoes gegee, en die kanker
het uitgespring. En sy’s perfek. Sien?
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30 Wat gebeur het, julle sien, die klont, self, is ’n
kwaadaardigheid wat lewe in het. Sien? Kanker, dit kom van
die—die woord, die mediese term, van “krap,” wat beteken dit
het ’n klomp bene, soos die—die krap wat jy kry uit die see en—en
dit suig jou bloed uit jou uit. En hierdie kwaadaardige groeisel
in haar keel het, dit was, dit waswat dit aan die doenwas.

Nou, kyk, ek hanteer nie die groeisel nie. Ek hanteer die lewe
wat in die groeisel is. Sien? Die lewe wat in die groeisel is is
wat ons hanteer. Sien? “In My Naam sal hulle duiwels uitdryf.”
Die woord duiwel is “pyniger,” soos van die liggaam. En hierdie
was ’n duiwel. En toe toe die lewe uit die groeisel gegaan het,
natuurlik, het dit die groeisel laat begin opswel.
31 Net soos ’n klein hondjie wat doodgery is in die straat, so iets,
laat dit daar in son lê vir ’n paar dae, dan, en dit word dubbeld
sy grote.

Wel, dit was wat die klein vroutjie erger laat word het. Ek
het dit baie maal verduidelik. As jy erger word, is dit die einste
teken dat jy genees is, jy sien. En so het dit net al hoe erger geraak
die heeltyd, en haar verwurg, want dit het geswel. En die…
Maar dit het laat los, die lewe was daaruit. En sy wat gehoes
het soos daardie, julle sien, [Broer Branham hoes—Red.] soos die,
gespring, het dit losgetrek van die res van haar vlees. En die dooie
stof, net die liggaam met geen lewe daarin nie, die kanker weg,
het uitgespring, sien, het uitgeval.
32 So, dis wat, die liggaam het toe uitgegaan. Dit was nie die
duiwel wat uitgegaan het nie. Dit was die huis waarin hy gelewe
het. Hy het uitgegaan as gevolg van die vrou se geloof in wat aan
haar vertel was, wat geweet het dat Jesus Christus dieselfde is
gister, vandag, en vir altyd, dis wat die kanker doodgemaak het,
die lewe uitgeneem het.

Nou, sy kon gegaan het—terug gegaan het na die dokter, en
die dokter gesê het: “Onsin, die—die—die ding is netso daar as
wat dit altyd was.” Maar dit was reg, die groeisel was daar, maar
nie die lewe nie, was nie daar nie. Sien?
33 Nou,wat as dit iewerswaswaar dit nie kon—kon uitkomnie?

Is daardie die foto? [Broer Neville sê vir Broer Branham:
“Dis ’n foto van ’n groeisel wat uit Mev. Baker gekom het, van
oorkant in Springville, Indiana. En sy…Hierdie is ’n vergrote
foto, wat sy uitgeskei het, na gebed.”—Red.] Hier is ’n foto van ’n
groeisel van Mev. Baker, van Springfield, Indiana, wat uitgeskei
is, na gebed. Dis ’n foto daarvan. Sien, dis die liggaam waarin
die duiwel gewoon het.

Net soos jy woon in hierdie liggaam waarin jy woon; dit mag
groot wees, rooikop, swartkop, wat ook al dit is. Sien? Of die
duiwel woon in hierdie liggaam, of Christus woon in daardie
liggaam. Wel, dan wanneer die lewe daaruit gaan, is jou liggaam
steeds hier op aarde, sien, maar die lewe is nie daar nie.
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Toe die lewe uitgegaan het, was die liggaam steeds daar.
En toe het dit losgeskeur van haar liggaam en is uitgewerp, die
liggaam het uitgegaan.

Maar as dit nie op ’n plek is waar dit kan uitskei nie, dan
moet jou hart daardie dooie stof optel en die bloed suiwer, elke
keer as dit klop. Dit veroorsaak koors, en alles anders, want dis ’n
infeksie. Julle sien? En jou hart moet…Ek dink die hart suiwer
die bloed soos dit verbygaan. Is dit reg, Suster Dauch? Ek dink
dis reg. Die hart soos dit klop, suiwer dit. ’n Verpleegster, julle
weet, en nog een wat hier voor haar sit. Suiw—…tel op die…
En dis wat koors veroorsaak van ’n infeksie. Dit tel die infeksie
op en—en jaag ’n koors op.
34 Nou, die mense, julle sien, dis julle geloof. Dis nooit jou
gevoelens nie. Dis niks, of dit so is, as my hand nie reguit is
nie. Dit het nie een ding daarmee te doen nie. Dis my geloof wat
dit doen. Sien? Reg voor ons, sien ons die beeld van ’n perfek
geneeste persoon, deur geloof. En dan maak ons net tree vir tree
totdat ons reg in daardie persoon instap, en net reguit daarmee
aanstap. Sien? Daar is dit. En dit, dis wat dit doen, jou geloof; nie
jou gevoelens nie. Jou geloof doen dit. Die dank en prys aanGod!
35 Nou net ’n oomblik van gebed, en ons het ’n onderwerp hier
wat ons ’n oorweging aan wil skenk, en ’n tydjie wat die Here
met ons sal deel hiervolgens.

En, nou, en dan as party van julle moet gaan vanmôre, en nie
in die aanddiens sal wees nie, as die Here wil, wil ek—ek weer
hier wees. Die familie kom Kersweek terug. En dan, die Sondag
na Kersfees, as die Here wil, wil ek my Kersboodskap hier by die
Tabernakel preek; Sondag na Kersfees. As die Here wil, sal die
teks wees,Die Boemelaar Op Die Straat.

So laat ons nou ons hoofde buig en bid voor ons die teks lees.
36 Here Jesus, wees U ons naby net op hierdie tyd. En ons weet
dat dit moeilik is in ons klein kerkie, en wanneer baie staan.
En—en ons is nie hier as gevolg van die gemak van die plek, wat
ons fisiese gemak gee nie, want dis nie gemaklik nie. En ons is
nie hier om gesien te word nie. Maar ons is hier omdat ons U
Teenwoordigheid gevoel het. En ons weet dat U hier is. En ons is
hier vir korreksie. En ons is hier, met die wete dat ons in die huis
van God is. En ons voel goed om hier te wees, maak nie saak hoe
ongemaklik dit is nie, die staanery, en—en opgeknopte sittery,
maar ons is hier omdat ons—ons voel dat God hier is.
37 En net soos daardie seun moes gevoel het daardie aand,
toe Paulus heelnag lank gepreek het, wat ’n lang boodskap,
waarskynlik vanaf die ondergaan van die son tot die opkoms van
die son, die volgende môre. En ’n jong kêrel wat hoog bo gesit
het, hy het afgeval en hulle het gedink hy was daarmeeheen. En
Paulus het sy liggaam oor hom gelê, en die Gees van God wat
op die boodskapper was het die gees van die lewe teruggebring
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in die seun se liggaam. En hy het gesê: “Hy sal reg wees,” en
die jongman het gelewe. Hy was geïnteresseerd in wat Paulus
gesê het.
38 En, God, ons is geïnteresseerd in wat die Heilige Gees
vanmôre mag sê aan ons harte. En ons bid dat U die Brood van
die Lewe aan elkeen van ons sal breek, dat wanneer ons hier
weggaan vandag, dat ons nie hierdie gebou sal verlaat dieselfde
mense wat ons was toe ons ingekom het nie. Mag die Christene
nader aan U wees. Mag die sondaars draai vandag. Mag die
siekes genees word. En mag die Koninkryk van God ons naby
wees vandag, of selfs in ons wees. Want ons vra dit in Jesus
Christus Naam, soos ons wag vir Sy Gees om ons die Woorde te
gee. Amen.
39 Nou laat ons van die Skrif lees, wat is…God se Woord is
altyd reg.

En nou, en elkeen, ek sien julle is baie gaaf teenoor diegene
wat staan. Ek sien iemand opstaan en gaan sit, en iemand anders
’n sitplek gee. Dis baie goed. Ek wens ons het meer plek gehad,
maar ons het dit net nie, en op hierdie tydstip.

Blaai na Matthéüs 27, en ons sal lees vanaf die 11de vers, en
dan sal ons praat oor hierdie onderwerp.

En Jesus het voor die goewerneur gestaan, en die
goewerneur het Hom die vraag gestel en gesê: Is U die
Koning van die Jode?…Jesus antwoord hom: U sê dit.
En terwyl Hy deur die owerpriesters en die ouderlinge

beskuldig word, het Hy niks geantwoord nie.
Toe sê Pilatus vir Hom:Hoor U nie hoe baie dinge hulle

teen U getuig nie?
En Hy het hom op geen enkele woord geantwoord nie,

sodat die goewerneur hom baie verwonder het.
En op die fees was die—die goewerneur…gewoond

om een gevangene, die een wat hulle wou hê, vir die
skare los te laat.
En in daardie tyd het hulle ’n edel gevangene gehad

met die naam van Barábbas.
Nadat hulle dan byeengekom het, sê Pilatus vir hulle:

Wie wil julle hê moet ek vir julle loslaat: Barábbas, of
Jesus wat genoem word Christus?
Want hy het geweet dat hulle Hom uit nydigheid

oorgelewer het.
En terwyl hy op die regbank sit, het sy vrou na hom

gestuur en gesê: Moet…tog niks te doen hê met dié
regverdigeman nie, want ek het vandag in ’n droom baie
gely om sy ontwil.
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Maar die owerpriesters en die ouderlinge het die skare
oorgehaal dat hulle Barábbas moes begeer en Jesus
ombring.
Toe antwoord die goewerneur en sê vir hulle: Wie van

die twee wil julle hê moet ek vir julle loslaat?… (Dink
net daaraan!)…Hulle antwoord: Barábbas!
Pilatus sê vir hulle: Wat moet ek dan doen met Jesus

wat genoem word Christus? Wat moet ek dan doen met
Jesus wat genoem word Christus? Hulle sê almal vir
hom: Laat Hom gekruisig word!
En die gowerneur sê:…watter kwaad het Hy dan

gedoen? Maar hulle skree nog harder en sê: Laat Hom
gekruisig word!
En toe Pilatus sien dat niks help nie, maar dat daar

eerder ’n oproer kom, het hy water geneem en sy hande
voor die skare gewas en gesê: Ek is onskuldig aan die
bloed van hierdie onskuldige man; julle kan toesien!
En die hele volk antwoord en sê: Laat sy bloed op ons

en op ons kinders kom!
Toe laat hy vir hulle Barábbas los, maar Jesus het hy

laat gésel en oorgelewer om gekruisig te word.
40 Wat ’n hartseer prentjie! Ek noem ’n teks hiervan, as julle dit
so wil beletter, of dit so noem. Enmiskienwil die band so betiteld
word: Wat Sal Ek Doen Met Jesus Wat Christus Genoem Word?
En die onderwerp wat ek wil gebruik, na daardie die teks was; ek
wil die onderwerp gebruik: “met Jesus op jou hande.” Met Jesus
op jou hande, wat sal jy doen?
41 Ons toneel begin, vanmôre, in die oordeelsaal; waar Pilatus,
die goewerneur, op die toneel geroep is, om—om op te tree en—
en ’n oordeel te vel. Dit was vroeg in die oggend, ’n tydjie voor
die daglig, en hy was gesteur uit sy slaap, en—en is uitgeroep om
die—die saak van hierdie Man aan te hoor.
42 Dit was ’n tyd van die kruisiging van ons Heer en Verlosser,
Jesus Christus. Hy het—Hy het niks gedoen, so ver hulle in Hom
kon vind nie, en Hy het—Hy het alles beantwoord. Dit was net
die uur dat dit so moes wees.

Daar is niks wat kan gebeur sonder dat daar iets daaragter is
wat dit so veroorsaak het nie. Daar moet ’n rede wees vir enigiets
wat plaasvind. Want dis—dis gemotiveerd, natuurlik, deur die—
die gees wat in wesens is, en in menslike wesens, ensovoorts.
Daar’s ’n motief, motief daarvan, en ’n—en ’n doel, en daar moet
’n rede wees.

En dit, rede waarom dit moes gebeur met hierdie grootste
Man wat ooit op die aarde gelewe het, of ooit kon leef; die rede
dat dit so gebeur het, omdat dit tyd was daarvoor om te gebeur.
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Sien? Dit moet so wees, en daar was geen manier om dit te
ontsnap nie. Dit, dit moes daardie tyd wees.

En Jesus het na die aarde gekom net presies soos God se
Woord voorspel het Hy sou kom. Hy het presies netso gedoen soos
die Woord gesê het Hy sou doen. Hy het die lewe gelei, presies
netso, en God het die Saad van daardie tyd bekend gemaak, of
gemanifesteer. Nou onthou, God…
43 Die Bybel begin by Genesis en gaan tot by Openbaringe. Nou
hier is die les wat ek—ek wil hê julle moet verstaan, dat…Sien,
in elke geslag is dit gespreek, in die Bybel, van ’n sekere ding wat
gebeur deur elke geslag.

Soos Daniël gesien het die…die droom van Nebukadnesar
uitgelê het; hoe die Heidenkoninkryke sou inkom, en hoe hulle
sou afgaan, en hoe hulle sou uitgaan. En elkeen van daardie
mense in daardie rasse en daardie volke, daardie Heidenmagte
wat beheer, die wêreld beheer het, het presies netso gemaak soos
die gesig gesê het hulle sou maak.
44 ToeNebukadnesar, die kop van goud, geneemwas, toe het die
Mede en Perse ingekom; en hulle aard, volgens die—die aard van
die materiaal, en volgens wat die profeet gesê het, presies netso.
Nebukadnesar, die kop van goud, wat die grootste en eerste van
die Koninkryk is. Dan die Mede en Perse wat silwer is. En dan
verder af in die dye, wat van—van koper was. En elkemetaal raak
harder en harder; goud wat die sagste is. En dit eindig in yster,
wat die hardste van dit alles is, is yster.

Nou, elkeen van daardie koninkryke het presies netso
afgekom, volgens aard, die manier wat die profeet gesê het hulle
sou maak. En wat het hy gedoen? Hy het ’n saad gesaai vir die
volke om dop te hou, en elke keer wanneer ’n koninkryk ingelui
was, moes dit doen volgens wat dieWoord gesê het.
45 En toemoesMessias op die toneel kom. En toe Christus op die
toneel gekom het, moes Hy daardie Woorde van God beantwoord
wat vervul moes word, waarvan die profeet gepraat het, dit wat
Hy sou doen.

Moses het gesê: “Hy sal ’n—Hy sal ’n Profeet wees soos ek.”
En as julle sou…ons tyd sou hê om dit terug te tipeer en sou wys
net hoedat in daardie geweldige tyd, toe Israel in gevangeniskap
was deur Egipte, van hoedat Moses ’n snaakse, eienaardige kind
geborewas; en hoedat hy—hy opgekomhet, en grootgemaak is, en
hoedat hy versteek was in die riete; en hoedat hy ’n leier geword
het, in die berge ingegaan en die wet gekry het, en weer afgekom
het. En was nie net ’n leier nie; maar hy was ’n priester, en ’n
koning, en ’n regeerder. Al hierdie dinge, en hoe dit net presies
Christus getipeer het. En Moses het gesê: “Die Here julle God sal
’n Profeet oprig soos ek.” Sien?
46 Nou, toe Christus gebore is, was Israelweer in gevangeniskap
deur die Romeinse Ryk. En wat was Hy? ’n Eienaardig gebore
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Kind, en snaaks, hoe Hy grootgemaak is. Hoe Hy opgegaan het
in die berge, en afgekom en gesê het: “Julle het hulle hoor sê,
hulle van ouds: ‘Jy mag nie steel nie.’ Julle het hulle hoor sê: ‘Jy
mag nie owerspel pleeg nie,’ maar ek sê, wie ook al na ’n vrou
kyk om haar te begeer, het reeds owerspel gepleeg.” ’n Wetgewer,
sien, en ’n Koning, ’n Priester, ’n Profeet, presies net soos hy. So al
hierdie dinge moes vervul word, en toe daardie ruimte daar gelê
het vir die lewe van dieMessias, toe dit perfek bevestigwas.

Nou, hierdiemag die laaste lang lesweeswat ek gee vir ’n tyd.
Ek wil hê julle moet dit nou noukeurig begryp.
47 Wanneer die Woord nou gespreek is vir hierdie sekere geslag,
gaan daar iemand op die toneel kom wat daardie Woord sal
vervul, want God het Dit gespreek. Dis ’n bevestiging van die
gesprokeWoord. En Jesus het elke kwalifikasie nagekom, en was
die Woord, bevestig as Messias, presies. Daar is ook Woorde,
gespreek in die Bybel, vir die laaste dag. Daardie Woorde moet
lewendig word.
48 En ons vind hier dat, toe in die dae van ons Here, die kerk
Hom alreeds verwerp het voordat Hy gekom het na Pilatus se
oordeelsaal. Hulle het Hom geweier, vanaf die einste dag wat Sy
bediening begin proffeteer het en hulle ’n Waarheid omtrent die
Woord vertel het. Toe, hulle kon dit nie verstaan het nie, hoedat
Hy, as ’n Man, kon weet wat in die mense se harte was. Min het
hulle geweet, dat, die Woord God is! “En die Woord,” het die
Bybel gesê: “is ’n onderskeider van die gedagtes en oorlegginge
van die hart.”
49 En hulle wou Hom ’n bose gees noem. En Hy het gesê: “Ek
sal julle vergewe daarvoor. Maar wanneer die Heilige Gees kom
om dieselfde ding te doen, sal om ’n woord Daarteen te spreek
nooit vergewe kan word nie.”

En al die dinge wat Hy geproffeteer het om in hierdie dag te
wees, iets moet dit lewendig maak. Maar wanneer Dit lewendig
gemaak word, sal Dit so anders wees as wat mense dink Dit is,
totdat dit—dit net die Uitverkorenes sal wees wat Dit sal sien.
Altyd, net die Uitverkorenes is die enigste ding wat Dit sal sien,
want Dit is uitverkore en verordineerd om Dit te sien. Daarom,
kan dit nie, geen ander manier nie.
50 Jesus het gesê: “Julle kan nie na My toe kom nie. Geen mens
kan kom tensy My Vader hom trek nie; en almal wat hy My gegee
het sal na My toe kom.” Sien? Sien? So daar was geen manier nie.
Hy het gesê: “Julle het oë maar julle kan nie sien nie; ore, julle
kan nie hoor nie.” Gesê: “Wel het Jesaja geproffeteer van julle.”
Sien? Jesaja se profesie wat opspring, gemanifesteer word.

Moet dit nie vergeet nie, hier of ’n bandluisteraar, dat God
se Woord gemanifesteer moet word. God is verplig om te sien dat
Dit dit doen.



WAT SAL EK DOEN MET JESUS WAT CHRISTUS GENOEM WORD? 13

51 Net soos Johannes die Doper voorbestem was om die koms
van Christus vooraf te gaan, moes daar ’n man opstaan om
daardie plek te neem. DaardieWoordmoet vervul word.
52 Toe toe Jesus gekom het as die gesalfde Messias, en presies
netso gemaak het soos die Woord van God gesê het Hy sou maak;
en tog het die Jode na iets anders gesoek: “’n Koning wat gekom
hetmet ’n ysterstaf in Sy hand,”wat ver in die toekomswas.Maar
Hy het elke Woord vervul.

Daar eendag in Kapérnaüm, toe Hy die Skrif opgetel en
gelees het, (het julle opgelet?) Hy het net deel van daardie Skrif
gelees. En toe het Hy die Boek neergesit, en gesê: “Vandag is
hierdie vervul.”
53 Toe Hy die bevrydingsjaar moes preek, nou, hoekom het Hy
nie die res Daarvan gelees nie? Omdat Dit betrekking het op Sy
ander Koms. Hulle het geen behoefte gehad om dit te weet nie.
Dis vir die eeu dat wanneer Hy in sal kom.

Maar die eeu waarin Hy was, dis die rede waarom Hy kon sê:
“Hierdie Skrif is vandag in julle oë vervul. Nét hier sien julle Dit.
“Om die aangename seisoen te preek, en die gebrokenes van hart
te verbind, en die siekes te genees,” diswaarvoorHy gekomhet.

Die res Daarvan was—was om oordeel na die Heidene te
bring, ensovoorts, so dit kom volgende. Sien, die Heiden moes
Hom verwerp, eers.
54 Nou, by die kruisiging, waar ons vandag op die onderwerp
is, van: “Jesus op ons hande.” God se Woord is deeglik bevestig,
is oor en oor bewys, dat Hy die antwoord op God se Woord was.
Waar dat die Skrifgeleerdes…
55 Julle sien, God het Dit alreeds uitgelê. Laat die bediening
Dit bestudeer. Maar, julle sien, hulle neem iemand anders se
woord Daaroor; sekere groep manne. Hulle is so verblind vir die
Waarheid, dat, wanneer die Waarheid getoon word, hulle misluk
om Dit te sien. Maar, julle sien, God is regverdig, Hy het Dit
hier uitgeskryf. Hy het Dit uitgeskryf, reg hier in die Boek, wat
vandag gaan gebeur, so Dit sal vervul word. Maar andere wat nie
bestem is om Dit te sien nie, sal Dit nooit sien nie, sien, hulle—
hulle het Dit alles deurmekaar.
56 En dis die Manier wat hulle Dit toe gehad het. Hulle het
nooit geweet dat Dit Hy was nie. En deur die tekens dat Hy
die Boodskapper van daardie tyd was, kon niemand dit ontken
nie. Sy profeet het daarvan gepraat; hy het gesê: “Ek, ek moet
afneem, maar Hy sal toeneem. Ek’s nie waardig om Sy skoene los
te maak nie, maar Hy staan nou tussen julle,” het Johannes gesê.
En Hy sal kom. En die byl is gelê teen die stam van die boom; en
die bome wat nie vrugte voortbring nie sal uit die bos verwyder
word, dat, of uit die—die wingerd, of die—of die boord. Dit sal
nie meer daar wees nie.”
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57 Nou, ons vind dat daardie dinge gebeur het net presies soos
Hy gesê het. Hy kon hulle gedagtes in hulle hart onderskei. Hy
was ’n profeet. Alles wat Hy voorspel het, het net presies so
gebeur soos Hy dit gesê het.

“Ek gaan op na Jerusalem. Daar sal Ek oorgelewer word in
die hande van sondige mense. En hulle sal Hom boos mishandel,
en Hy sal gekruisig word. En op die derde dag sal Hy weer
opstaan.” Maar gesê: “Sien dat julle geen mens hiervan sê nie.”
En Hy het dit verblind vir hulle, dat hulle Dit nie verstaan het
totdat Dit vervul was nie.
58 Sien, baie keer laat Hy ons blind word tot die uur wat ons Dit
nodig het. Hy laat ons blind word vir die dinge wat ons vandag
sien, want dit is die uur wat ons Dit benodig, om die dag te
bevestig waarin ons is. Sien? Ons vaders het nie hierdie dinge
geweet nie. Die Bybel het gesê dat hulle hulle nie sou ken nie. Hy
het hulle versteek, en in—in die laaste dae sou Dit geopenbaar
word aan die seuns van God; of, maak, hulle sou gemanifesteer
word, omSy glorie en Sy pryse op die aarde gewys teword.
59 En alles wat Daniël omtrent die laaste dae gesê het, en
hoedat: “Hulle wat hulle God ken Sy heldedade sou verrig.” En
net soveel Skrifte wat hierdie dag waarin ons leef bymekaar
bring! En hoedat hierdie bose, misleidende tye op aarde sou
wees. En net presies wat ons nou het vervul Dit.

Hulle, hulle het—hulle is ’n kans gegee om Hom te sien, en,
maar hulle het hulle einste Messias verwerp.

En vandag is dit dieselfde ding, net dieselfde ding. Ons word
die geleentheid gegee, omdat God nie kan oordeel sonder om eers
te…geregverdig te wees vir Sy oordeel.

Nou, as jy ’n—’n sekere persoon vertel wat in die pad afgaan,
wat jaag; jy stop hulle, sê: “Daar is ’n—’n gat in die pad
daaronder. As jy voortgaanmet daardie spoed, gaan jy sterf.”
60 En hulle sê: “Onsin, ek weet wat ek doen.” Dan, julle sien,
kan die bloed nie op jou wees nie, want jy het hulle deeglik
gewaarsku.

Wel, God doen dieselfde ding deur Sy Woord. Hy waarsku
die mense deeglik van aankomende oordeel, en wys Sy tekens
en wonders wat voorspel is in die Bybel vir daardie eeu. Hy wys
hulle, en die mense loop net reguit Daaroor.

Dis nie maklik vir ’n persoon om hel toe te gaan nie. ’n Man
veg sy pad na die hel. Die eerste leuenwat jy ooit vertel het, jy het
geweet dit was verkeerd. Die eerste sigarette wat jy ooit gerook
het, het jy geweet was verkeerd. Die eerste kwaad wat jy gedoen
het, het jy geweetwas verkeerd.Maar in jou gewete, het jou vertel
jy was verkeerd, maar jy het herhaaldelik deur die rooi lig gery,
oor die versperrings gejaag. Jy’s roekeloos. Jy wil dit doen, in elk
geval, wys jy’s ’n grootman. Sien?Maar, onthou, jy veg jou pad na
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die hel. Dis nie maklik om hel toe te gaan nie. Jy moet waarheid
verwerp.
61 Voordat jy die ongeluk het, moet jy oor die rooi lig ry. Voordat
jy die ongeluk kan hê, moet jy, daar onder op die pad, het jy die—
die waarskuwings wat opgesit is. Maar, jy, jy het jou eie manier
daarmee, het mense vandag. En hy weet meer as enigiemand
anders, en hy wil nie luister na die—die tekens en waarskuwings
van die aankomendeOordeel, en hullewat Christus verwerp nie.
62 Nou let op, en wat hulle aanvaar het in plaas van hierdie
Christus. Nou dink aan die kerk van daardie dag, die blindheid
van hulle. Hulle het ’n openbare moordenaar, Barábbas,
verwerp. ’n Man wat bewys is as ’n moordenaar, en regtig sy
oordeel afgewag het. En hy—hy was bewys as—as ’n moordenaar,
enwas ’n slegteman. En net omdat—dat die Lewe van Jesus…

Wat, Hy, Hy het hulle uitgedaag. Hy het gesê: “Watter een
van julle kan My aankla van sonde?” Sonde is “ongeloof.” “As
Ek nie die werke van My Vader doen nie, moet My dan nie glo
nie; as Ek julle nie die Waarheid van die Skrif vertel het nie. En
die Skrif het vir My gepraat, Self. Ondersoek die Skrifte,” het Hy
gesê: “want Daarin meen julle dat julle die Ewige Lewe het, en
Dit is Dié wat vanMy getuig in hierdie eeu.”
63 Maar hulle het gesê: “Hy maak Homself God. Hy maak
Homself iets.” Hy het niks gemaak…God het HomGod gemaak;
Hy was God. Hy was die vervulling van die Skrif. Hy het nooit
Homself enigiets gemaak nie. God het Hom gemaak wat Hy was.
En, dan, dis omdat dit die uur was vir daardie Woord om vervul
te word. So, maar hulle kon Dit nie sien nie, omdat Dit teen
hulle denominasionele idees was, wat hulle opgebou het oor die
Christus. En dit was te verblind vir dieWoord.
64 Nou, en behalwe dit, om ontslae te raak van hierdie Kêrel,
moes hulle ’n moordenaar aanvaar, ’n openbare bedreiging, ook.
Dit was ’n verskuldiging aan die gemeenskap, verskuldiging
aan hulle, ’n moordenaar! Moes dit aanvaar, om, Christus te—
te verwerp.

En voordat enige man of vrou die verkeerde kan aanvaar,
moet hulle die regte verwerp. Daar is iets omtrent die natuur,
het ’n wet daaraan verbonde, dat jy die regte ding moet verwerp
voordat jy die verkeerde ding kan ontvang.

Soos ek nou net aangehaal het, om—om nie ’n leuen te vertel
nie…Jy—jy het ’n leuen vertel teen jou beter wete. Jy het ’n
leuen teen jou gewete vertel. Jy het ’n leuen vertel teen wat jou
moeder of ouers jou geleer het om te doen. Of, selfs die natuur
leer dat jy dit nie moet doen nie. So, daarom, jy, om Waarheid te
verwerp, moet jy ’n—’n—’n leuen aanvaar, en jy moet Waarheid
verwerp voordat jy die leuen kan aanvaar. Sien?
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65 So dis hoe hierdie kêrels gemaak het, hulle het die Waarheid
verwerp. En Hy was die Waarheid. “Ek is die Weg, die Waarheid,
en die Lewe.”

“In die begin was die Woord, en die Woord was by God,
en die Woord was God. En die Woord het vlees geword en is
geopenbaar voor ons.” In Eerste Timótheüs 3:16: “Onteenseglik,
die verborgenheid van die godsaligheid is groot: God is
geopenbaar in die vlees, gehanteer met ons hande.” God, Jehova!
Dis—dis verbasend, dis skrikwekkend, om te dink dat God Wat
die—die—die sonnestelsel in plek gesit het, wat sterre gemaak het
wat ’n duisendmaal groter is as hierdie wêreld…
66 En as een van daardie sterre sou begin aankom na die aarde,
teen tienduisend myl per uur, tog, dit sou dit ’n honderdmiljoen
jaar neem om hier te kom; so ver is dit weg. En twee klein sterre
wat sit, lyk na ’n duim uitmekaar, van hier af, hulle’s verder
uitmekaar as wat ons van hulle af is. En, tog, is daar nie een
van hulle wat nie sy plek hou nie. En daardie groot sterrestelsel,
o, goeiste, die masiewiteit en ontsaglikheid van GodWat daardie
dinge kon maak! Elkeen moet die ander een vashou. Dis hoekom
dit bly soos dit is. As hulle van belans sou raak, sou die hele
stelsel val.
67 En dis wat in Eden gebeur het. Toe Eva uit belans geraak het
met die gebooies van God, het die hele ras geval.

Dis wat die probleem is vandag. Ons behoort nie opgebreek
te wees in die denominasies en organisasies, ensovoorts nie.
Ons behoort seuns en dogters van God te wees, wat die groot
sterrestelsel van die wêreld bymekaar hou.
68 New York, verlede week, het ek geluister na ’n boodskap
aangehaal, of gesê deur Einstein, die groot wetenskaplike, die—
die wat genoem word die brein van die—van die tyd. En ek
was…het dit gehoor. Toe het ek gegaan en geluister na Norman
Vincent Peale, oor sy sielkunde oor hoe die mense moet maak, of
wandel, en hulself in sielkunde projekteer.

Dan, oor Einstien, hy het gepraat van ’n sterrestelsel wat
buitekant tussen die stelsel hier was, buitekant sterre. En as
’n persoon kon beweeg teen die spoed, ek glo hy het gesê, van
lig…Nou, ek dink, wat is dit,…agt—en—sestig duisend? [Broer
Neville sê: “Honderd agt—en—sestig.”—Red.] Honderd, honderd
agt— en—sestig duisend myl per sekonde, wat lig beweeg. En
breek dit nou af in vyf minute, hoeveel miljoene en biljoene van
myle sou jywees. En ’n—’n honderd—en—twintigmiljoen jaar van
ligtyd sou dit jou neem om by daardie sterrestelsel te kom. En
dan ’n honderd—en—twintig, of ’n honderd—en—vyftig miljoen
jaar; ’n honderd—en—vyftig miljoen soontoe, en ’n honderd—en—
vyftig miljoen terug.
69 En hulle het iets getref wat hulle stomgestaan het. En hulle,
nadat jy soontoe en terug gegaan het, sou jy eintlik driemiljoen
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jaar neem om jou die tog te maak, driehonderd miljoen jaar.
Driehonderd miljoen jaar om die tog te maak, en, en wanneer
jy terugkom op die aarde, was jy eintlik net vyftig jaar weg. Jy
breek in Ewigheid in. Daar is geen eindeDaaraan nie.
70 En om te dink, dat, die God Wat dit alles gemaak het en
dit in orde geplaas het, en dit gespreek het, het afgekom en het
vlees geword onder ons, om ons te verlos. En sou ons so vereer
met Sy grootse Teenwoordigheid, dat Hy—Hy hier sou staan op
hierdie sondige wêreld in die laaste dae, en Sy Woord as so
bevestig, omdat Hy gebonde is aan daardie Woord. Amen. Die
soewereiniteit en die regverdigheid van daardie groot Een Wat
daardie dinge in Sy hand hou!
71 Let op, die volke. Die—die kerk moet sy Woord weier, eers.
Toe, nadat die kerk Dit geweier het, en Hom “’n Beëlsebub, of ’n
bose gees” genoem het, toe is Dit voor die regering gebring, sodat
die hele ras veroordeel kon word. Nou vind ons Jesus vanmôre,
voor ’n—’n goewerneur, Pilatus, ’n Romein, om verhoor te word.
En ons vind dat die kerk Hom geweier het, eers, omdat hulle
nie Sy Boodskap geglo het nie, omdat hulle nie die Woord geken
het nie.
72 Jesus het vir hulle gesê: “As julle—as julle na Moses sou
geluister het, sou julle My Woord geglo het, want hy is die een
wat van My gepraat het.” Sien? Daar is die Woord wat die
profeet…Wat, die—die Here kom na die profeet, en die profeet
het die Woord gespreek vir die uur wat sou kom. En hier was
Dit geïdentifiseer, en gesê: “Julle sê julle ken Moses en hy is julle
gids. Julle ken nie Moses nie, nog minder ken julle sy Woord.”
Met ander woorde, Hy het gesê: “Ek is die Woord. Ek is die
geïdentifiseerde Woord wat Moses gespreek het wat sou kom, en
julle veroordeel My.” Sien? Vir hulle tradisies, sien, het die kerk
Hom veroordeel.
73 Nou, ons vind Hom nou voor Pilatus, en deeglik bevestig,
ook, geïdentifiseerd aan die tyd, of die kerk, deur die
boodskapper van die tyd. Hulle is ’n kans gegee om te sien en te
glo, maar het Dit verwerp. Hoekom het hulle Dit verwerp? Baie
van hulle wou Dit glo; maar hulle tradisies, nie die mense nie,
maar hulle tradisies!
74 Nou, julle sien, soos Nikodemus gekom het in die nag, en hy
het gesê: “Meester, ons weet U is ’n leermeester wat van God af
kom. Ons weet dat U van God af kom. Geen mens kan hierdie
dinge doen wat U doen behalwe as God met Hom is nie. Ons…”
Wie is “ons” waarvan hy praat? Die kerk, die Fariseërs, die leiers
van daardie dag. “Ons weet. Ons is deeglik bewus dat U daardie
Persoon is.” Hoekom kon hulle dit dan nie doen nie? Want, hulle
stelsel. Ek wil hê daardie moet baie diep deurweek, want dis
waarby ek wil kom. Sien? Die stelsel waarin hulle alreeds hulself
verbind het, was die een wat hulle nie kon beweeg nie. Hoewel
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hulle gesien het dat Daardie die Messias was, maar die stelsel
waaraan hulle verbindwaswou hulleDit nie laat aanvaar nie.

Verstaan julle—julle? [Gemeente: “Amen.”—Rd.] Nou wil ek
vra, uit hierdie sigbare gehoor, hoeveel verstaan waarvan ek
praat? Steek julle hande op. Goed.
75 Nou, ’n stelsel! Hulle het Dit geglo, en hulle het geweet Dit
was. Hoedat ek daardie selfde ding wil sê vandag! Ons sien
wat veronderstel is om vandag hier te wees, en ons sien Dit,
maar die stelsel wil hulle Dit nie laat aanvaar nie. Hulle is so
geïndokumenteerd met die stelsel! Sien, dit is nie die persoon
nie, dit is die stelsel.

Net soos ek van die President gepraat het wat pas vermoor is.
Nie die man nie; so ver ek weet, is hy ’n goeie man, hy het nooit
enigiets boos gedoen so ver ek weet nie. Maar dis die stelsel. Dit
is nie die mense nie, dis die stelsel.
76 Dit was nie die Jode nie; dit was hulle stelsel. Daardie stelsel
het Hom veroordeel, omdat Hy nie hul stelsel verdra het nie.
Verstaan julle? [Die gemeente sê: “Amen.”—Rd.] Nou, dieselfde
dinge vind nou plaas. En hulle het hierdie volksvyand gekies, ’n
moordenaar.

Maar die saak het nou die regering betrek. So die regering
moet nou hierdie vonnis uitspreek, want, om ’n lewe te neem,
moet dit voor die regering kom. Hulle was nie toegelaat om dit te
doen nie, want hulle was onder die—die heerskappy van Rome,
en hulle kon nie ’n lewe neem hoeveel hul kerk ook al gesê het:
“Onsmoet dit doen nie.” Tog, hulle—hulle kon dit nie doen sonder
dat, eers, Rome hulle die verlof gegee het om dit te doen nie.
So, dit moet voor die regering gebring word. Nou is die regering
betrokke in die ding.

Nou, as dit nie ’n prentjie van vandag is nie, sien ek nie wat
is nie. Sien, presies netso!
77 Die kerk weier Dit, nou is dit die regering wat betrokke is.
Die tyd het aangebreek waar die volk, van almal, in geheel, moes
kom. Die saak is gestel. Die kragmeting was op hande. Die hele
volk het Hom verwerp, en die afbring van die toorn van God op
hulle. En voor die…Selfs die kerk het Hom verwerp, wat die
toorn oor die kerk sou bring.Maar nou het die volkHomverwerp,
om die toorn oor almal te bring.

En, vandag, het die wêreld Hom verwerp, om oordeel aan die
hele wêreld te bring. Alle volkemoet geoordeel word.
78 En ons weet dit het gebeur in die tyd van die groot Romeinse
generaal, Titus. Hy het Jerusalem beleër, en uiteindelik net…
Hulle het mekaar se kinders geëet; die bas van ’n boom af geëet,
en die gras van die grond af. En—en toe het Titus net ingery
en die mure afgebreek en die stad verbrand, en die bloed het
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in die strate af—afgeloop soos daardie, waar hy hulle daarbinne
vermoor het.

En dit moes. Voor ’n regverdige God ’n volk, wat Hy uitgekies
het, kon toelaat, om onder so ’n ding soos daardie te kom, moet
daar—daar ’n regverdige rede wees. Hy is regverdig. Sy—Sy wette
vereis Sy reg. En ’nwet sonder ’n straf is nie ’n wet nie.
79 As ek sou sê, ’n wet hier in die stad sou maak: “Dis ’n—’n
—’n boete om oor ’n rooi lig te ry,” en dan is daar geen boete
daarvoor nie, sou jy net aanhou oor rooi ligte ry. Maar daar moet
’n straf wees.

En die straf van God se wet, om sy program te verwerp, is die
dood. En daarmoes ’n doodwees, so dit moes betaal word.
80 Ons staan in ’n soortgelyke verhoor vanmôre, die wêreld oor,
’n verhoor. Alle denominasies het die Woord geweier. Ek weet
dit klink baie hard. En ek wil hê die predikers wat luister, hier
teenwoordig en op band, ook, om te probeer om dit te verstaan
nou, dat ek dit probeer duidelik maak. Maar ek hou my punt, of
maak my punt hier, en sê dat ons staan, vandag, [Broer Branham
slaan drie maal op die preekstoel—Rd.] in nog ’n Pilatus se
oordeelsaal.
81 Julle sê: “As ek daar sou staan, sou ek vir Jesus Christus
gepraat het.” En, wel, wat gaan jy nou daaromtrent doen? Dis
die ding. Sien? “Maak nie saak hoeveel die kerk Hom geweier
het nie, ek sou aan Sy sy gestaan het.” Julle het die geleentheid.
Uh—huh. Sien? Hulle, hulle het Hom geweier.
82 Nou Hy word verhoor, vandag, of is pas verhoor, of, en
staan tereg, vir ’n wêreldstelsel wat gevorm gaan word, van wat
genoemword, die raad van kerke, om—om—om te vorm in die—in
die Wêreldraad van kerke. Nou, en wat het hulle gedoen? Hulle
het gestem dat hulle hulself absoluut gaan verenig en ’n raad van
kerke gaan hê.

En in hierdie Raad van Kerke, dat alle kerke moet behoort
aan hierdie raad, of, as hulle nie, word jy nie eers toegelaat om te
preek nie, word jy nie eers toegelaat om ’n gebed vir die siekes te
hê nie. En jou kerk kan vir enigiets gebruik word waarvoor hulle
dit wil gebruik. As hulle dose daarin wil stoor, of ammunisie, of
wat ook al hulle wil doen, jy het glad geen beheer daaroor nie. Jy
behoort of aan die Raad vanKerke of jy behoort glad nie.

En dis die stelsel wat hier in die Verenigde State gevorm
word, dit vervul die Skrif, tot die punt. Dit vervul wat die Here
aan my gespreek het in 1933, sien, en ons staan by daardie tyd
vanmôre.

En Jesus Christus, die Woord, staan tereg, vandag, soos dit
was op die kruisiging, en nou is Hy op ons hande. Hy’s op die
hande van die wêreld. Die Woord is duidelik geïdentifiseer, om
die wêreld, sien, en Hy staan tereg. Alle denominasies het Hom
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geweier. En nou word Hy verhoor as ’n…in die Raad van Kerke,
en hulle verwerpHomweer en kies eerder soos hulle destyds het.
83 Julle sien, die natuur in geskiedenis herhaal homself, want
die natuur gaan dieselfde voort. Bome hou steeds aan groei, en
groente kom op, en blomme, en die wêreld draai net soos dit altyd
is. Dis die natuur. En die natuur van elke eeu produseer, weer, en
re—reproduseer die—die refleksie van wat ’n—’n—’n natuur voor
hulle was. En, vandag, vind ons weer onsself staan op daardie
selfde plek.

Nou, Jesus was “die Woord,” Johannes, die 1ste hoofstuk.
Ons glo Dit almal. Hy was die Woord. En omdat Hy die Woord
was…Verstaan asseblief. Hy was die Woord, en Hy moes teen
die stelsel wees.

En hulle het nie—hulle het Hom nie verwerp as gevolg van Sy
wonderwerke nie. Hulle het nie. Hulle het gesê…Hy het gesê:
“Wie kan My aankla?”

“En watter kwaad het Hy gedoen?” het die vroutjie gesê.
“Watter kwaad hetHy gedoen behalwe omdie siekes te genees?”
84 Gesê: “Ons veroordeel Hom nie vir hierdie dinge nie.” Sien?
“Ons veroordeel Hom omdat Hy, as ’nmens, Homself Godmaak.”
En hulle eie Skrifte het gesê dat HyGod souwees.

In Jesaja, die groot profeet wat ses—en—sestig boeke van
Jesaja geskryf het, en begin met die…By die eerste, soos die
begin; en in die middel van die Boek het Johannes die Doper
gekom; en eindig in die Millennium bewind. En ses—en—sestig
boeke in die Bybel, soos daar ses—en—sestig hoofstukke in Jesaja
is. Dis merkwaardig dat dit so val. Hierdie Jesaja 9:6, het hy gesê:
“Vir ons is ’n Kind gebore, vir ons is ’n Seun gegee; en Sy Naam
sal genoem word: ‘Raadsman, Vredevors, Sterke God, Die Ewige
Vader, Wonderbaar.’”
85 En die blinde tradisies, of stelsels, kon nie sien dat daardie
God was nie; deur hulle eie profeet, daardie na wie die Woord
gekom het, wat gesê het Hy sou God wees. Die blinde stelsels!
So hulle het die Woord verwerp, en instede ’n moordenaar,
Barábbas, begeer.
86 En, vandag, die Woord, wat duidelik vir vandag is, bevestig
is. Dis werklik gemaak. Dit is as die Waarheid gewys. “En in
die laaste dae,” soos Jesus gesê het: “soos dit was in die dae
van Sodom,” ensovoorts: “so sal dit wees by die koms van die
Seun van die mens.” Die einste God, Homself, Wie die Woord
was, het die endtyd voorspel en wat sou gebeur; en die Ligte sou
deurbreek in die aandtyd; en hoedat, Maleági 4, Hy hierdie dinge
sou uitstuur en hulle bewys.
87 En dis gebring na die plek van ’n besluit, en die kerke het
Dit geweier. En wat het die kerke begeer? ’n Moordenaar van die
Woord, een wat ’n stelsel neem. As die stelsel teenstrydig met die
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Woord is, dan is dit ’n moordenaar van die Woord. En hulle het
’n denominasie tradisie begeer, in plaas van die ware Woord wat
gemanifesteer en bewys is dat Dit God is onder die mense; deur
wetenskap, deur foto’s, ’n Lig, dieselfde Engel van die Here, die
Vuurkolom.

Dieselfde een wat op aarde gelewe het in die—in die liggaam
van Jesus Christus, het afgekom op sy mense in hierdie laaste
dae, waar wetenskap die foto Daarvan geneem het. Die kerk het
Sywerke gesien. Dis deeglik geïdentifiseerd, deur bande en alles,
om en om die wêreld, en persoonlik verkondig.

En steeds, in dit alles, begeer hulle stelsels ’n Raad vanKerke
om die Waarheid te veroordeel. Sien? Begeer ’n moordenaar wat
sal afsny, of stop, of uitsluit. En, dit sal dit doen, hulle sal so Iets
stop. En die Raad van Kerke sal dit moet doen. Daar is die merk
van die dier; antichris, teen die Woord, wat Christus is. Maar nie
hulle geloo—…
88 Hulle dink dis tradisie. Hulle dink dat hulle tradisies van
God is. Sien? Maar dit sal nie saam met die Woord staan nie, en
nog minder sal God dit bevestig as reg. Jesus het gestaan saam
met dieWoord, maar nie saammet hulle raad nie; maar saammet
dieWoord. En dieWoord het bewys dat HyGodwas.

En Dit bewys vandag dat Dit God is, want Dit lewe dieselfde
Lewe, Dit doen dieselfde ding onder ons wat Dit daar terug
gedoen het, en voorspel het.
89 So wat doen hulle? Hulle aanvaar iets wat…Hulle het
aanvaar, alreeds, die einste stelsel wat Dit sal kruisig. En die
kruisiging van vry interdenominasionele is byderhand.Dis reg.
90 Nou, dit weerspreek nie die Skrifte nie. Dis saam met die
Skrifte. “En hulle het ’n beeld vir die dier gemaak.” Verenig die
wêreld denominasies in een Protestante, wat die merk van die
dier vorm, die beeld van die dier, volgens Openbaringe 13:8. “En
hulle het ’n beeld vir die dier gemaak.”

Die dier is “Rome.” Ons weet dit almal. Maar dit was altyd
Rome, al…Hoe kan dit—hoe kan dit Rusland wees, wanneer die
Bybel sê Rome? Sien, die mense het net die verkeerde indruk.
Sien? Hoe kan dit ’n ander ding wees, wanneer dit voorspel is
dat dit uit Rome moet kom?
91 Gaan weer terug na Daniël, die yster en klei in die voete; die
yster het nooit opgehou nie, vanaf die knieë tot onder by die end.
En enigiemand weet dat Rusland nie eers bekend was toe nie.
Dit was Rome. Die rooi draak was Rome. Dis altyd Rome. En
daardie yster het nooit verander in iets anders nie, van Rome na
iets anders nie; dit het Rome gebly. En die dier is Rome!
92 En die Rome het ’n godsdienstige stelsel gehad wie se
dodelike kop…of dodelike wond hom in sy kop gedood het,
maar hy is weer opgewek, vanaf heiden Rome na pouslike Rome.
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En nou gaan hulle ’n beeld daarvoor maak, uit die dier wat
opkom uit Openbaringe 13.

Het julle ooit opgelet? Hierdie volk word genommer as
dertien, en verskyn…Ek sê nie dit is…Dis—dis snaaks, tog,
dat dit wiskundig sou gebeur, wis—…net presies in lyn met die
Skrif. Dit word in die 13de hoofstuk van Openbaringe aangetref,
hierdie volk.
93 Al die ander diere het opgekom uit die water, wat digtheid
en menigte van mense is, het die Bybel gesê; maar hierdie klein
diertjie het opgekom uit die aarde uit, waar daar geen mense was
nie. Tog, hy was ’n lam, godsdiensvryheid; toe het hy gepraat soos
’n draak, en homself verenig met die krag en alles gedoen wat
die draak voor hom gedoen het. Presies. So daar het julle dit.
Dit—dit moet net so wees. Geen ander manier om daarby verby
te kom nie.
94 En hier is ons, vandag, ’n stelsel aan die vorm. ’n Stelsel! Ons
kan nie wag tot ’n…Ons het probeer om almal ’n—’n Lutheraan
temaak; en kon dit nie doen nie. Probeer omhulle almal ’n Baptis
te laatword; ons kon dit nie doen nie. Almal ’nMetodis laatword;
of almal ’n Pinkster; hulle kon dit nie doen nie. So, om dit te kan
doen, die tyd is so kort, het hulle ’n raad gevorm, ’n kop, ’n beeld
vir die dier. Dis presies wat hulle gedoen het. En wat is dit? Die
kruisiging van die Woord, weer, is op hande. Dit staan tereg en
gaan binnekort op die toneel verskyn.
95 Let op, die gemanifesteerdeWoord, teenoor die denominasie.
Ditmanifesteer. Die—dieWoord verskil van die denominasie.

Wat is hierdie, wat is hierdie stelsel? Dis ’n sateliet van Rome.
Het die Bybel gesê dit sou dit wees? Ja, meneer! Openbaring 17,
het hulle Rome homself sien oprig in ’n kerklike stelsel, van ’n
vrou. ’n Vrou, die kerk is altyd verteenwoordig deur ’n vrou.

Want, die Bruid van Christus is ’n vrou. Eva was die een wat
geval het; sy is die een wat Verlos moet word. En die Kerk (is
wat?) is ’n vrou wat verlos is.
96 En hierdie vrou het op die dier gesit met sewe koppe. En ons
weet van die sewe heuwels, ensovoorts, soos die Bybel gesê het
dit sou wees. Daar is geen fout nie. Daar is geen kans vir ’n fout
nie. Sien?

En let op dan, vind ons uit, dat sy ’n “MOEDER VAN
HOERE” was. Sien? En moeder en dogter verenig weer in
vriendskap. Waar, eenmaal, die dogter weggehardloop het van
die moeder, om te probeer fatsoenlik lewe, want haar moeder
was so laag en platvloers tot die meisie die huis verlaat het. Uh—
huh. Maar nou, sedert sy ’n bietjie ouer geraak het, sy, en soveel
bose dinge gedoen het, self; sy sien haar ma, sy dink haar ma was
reg, so sy vorm ’n stelsel van haar eie. Sien? Presies.
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97 Verenig denominasionele, Protestantisme, vervul presies wat
die Skrif gesê het in Openbaring 17. “Almal, wie se name nie
geskryf was in die Lam se Boek van die Lewe nie, het aan haar
behoort.” Een of die ander, òf die dier òf die beeld van die dier.
Die Bybel het so gesê.

En Jesus het hiervan gepraat, nie as kommunisme nie. Maar
in Mattheüs die 24ste hoofstuk, vanaf die 21ste tot die 26ste vers,
het Hy voorspel dat die gees in hierdie stelsel so baie soos die
regte ding sou wees sodat dit die einste Uitverkorenes sou mislei
as dit moontlik was; die Uitverkorenes, wie se Name op die Lam
se Boek van die Lewe geplaas is voor die grondlegging van die
wêreld. En, reguit gesê, dit het hulle so vasgevang gehad, tot
Hy gesê het dat as Hy nie die werk kortgeknip het nie, vir hulle
onthalwe nie, sou daar geen vlees gered gewees het op die aarde
nie. En ons het net…
98 Hierdie is—hierdie is ’64, is dit nie? En ek dink hulle reken
omtrent sewentien jaar is daarvan af, so, volgens die kalender.
En ons het ’64, 1964, wat sal maak (wat is dit?) ses—en—dertig
jaar oor, na die een—en—twintigste eeu.

En elke tweeduisend jaar, het die wêreld aan die einde gekom
van sy wêreldstelsel, godsdiensstelsel, aan die einde van alle
stelsels, en God moes intree. Hy het in die dae van Noag; eerste
tweeduisend jaar. Die tweede tweeduisend jaar; het die stelsel
teruggekom na waar ons teks uitroep, vanmôre, en Hy het weer
SyWoord gestuur. Hy het SyWoord deur ’n profeet gestuur, Noag
se tyd, profeet Noag; en die mense het Dit verwerp, vir hulle
stelsel. Hy het weer SyWoord gestuur in die die tyd van gesus, die
woord gemani—festeer in die volheid; die mense het Dit verwerp.
En nou in 1964, met ses—en—dertig jaar oor tot by die verdere
gelyke tweeduisend jaar; en die Woord is voortgebring, en die
stelsel het Dit verwerp.
99 Hoe naby is ons? Mag later wees as wat ons dink, sien, dat
dit enigetyd kan gebeur. Miskien het dit alreeds gebeur, vir al
wat ons weet, soos ek verlede Sondag gesê het toe ek hier was.
Die laaste naam mag op die daardie Boek gewees het; wanneer
dit is, kom daar nie meer in nie. Die wêreld sal aangaan net
soos dit was, maar die Kerk is verseël. Let op soos ons nou hier
voortgaan.Hulle name, nou, hy sal nie diegenemislei wie se name
opgeskryf is nie.
100 Wat is dit? Dit moet ’n stelsel wees. Sien? En dink net, om
te behoort aan daardie denominasie in daardie stelsel, wat doen
jy dan? Waar het jy gedoen? Jy’s weggeseël, sien, van die Woord
af, na ’n moorddadige stelsel wat wegneem: “Van ’n vorm van
godsaligheid hê, maar die Krag daarvan verloën.” Dis die merk
van die dier. Presies. Sien?
101 Dis die dier daaroorkant, wat hy gedoen het; en hier is die
beeld, dieselfde ding. En die dier was so groot, wat daardie groot
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universele kerk by Nicaea gevorm het, sien, dat hulle die hele—
die hele wêreld soontoe laat kom het, na daardie een stelsel. En
hulle het gedink dit was so groot: “Niemand kon oorlog voer
teen hulle nie,” het die Bybel gesê, totdat hulle ’n beeld vir die
dier gemaak het, en al die Protestante in die Raad van Kerke
ingebring het; wat ’n stelsel gevorm het, dat jy nie eers as ’n
Christen of enigiets anders beskou is behalwe as jy aan daardie
stelsel behoort het nie.
102 Daar is die verskil tussen die merk van die dier en die
Verseëling van God. God seël deur SyWoord. Glo julle die Woord
is? [Gemeente sê: “Amen.”—Rd.]

Nou sê julle: “Is dit reg, Broer Branham?” Ja, meneer.
103 Nou, ek weet julle Sabbatariërs, of Sewende dag Adventiste
sê: “Die onderhou van die Sabbatdag.” Maar dit is nie. Nie om
naarmet julle tewees nie, maar dis absoluut onskriftuurlik.

Efésiërs 4:30, sê: “Bedroef nie die Heilige Gees, deur wie julle
verseël is tot die dag van julle verlossing nie.” Sien?
104 Nou, die Heilige Gees is die Woord. God is nie drie nie. Hy is
dieselfde God in drie bedelings, drie ampte. God, die Vader, oor
die wet; God, die Seun, in genade; en God, die Heilige Gees, soos
jy Dit noem, dieselfde God in die Heilige Gees bedeling. God,
die Vader, was die Woord; God, die Seun, was die Woord; en God,
die Heilige Gees, is die Woord. Sien, dis net drie ampte. En, ook,
ons…En die Heilige Gees verseël jou, daarom is jy verseël deur
die Woord.

Nou jy sê: “Wel, ek’s verseël deur…”
105 Wel, dan, dit identifiseer homself. Sien? Dit bewys. Jy kan
nie aan ’n stelsel behoort, en deur die stelsel en dieWoord verseël
wees nie, sien, want dis teenstrydig, een met die ander. Jy kan dit
nie doen nie. Goed.

Nou vind ons uit, dat, die groot enjinmeganika, diemeganika
van die groot enjin, wat moet…

Die enjin, dit moet…’n motor, dit het suiers, kleppe, en ’n
vergasser, ensovoorts. Dis die—dis die meganika.
106 Ek wil graag iets vir die Kerk sê net hier, bring tot my
herinnering. Sien, dis wat…ek glo ons is so naby die einde,
ek—ek gaan nou iets sê. Sien? Sien? Die—die meganika, daar
is soveel mense wat die meganika probeer verduidelik wanneer
hulle dit nie ken nie. Sien? Die enigste ding wat jy…En julle
weet, julle behoort dit te ken. Die meganika is bekend. Nou wat
as Moses…

Wat as iemand sou gesê het: “Noag, ek wil hê jy moet die—
die meganika verduidelik van hoe die ark dryf. Hoedat?” Hy kon
dit nie doen nie.
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Jy hoef nie die meganika te ken nie; ken net die Dinamika
Daarvan. Sien, die Dinamika is wat jy wil ken.

“Hoe?” Wel, as iemand opkom na Israel, en gesê het: “Sê,
Moses, ekwil verstaan.Hoe kon jy dieremet jou eieWoord skep?
107 Hy het gesê, het gesê: “Dit is nie my Woord nie. Dis God se
Woord. Hy het my gesê om dit te doen.” Sien?
108 “Ek—ek—ek…Vertel, verduidelik vir my hoedat jy vlieë op
die aarde laat kom het, toe daar niks, soveel vlieë op aarde was
nie.” Sien? Moses kon dit self nie verduidelik nie. Jy hoef nie.
“Hoe sou jy die ooste wind laat kom en ’n gat oor die Rooi See
laat waai, en ons jou almal laat volg op droeë grond. Verduideluk
die meganika daarvan. Wat—wat—wat was die—die—die stelsel
wat jy gebruik het, Moses? Wat? Vertel my die wetenskaplike
navorsing vanwatter atoom jy losgelaat het.” Sien? Sien?
109 Hy het dit nie geweet nie. Hy, wel, hy het nie die meganika
geken nie; hy het net die dinamika geken. En—en dis diemanier.

Ek kan jou nie vertel hoe ek leef nie. Ek kan jou nie sê hoe jy
leef nie, maar jy leef. Ek kan nie sê hoe jou hart, en jou kos ingaan
en bloed maak nie. En die—die krag van daardie kos neem, en—
en ingaan in daardie derdewand van die dermkanaal en dit terug
verander in ’n bloed lewe, en dit terug stuur deur jou. Ek—ek kan
dit nie verduidelik nie, maar dit doen dit. Sien, dit doen dit. Ek—
ek kan dit nie verduidelik nie. Ek ken nie die meganika nie. Dis
die dinamika.
110 Nou, Moses mag die meganika geken het, maar dit was
niemand anders behalwe Moses se plek om dit te verstaan nie.
Hulle het geweet dit werk en dit het tevrede gestel. Hoekom kan
die mense nie so tevrede gestel word vandag nie? Sien? Almal
kan nie ’n Moses wees nie. Daar was net een Moses. Hulle het net
geweet dit wasGod. Hulle het gesien dit was vanGod.

En hulle het gevolg en goed gedoen totdat hulle dit begin
bevraagteken het, iemand anders wou oprig om dieselfde ding
te doen, Korag, Datan. En toe hulle iemand gekry het om ’n
paar vleeslike nabootsings in te bring, het God uiteindelik gesê:
“Sonder jouself af. Moenie in daardie organisasie stelsel ingaan
nie. Sien, loop daaruit! Ek gaan dit insluk.” En Hy het die aarde
geopen en dit ingesluk. Sien?
111 Jy ken nie, jy hoef nie die meganika te ken nie. Ken net die
dinamika, die ding wat dit laat klop, wat dit waar maak, en kyk
of dit die teiken tref wat die Bybel belowe het dit sou tref in
hierdie dag. Sien, dis weer dieWoord, terug na dieWoord.
112 Nou, die groot enjin stel nou op, en is gereed om te beweeg.
Die meganika is alreeds daar. Hulle het alreeds die meganiese
stelsel van ’n organisasie wat gaan bring, op die aarde,” ’n vrede,”
sê hulle. Hulle het ’n…soos ’n V.N.
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Die volke verenig saam. Dis ’n tyd van vereniging. Ek het pas
daaroor gepreek, onlangs. Die…Hulle verenig saam, om wat te
bring? ’n Wêreld vrede. Hulle het dit in die Gemenebes van Volke
gedoen. Hulle het dit altyd gedoen, en dit werk nooit. Dit kan nie
werk nie. Die V.N. is niks anders as ’n groot rubber ballon wat
deur elke volk se wind van doktriene rondbeweeg word. Dit sal
bars en opblaas vir enigiets. Dit kan nie werk nie.

Net so min kan die Raad van Kerke werk. Dis ’n organisasie
deur die mens, teenstrydig met die stelsel…of met hul stelsel
teenstrydigmet dieWoord vanGod, en dit kan niewerk nie. “Hoe
kan twee saamstap behalwe as hulle saamstem?” Jy kan dit nie
doen nie. En hoe kan die Christen kerk, sal moet…
113 Die—die Pinksters, die Gemeentes vanGod, en die—die ander
groot kerke van die—die Pinsterkoninkryk, en van die Volle
Evangelie mense, hoe kan hulle hulle evangeliese leer opgee, die
einste beginsels waarop hulle gestaan het? En waar hulle opgerig
was, om uit daardie organisasies te kom en dit te veroordeel;
en hulle moet hulle evangeliese doktriene opgee, om saam met
manne te wandel wat verskil oor die beginsels van die Bybel, en
Goddelike Genesing, en die Krag van God, en Jesus Christus.
“Hoe kan twee saamwandel behalwe as hulle saamstem?”
114 Daar het julle dit, dis die uur waarby ons gekom het, en dis
die groot masjien wat opgestel is. Nou hulle het die meganika.
Die enigste ding wat hulle moet hê is Satan daarin, met die
dinamika, om die merk van die dier te forseer. Wanneer sy
afgedwing word, dan werk die dinamika. Die meganika is daar.
Hulle het hulle alreeds.
115 Laat my iets sê, ook; hierdie verenigingstyd, om die kerke
te sien verenig, volke verenig. Dis ’n verenigingstyd van God
en Sy bruid, ook. En ek sê dit met eerbied en respek. Ek glo
dat die Bruid van Christus geroep is. Ek glo Sy is verseël in die
Koninkryk van God. Ek glo die meganika is daar. Hulle wag vir
die Dinamika wat Haar van die aarde af gaan neem, in Glorie in,
in die Wegraping. Ek glo dit met my hele hart. Ja, meneer. Ons
weet nie hoeHy dit gaan doen nie, maarHy sal dit doen.

Hy is die Dinamika. Ons word net lede van die masjien,
van Sy Liggaam, wat onsself vormeer in Sy beeltenis, en Hom
Homself met ons sien verenig, in Sy werke, met Sy liefdesgawes,
soos Hy dit aan ons gee net voor die Bruilofsmaal. En ons wag,
en kyk daarvoor.

Hulle groot kerk word, ook, verenig.
116 Die Dinamika van hierdie Kerk sal ’n hervulling van die
Heilige Gees wees wat ons in ’n klein mate bewerk het terwyl die
Hoofsteen afkom om met die Liggaam te verenig. Maar wanneer
Kop en Liggaam saam verenig, sal die volle krag van die Heilige
Gees Haar presies netso oprig; selfs die dooies, wat dood is in
Christus, vir honderde jare gelede, sal opstaan in die prag van
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Sy heiligheid, en ’n vlug neem na die lug. Die Dinamika is die
Heilige Gees.
117 En die dinamika van hierdie groot bestel wat hulle nou gebou
het, hierdie groot masjien sal eendag werk in die verenigde raad
van die Wêreldraad van Kerke, wat ’n dwang sal bring, ook.
Onth—…maar onthou…

Julle sê: “Wanneer dit gebeur…” Dit gaan dan te laat wees
vir jou. Jy’s alreeds daarin. Of jywil wees, of nie, jy’s alreeds daar.
Sien? Let op, jy’t alreeds daardie gees op jou.
118 In die dagwanneer die—wanneer die—die winde van die Gees
waai van oos, noord, wes, en suid, en mense oortuig daarvan, en
die mense wys!

Dis die rede waarom ek so teen daardie stelsel was. Ek het
gesien daar was iets daar, ’n duisternis. Soos ek daardie vroue
gesien het op die manier wat hulle daardie goed op hulle gesigte
gedra het, ek julle verlede Sondag vertel het, het ek geweet daar
was iets aan die kom.
119 Hoekom was ek altyd teen sulke goed? Ek het dit nie geweet
nie; ek weet dit nou. Hoekom was ek altyd teen georganiseerde
godsdiens? Is omdat (ek sien dit nou) dit die merk van die dier is.
Sien? Ek het dit nooit gesê voor die laaste paarweke nie. Sien?

Nou, na die kerkpolitiek, wat gebeur dan? Na die Woord
waarlik bevestig is? Nou, kyk, dit het uiteindelik by ’n plek
gekom waar daar ’n beslissing moet wees. Hulle volgende skuif
nou was…
120 Wat was die Jode se volgende skuif nadat die kerk Dit
geweier het? Kerk het die Woord geweier. Hulle wou niks
Daarmee te doen gehad het nie. “Dit was ’n bose gees.” Dit het
die gedagtes wat in hulle harte was geken. “Dit was boos.” Tog,
was Dit die Woord. Die werke wat Hy gedoen het, het van Hom
getuig, bevestig wie Hy was. Hulle wou niks Daarmee te doen
gehad het nie.

Toe, die volgende ding, kom na ’n regering. En hierdie is
’n kerkbeweging, want die hele volke is betrokke. Daar was ’n
heidenvolk wat oor ’n godsdienstige volk geheers het. Nou, dis,
hele ding is godsdiens, so ditmoet komby ’nwêreldgodsdiens.

O, goeiste, ’n blindeman kan dit sien! Enwat sê ’n blindeman
as hy hierdie sien? Wanneer hy dit sien, sal hy uit sy blindheid
uitkom.
121 Let op daar as hierdie wêreldraad bymekaarkom: “Wat sal
ons doen met hierdie Jesus wat Christus genoem word?” Hulle
wil sekerlik niks Daarmee te doen hê nie. So daar is net een
ding om te doen, dan, presies wat hulle toe gedoen het, hulle sal
Dit kruisig, sekerlik, Dit stil maak. “Dit kan nie meer wees nie.
Dit sal nie toegelaat word om dit te doen nie.” Die krag van die
godsdiens van die volke sal hulle dit niemeer laat doen nie. Sulke
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bediening wat hier aangaan, en dinge soos daardie, sal absoluut
uitgesluit word. Jy kan nie doen sonder ’n toestemming van die
hoofkwartier, die hoof van die kerk nie, sien, ’n beeld vir die dier.
O! Ons is hier, dis al. Ons—ons—ons het gearriveer.

Enwaarlik bevestig; volgende skuif is omHom te kruisig.
122 Selfde as nou, veroorsaak dat almal wat nie by hulle aansluit
nie, uitgesluit sal word en nie toegelaat sal word om te preek nie,
julle sien. Dit kruisig, opnuut, die bevestigde Woord van belofte.
Stop dit: “Julle word nie meer toegelaat om dit te hê nie. Geen
genesingsdienste meer nie. Geen gebed vir die siekes meer nie.
Nee, meneer! Jy kan dit nie doen nie. Nee, niks van hierdie ander
nie. Nee, meneer! Jy sal deur die Raad van Kerke gaan of jy sal
dit nie meer hê nie.”
123 Nou kan julle sien hoekom ek teen denominasie godsdiens
is, want dit is die merk van die dier. Rome is die hoof daarvan,
die eerste een. Dis presies reg. En dit laat almal dit neem deur
aan te sluit by die dogters, dit is die beeld. Dit moeder daarvan
het dieselfde ding gemaak. Waar is Rome eerste georganiseer?
Wat was die eerste georganiseerde godsdiens in die wêreld? Die
RoomseKatolieke. Enigiemand ’nwoord het wat sê dit was nie so
nie, laat my dit hoor. Dis nie daar nie. Die eerste organisasie, was
byNicaea, Rome. Ja,meneer. En dis presieswat hulle gedoen het.
124 En wat het Luther gedoen na sy dood? Hulle het dieselfde
ding gedoen wat hulle by Nicaea Rome gedoen het. Wat het
hulle na Wesley gedoen? Wat het hulle gedoen na al die groot
bewegings opgekom het? Hulle het dieselfde ding gedoen, het
dogters gemaak vir die hoer, perfek netso. Soos, netso, vind ons
hier uit…
125 Ekhet ’n Skriffie hier neergeskryf gehad.Miskienmoet ek dit
liewer uitlaat. Maar, en kyk, hulle het…

Die organisasie van kerk het dieselfde stelsel bymekaar
vandag. Enigste ding wat hulle nodig het is die dinamika
daarvan, net iets om dit in krag te stel. En dit kom by ’n
konfrontasie, dadelik.
126 Die Katolieke en Protestante kerke sal vriende word. Ek het
julle dit vertel sedert—sedertdien, vir die laaste dertig jaar plus.
Hulle sal saam verenig. En julle sien presies wat hulle nou doen.
Die—die Protestant sal nooit Katoliek word nie, maar hulle sal
geassosieerde broederskap wees, ’n merk van die dier, in die
gelykenis van die dier.
127 Soos deur dieselfde manier wat die moeder, Eva, die hele
wêreld tot ’n fisiese dood bederf het. Die moeder, Eva! Luister.
Moeder Eva het die hele menslike ras bederf, deur fisiese dood,
(hoe?) deur die Woord te verwerp en iets amper Soortgelyks te
aanvaar. Sy het alle fisiese dood veroorsaak omdat sy die ware
Woord verlaat het, en die ware Woord alles behalwe ’n klein
stukkie geglo het. Een verskilletjie met die volle Woord van God
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het elke hartseer, elke dood en alles wat ooit op die aarde was
veroorsaak. Eva het dit gedoen, die moeder van dood. Sien julle
nou waarby ons kom? Die moeder van dood, let op, sy het net die
Woord nie geglo nie.

Sy het gesê: “God het gesê…”
Satan het gesê: “Dis reg.”
“God het gesê…”
“Dis reg.”
“God het gesê…”
“Dis reg.”
“God het gesê…”

128 “Ja, dis, dis presies. Op—op ’n manier, is dit reg, maar, sien,
dit—dit—dit is nie alles Daarvan nie. Sien, jou—jou oë sal geopen
word, jy sal wees…”

Maar God het gesê, en dit handel dit af, die Woord! [Broer
Branham tik sy Bybel—Rd.] Sien, dit het net begin met ’n
klein wanopvatting van die Woord, en, dieselfde ding, dit eindig
dieselfde manier.
129 Let op, ’n dogter is ’n produk van ’n moeder en vader, deur
’n eenwording. Nou hier is iets skokkends. Maar dood, fisies,
fisiese dood is die eenwording van moeder Eva en Satan, saam,
deur God se Woord nie te glo nie. Hulle het verenig en die—die
produk van die dood ingebring. Sy, die…Dood is ’n produk van
die vereniging van Satan en Eva, saam.
130 Eva het die Woord gehad. Satan is teen die Woord. En,
kyk, omtrent nege—en—negentig persent en nege—en—negentig
honderdstes Daarvan, het Satan erken was reg. “So naby,” het
die Bybel gesê: “in die laaste dae, sou die einste Uitverkorenes
mislei as dit moontlik was.” Sien hoe dit inkom, hoe dit altyd
was, hoe dit uitgaan? Dieselfde manier, verenig deur ongeloof in
die hele volleWoord vanGod. Het julle dit? Dis wat dood gebring
het, is die vereniging van ongeloof met die Woord. Ongeloof,
net ’n klein deeltjie daarvan; klein, baie klein stukkie, een
honderdste van ’n persent. Maar Dit moet eenhonderd persent
wees! Dis al.
131 Let op, God se dogter, die Kerk, die Bruid, is ook ’n produk,
van God en Sy Woord, wat verenig. Die Heilige Gees wat verenig
in ’n liggaam van vlees, Dit het die Seun van God geproduseer,
’n produk van die regverdigheid van God. En in die laaste dag,
soos ons vertel word, “soos dit was in die dae van Sodom,” sal die
Bruid verenig word met die Woord van God wat gemanifesteer is
in vlees, die Heilige Gees wat hulle verseël in God, en ongeloof
uitseël, aan die buitekant.
132 Soos ek gesê het, as die lewe van Beethoven in jou was, soos
jy soos Beethoven gelewe het; as die lewe van Hitler in jou was,
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sou jy soos Hitler gelewe het. En wanneer die lewe van Christus
in jou is, sal jy lewe soos Christus, en die werke van Christus sal
jy doen. En dit sal wees. As Christus vandag gelewe het, sou Hy
presies gedoen het wat die Woord gesê het Hy sou doen vandag.
En as die Woord gesê het dat: “Hy is dieselfde gister, vandag, en
vir altyd,” hoekom kan die blinde kerklike wêreld nie die tyd sien
waarin hulle lewe nie? Sien?
133 Eva het alle fisiese dood veroorsaak, deur sommige vanSatan
se dwaalleringe in te spuit in die Woord. En dis dieselfde ding
wat met die kerk gebeur het, by Nicaea, Rome, deur dogmas in
plaas van die Woord te neem. Dis dieselfde ding in die Metodis,
Baptis, Presbiteriaans, soos die lig voortkom in elke eeu en hulle
Dit weier.

Dis die rede waarom die Lutherane gesterf het toe Wesley
opgestaan het. Dit was ’n ander eeu. Die Woord het voortgekom,
en hulle moes Dit aanvaar of sterf. Dis die rede waarom
die Pinksters nou sterf, omdat die eeu hier is. Die Woord is
gemanifesteer, die arendtyd, die tyd vir die Woord om terug te
keer: “om die geloof van die Vaders te herstel, weer terug aan die
kinders.” En hulle’s so verenig, hulle weier Dit, en hulle’s niks
anders as geestelik dood nie. Soos altyd…
134 God se Liggaam, verenig as Sy Bruid, as Een; Hy en Christus,
saam, is die Gees wat werk in die vlees van die Kerk soos Dit
gewerk het in die vlees van Jesus Christus, want dis deel van Sy
Liggaam. Nie twee nie, maar Een! Hulle is Een. ’nMan en ’n vrou
is nie langer twee nie, maar een. En Christus en Sy Liggaam is
Een. En dieselfde Gees wat in Christus was is in Sy Bruid, in
Sy Liggaam, wat hulle saam verenig met die hele Woord. En God
wat daarin leef, Self, wat dit manifesteer.
135 En die antichris, sal sê: “O, ek glo in Christus, ek glo in die
Evangelie, ek glo in hierdie Dinge, maar, julle weet…”Daar het
julle dit. “Maar, jy weet, die dae van wonderwerke is verby. Daar
is nie so iets soos daardie nie, sien.” Daar het julle dit. “O, ek glo
nie jy hoef gedoop teword in dieNaamvan Jesus Christus nie.”
136 Maar die Bybel het gesê jy moet. Nou ek wil ’n teoloog hê
om daarmee te verskil. Sien? Sien? Dit moet wees. Julle sê: “Wel,
doop maak geen verskil nie.” Wel, dan, hoekom was dit geskryf?
Hoekom het dit ’n verskil gemaak aan Paulus? Hoekom het dit ’n
verskil aan hulle almal gemaak? Jy’s of gedoop…

Die Bybel het gesê: “Jy het ’n naam dat jy leef, maar jy’s
dood,”want daar is nie nog ’n naamgegee onder dieHemel nie.

Hoekom sal julle Daarin preek, bid Daarin, alles anders,
maar, wanneer julle kom by die bad, verwerp julle Dit? Uh—
huh. Sien?

Ek het vir ’n man gesê die ander dag, ek het gesê: “Wat as ’n
man…”
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Hy het gesê: “Maak geen verskil nie.”
137 Ek het gesê: “As ’n man na jou toe kom, en dan gesê het hy
is gedoop in die naam van ‘die Roos van Saron, die Lelie van die
Dal, en die Môrester,’ sou jy sê hy’s reg?”

Hy het gesê: “Nee, meneer.”
Ek het gesê: “Sou jy hom oordoop?”
“Ja.”
Ek sê: “Hoe sou jy doop?”
Gesê: “In die naamvan ‘die Vader, Seun, enHeiligeGees.’”

138 Ek het gesê: “Goed, nou het jy presies gedoen, jy het
geplaas…As jy daardie ‘name’ noem, het jy dieselfde ding
gedoen wat hy het toe hy gesê het: ‘Roos van Saron, Lelie van die
Dal, en Môrester,’ want dis ’n titel, en ‘Vader, Seun, en Heilige
Gees’ is ’n titel. Sien?”

Hy het gesê: “Maar Jesus het gesê doop, ‘die Naam.’”
139 Ek het gesê: “Dis presies wat Hy bedoel het om te doen. Maar
wat in, nie—nie…Hy het nie gesê: ‘sê hierdie woorde nie.’ ‘Doop
hulle in die Naam,’ Naam! O, goeiste!” Ek het gesê: “‘Vader,
Seun, en Heilige Gees is titels. ‘Die Naam van die Vader, Seun…
Die naam van die Vader, Seun, en die Heilige Gees.’” Sien?”
Ek het gesê: “Wat het Petrus gesê was Dit? Wat het die res van
hulle gesê was Dit? Sien? Wat is Dit? Uh—huh. Die ‘Here Jesus
Christus’ is die Naam van die ‘Vader, Seun, en Heilige Gees.’”
Hy het nou dertigduisend inboorlinge wat jy nou weer moet
oordoop. Sien? Goed. Maar dis reg. Paulus het gesê: “As ’n Engel
uit die Hemel…”
140 Paulus het vir daardie mense gesê wat nie gedoop was in
die Naam van Jesus Christus nie, Handelinge 19:5, dat, om
die Heilige Gees te ontvang, hulle moes kom. Alhoewel hulle
geskree en God geprys het, en groot dinge gedoen het, het hy gesê
hulle moet terugkom en oorgedoop word, weer, in die Naam van
Jesus Christus. Na Johannes die Doper hulle gedoop het, moes
terugkom en oorgedoop word.

En hy het gesê, in Galásiërs 1:8: “As ’n Engel uit die Hemel
enigiets anders sou verkondig as wat ek verkondig het, laat hom
vervloek wees.” Ja, meneer. So ons moet reg by daardie Woord
bly, elke Woord Daarvan. Sien?
141 Let op. O, moenie enige foute hê nie, wees absoluut seker. As
daar enigiets vertwyfelend in jou gedagtes is, beter jy dit nou
regmaak. Moenie tot dan wag nie, dis te laat. Moenie wag tot jy
die merk so diep neem sodat jy Dit nooit weer sal sien nie, jy
blind sal wees nie.

Hy het Israel verblind, sodat Hy Sy Woord kon manifesteer.
Hy doen dieselfde ding aan die Heidene, want hier—hier loop
hulle reguit daarin net dieselfde soos toe hulle destyds het.
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142 Let op, Eva het haar regte verwerp en verbeur. Nadat sy
God die Woord sien bevestig het, wat Hy gedoen het, het sy
dit verwerp en haar regte verbeur. Dieselfde ding het hulle
gedoen by Nicaea, Rome. En dieselfde ding doen hulle nou by
die Raad van Kerke, presies netso. Broers, daar is, van Genesis
naOpenbaring, dieselfde ding. Diswat Israel gedoen het. Diswat
Pilatus gedoen het. Dis wat die hele ding gedoen het, altyd, van
Eva af tot nou, selfde ding. Hulle verwerp die bevestigde Woord
en neem ’n dogma, in stede. Dit vormdie dood, geestelike dood.

Dood! Die Woord word nog steeds gepreek aan die dooies.
Presies! Sal nie deur die Millennium wees nie, nou, sien. Hulle—
hulle is alreeds voor gepreek. MagDit nou kry. Sien?
143 Kain se seuns, wat ’n produkwas van ongeloof van dieWoord
van God, Kain se seuns het profeet Noag se boodskap bespot.
Julle dit opgelet? Met God se Woord het hy die—die voorspelde
oordeel gebring, en duidelike tekens gehad, bevestigde tekens
dat die tyd op die eindewas, enKain se seuns hetDit bespot.

Soos hulle nou maak. So, dit, hulle het dit gedoen in Jesus
se dag. So het hulle gemaak dwarsdeur die eeue. Dit was altyd.
Hulle bespot en lag Dit uit. Hy het gesê: “In die laaste dae sal
daar spotters wees, wat sê: ‘Daar is geen verskil in die tyd, sedert
ons vaders ontslaap het nie.’” Julle, sien?
144 So het die seuns van die duiwel gemaak, deur die
godsdienstige stelsel, teenoor die Woord van God wat
gemanifesteer is in die tyd van Jesus Christus. Kyk, godsdienstige
stelsels van Joodse mense, [Broer Branham slaan verskeie kere
op die preekstoel, en sê: “Suster Rose.”—Rd.], Joodse mense wat
beter behoort te geweet het, maar hulle stelsel het hulle die
gemanifesteerde Woord van God, nie een Woord uit plek nie (wat
hulle gesê het hulle geglo het), laat bespot en verwerp. Hulle het
dieselfde ding gedoen.
145 Selfde wat hulle vandag doen. Die godsdiensstelsel in hierdie
groot masjien wat hulle nou opgestel het sal, absoluut, het die
beloftes aan die endtyd geweier; met die endtyd Boodskap, en
die endtyd teken, die endtyd alles wat veronderstel is om te wees,
soos God voorspel het, Woord vir Woord.

Dis op band. As—as hulle my platskiet, of wat ook al hulle
mag doen, hulle sal nooit daardie Boodskap stop nie! Sien?
Dit sal netso voortgaan. Sien? Dis alreeds uit. Dis opgeneem.
Dis weg. Sien? Hulle kan nooit…Dis—Dis die Woord van die
einde, nou net. Mis—…Deeglik bevestig en bewys, oor en oor
en oor, deur tekens, wonders, deur meganika, deur—deur—deur
Dinamika, deur—deur wetenskap, deur die kerk, deur God Self,
het bewys dat dit die uur is; beide deur dieWoord, en deur tekens
en wonders.
146 ’n Boodskap bevestig deur God onder julle, deur tekens en
wonders van die uur. ’n Boodskap dat Jesus Christus nie dood is
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nie, maar netso lewe soos Hy altyd het, en uitstuur. En dit vervul
Maleági 4 presies en al die ander Skrifte wat Jesus gesê het in
die laaste dae sou wees, is heeltemal vervul, beide wetenskaplik,
deur die wêreld. En die tydskrifte het groot foto’s van sirkels van
Lig bevat, wat hier voorspel is. En Engele van God, wat afgekom
het, waarvan hulle niks weet nie. En oral oor, oral, is dit bewys,
wêreld—oor!
147 Volgende is kruisiging, en ons staar dit in die gesig. Soos
Jesus toe gesê het: “Wat sal ek sê: ‘Red My, Vader, van hierdie
uur’?Maar, nee. Uwil geskied, sien, op aarde, soos in dieHemel.”
148 Dis wat die Kerk sê, vandag, uit haar hart, “Ek aansluit by
iets…?Nee, Here, nee. Uwil geskied, soos in die Hemel.”
149 Let op, na beloofde Woord vir die eeu wat bevestig was,
het hulle Dit geweier. Hulle het dieselfde gedoen vandag. En
nou kom ek af na die afsluiting nou. En soos Hy toe gekom het
en Homself duidelik geïdentifiseer het as die Woord, en dit by
die konfrontasie gekom het waar hulle die Woord moes kies of
die stelsel moes neem; het dit by dieselfde ding gekom vandag,
moet die Woord kies of die stelsel neem. En hulle het die stelsel
geneem. Nou wat doen dit? Ter afsluiting. Hy is op die wêreld se
hande. Reg.
150 Nou, my teks. Dis ’n lang pad om om te bou, maar nou het ek
net begin, julle sien. Moenie opstaan nie, ek het net geterg. Kyk,
hier is my teks. Ons weet dit. Dit lê die agtergronde. Ons het dit
nou alles wat in een strook hier lê. Laat ons dit reg af tuisbring
en sien waarna dit lyk, haar onder die glas plaas.
151 Jesus is op die hande van die mense. Dis op die hande van die
kerk. Wat sal julle doen met hierdie Jesus wat die gesalfdeWoord
genoemword?DieChristus beteken die “gesalfdeWoord.” Sien?

“Wat sal julle doenmet hierdie Jesus?” het Pilatus gesê. “Wat
sal ek Daarmee doen? Wat, wat is my skuif? Wat kan ek doen met
hierdie Jesus wat Christus genoemword?”
152 Wat het die wêreld uitgeroep? Wat het die kerk uitgeroep?
“Kruisig Dit! StopDit! Ons wil Dit nie meer hê nie.”
153 Ek gaan julle iets vra. Kan julle die skuld opOswald se hande
voorstel, vanmôre, die een wat die President vermoor het? Kan
julle voorstel wat sy oordeel sal wees as hy bewys word as die
een wat dit gedoen het? Kan julle—kon julle voorstel dat daar
enige genade oor sal wees vir hom? Die bloed van die President
van die Verenigde State is op sy hande. Dink julle die Federale
Hof…Maak nie saak hoeveel hy sou pleit: “Ek het dit nie gedoen
nie,” dit sou homgeensins verskoon nie. Hy sal vergaan.Hoekom?
Hy het die President se bloed op sy hande. Kan julle sy gevoelens
voorstel? Sou julle dit op julle handewou hê? [Gemeente: “Nee.”]
154 Wel, wat dan van die Bloed van Jesus Christus? Dink julle
julle sou verskoon word, nadat Dit deeglik bevestig is? Hoe gaan
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julle Dit ontsnap? Sy Bloed is op julle hande, skuldig! Sondaar,
waar gaan jy van hier af?Wat gaan jy doen na die diens vanmôre?
155 Dink jy, jy sê: “Wel, ek het bedoel…ek het nie bedoel om sleg
te wees nie.” Oswald mag dieselfde ding sê.

As die reg van ons Hooggeregshof sal vra vir geregtigheid, sal
dit vra. Dis—dis ons…Dis die absolute van die volk. Die hele
volk is verbind aan daardie Hooggeregshof, en daar kan niks
oor wees nie. Hy het die misdaad gepleeg. Hy moet daarvoor
betaal. Maak nie saak hoeveel hy nie bedoel het nie, hoe sy
bedoelinge was nie, of niks daarvan nie; hy gaan betaal daarvoor,
in elk geval.

As ons Hooggeregshof en sy reg ’n vergelding van beloning
vereis, hoeveel te meer sal jy jouself by die Oordeelsbank van
God bevind, wanneer jy kommet die Bloed van Jesus Christus op
jou hande? “Wat sal ek doen met hierdie Jesus wat die gesalfde
Woord genoem word?” Julle het Dit gehoor. Julle weet Dis die
Waarheid. Dis deeglik bevestig.
156 ’n Moordenaar? Sou julle ’n denominasionele moordenaar
van die Woord verlang, as die onskuldige Christus? Sou julle
kruisig? Sou julle—sou julle waag om Barábbas te neem? Kan
julle vra vir Barábbas? Hoe durf enigiemand dit doen, om te vra
vir Barábbas, die moordenaar van die Woord; as om die Woord,
Self te neem, wat Lewe is. En Dis op julle hande.
157 Toe ek gehoor het van die moord van President Kennedy,
het hierdie Boodskap op my hart geval. Ek het gedink, wat sal
daardie man doen? En geen manier daaruit nou nie. Hy mag
wakker geword het teen hierdie tyd en besef het wat voorlê.
158 En jy gaan wakker word een of ander tyd. Hier, of op die
band, waar ook al jy is, jy gaan een of ander tyd wakker word,
sondaar, en besef daar is ’n Bloed op jou hand, en die Bloed van
die Seun van God, en jy is skuldig aan Sy moord. Jou sonde
het Hom vermoor. Jou ongeloof in Sy Woord, jou versuim om
Sy identifikasie te sien, het die Heilige Gees weggegrief. En wat
anders kan jy doen as staan by die Oordeel van God, en weet wat
gaan gebeur met jou! Ja, die bloed van John Kennedy aan die
hande van Oswald sal ’n kleinigheid wees, teenoor die Bloed van
Jesus Christus op jou handewanneer jy voor God staan.
159 “Wat sal ek doen met hierdie Jesus wat Christus genoem
word?” het Pilatus gesê. Hy is op sy hande geplaas.

[Broer Branham slaan verskeie kere op die preekstoel—Rd.]
En die Bloed van Jesus Christus word weereens geplaas op die
hande van hierdie gemeente. Dit word geplaas op die hande van
hierdie volk, en om hierdie wêreld, waar hierdie bande was, en
die dinge wat bewys en bevestig is deur God.

Nou wat sal ons doen met hierdie Jesus wat genoem word:
“Dieselfde gister, vandag, en vir altyd”? Wat sal ons doen met
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hierdie Jesus? Is julle gereed om julle plek in te neem aan Sy sy?
[Gemeente sê: “Amen.”—Rd.]
160 Pilatus, en by dieselfde ding wat Pilatus gedoen het, bly daar
drie dinge wat jy met Hom kan doen. Pilatus het al drie probeer,
en hy het dit gemis. Drie skemas wat jy mag wil gebruik, maar
dit sal nooit werk nie. Pilatus het Hom van sy hande af probeer
kry. Maar wanneer eenmaal op jou hande geplaas, is Dit op jou
hande. Pilatus het drie verskillendemaniere probeer, enmisluk.
161 Ons moet die feite in die gesig staar dat Hy op ons hande
is. Ons het Hom gesien in Sy Woord. Ons het Hom Homself sien
bevestig. Ons weet dat Hy dieselfde gister, vandag, en vir altyd
is. Is dit reg? [Gemeente sê: “Amen.”—Rd.]

Dan, ek praat nie net met hierdie vergadering hier vanmôre
nie, want ek praat net met ses, sewehonderd mense, miskien,
maar ek praat met miljoene in hierdie band wat om die wêreld
sal gaan. Sien? Hy’s op julle hande, in bandland, waar ook al
julle is. Julle weet Dis die Waarheid. Indien julle nie, dan is julle
blind; julle kan nie die Woord sien nie, nog minder kan julle God
in dieWoord sien. EnHy’s op julle hande. Nouwat gaan julle met
Hom doen?
162 Pilatus het probeer om ontslae te raak van Hom, maar ons
moet die feite in die oë kyk. Pilatus moes Dit in die gesig staar.
Hy het Dit geweet. Hy het gehoor.

Wel, julle sê: “Ek het nooit enige daarvan gesien nie.” Julle
het Dit gehoor, in elk geval. Julle hoor Dit nou. Sien?

Hy wou hê Jesus moes ’n wonderwerk doen, of ’n kunsie, vir
hom. Maar Hy het nie kunsies uitgevoer nie; Hy het net gedoen
soos God Hom gesê het om te doen.
163 Julle het gehoor. “Geloof kom deur gehoor.” Julle het geloof,
en kom weg van, om dit van julle hande af te kry. Maar ons moet
die feite in die gesig staar, in elk geval. Hy het, en so moet ons
ook die feite in die gesig staar. Hy is ten volle geïdentifiseer. Dink,
met die Bloed van ’n Man op jou hande!
164 ’n Mens moet oppas as hy ’n ander mens se bloed op sy
hande het. Kyk na ’n vliegtuig. ’n Loods uit ’n vliegtuig, wanneer
hy daardie vliegtuig laat uitloop, gaan hy elke instrument na.
Hoekom? Hy het iemand se bloed op sy hande. Elke klein
instrumentjie wat nagegaan kan word, hy gaan dit na. Wanneer
hy uitgaan en die vliegtuig omdraai, jaag hy—hy— hy die—die—
die toere van die masjien, die enjin op, en kyk dat dit opgewarm
is. En gooi die petrol wawyd oop daarop, om te kyk dat die
ontploffing sal—sal…of dit moontlik sal wees om—om—om te
stu, of die skroef te gooi, ook, met genoeg lug om dit van die
grond af te neem.

Julle het gestaan, baie van julle, in ’n vliegtuig, of gesit daar,
en die hele vliegtuig skud van die grond af, amper. Hy gee dit
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alles wat dit het, om te kyk of daar enigiets uit lyn is. As dit sal,
sal dit spoeg en uitsny.Maar hy gaan dit weer na, as hy ’n oomblik
daar moet sit, tot hy dit weer nagaan. En as hulle sy tyd ’n bietjie
vertraag, gaan hy dit weer na.
165 Hoe die kerk dit weer behoort na te gaan, en weer, en weer, en
weer! Ons wag vir Sy Koms. Ons waak, ons wag vir die opstyg.
Ons beter dit nagaan met die Woord, nie wat iemand gesê het
nie. Wees seker jy weet, self, as ’n persoonlike ondervinding met
Christus. Gaan dit weer na, en weer, en weer.

Hoekom? Hy het die bloed van mense op sy hande. Hy beter
nagaan.
166 Wat van ’n dokter, voor ’n operasie? Ons het ’n paar dokters
wat hier sit vanmôre. Let op, dat ’n dokter, wat hy sal doen
voordat hy gaan opereer. Hy wil ’n x—straal hê. Hy wil die bloed
nagaan. Hy wil die hart nagaan. Hy wil kyk of jy enige verkoue
het, voor hy die verdowingsmiddel gee. Hy gaan elke instrument
na; hy kook hulle, deeglik, om toe te sien dat daar geen kieme op
is nie. Hy doen alles. Hy toets weer, en weer, en weer, en weer, ’n
keer. Hoekom? Hy het die bloed van ’n man op sy hand. Hy wil
doodsekerwees dat alles net so reg is aswat dit reg kanwees.
167 Wat van jou?Wat van jou, sondaar, wat voel jy daaroor?

Om die bloed van ’n man op jou hand te hê,
verantwoordelikheid soos ’n loods, en hy gaan na; die dokter, en
hy gaan na; en wat nog, soveel wetenskaplike; as jy die bloed van
’n man op jou hande het, wat sal jy doen!

Wanneer ’n regter vonnis gaan uitspreek, kyk hoe lees hy
daardie boeke, oor en oor en oor en oor en oor, tot elke klein
dingetjie wat hy kan sien, voordat hy vonnis uitspreek. Want, hy
het die bloed van ’n man op sy hande, hier moet iets hier wees
om dit te regverdig. Sien?
168 Wat van ons, wanneer ons Dit deeglik geïdentifiseerd sien,
dat: “Hy dieselfde is gister, vandag, en vir altyd”? Hy is hier. Hy’s
op ons hande. Hy’s op ons hande. Hy’s op jou hande! Wat gaan
jy met Hom maak? “Wat sal ek maak met hierdie Jesus wat die
gesalfde Christus is?”

“Wat doen Dit? Hoe weet jy dis Hy?”

Die belofte van hierdie dag, die dag waarin ons leef, daar is
soveel van die Skrifte sê, soveel duimDaarvan is veronderstel om
vervul te word, hierdie laaste duime van hierdie laaste dag. Daar
is sommige dinge wat hier sit wat veronderstel is om te gebeur,
en hier is dit. Wat is dit? Dieselfde gesalfde Christus, die gesalfde
Woord! Wat gaan jy Daarmee maak? Gaan jy Dit uitverkoop aan
die denominasie?
169 Nou wat het Pilatus gedoen? Pilatus het Hom van sy hande
af probeer was, deur te sê…Die eerste ding wat Pilatus gedoen
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het was om te probeer om Hom van sy hande af te was, deur te
sê: “O, Hy’s in die haak. Hy’s in orde.” Sien?
170 Julle sê: “O, arme Pilatus.” Pilatus, ’n klomp van hulle
regverdig hom? Nee, nee, nee! Hy was op sy hande. Hy het die
Boodskap gehoor, hy het die Woord gesien, en Hy was op sy
hande. En so is Hy op jou hande. Dis reg.

Wat het hy gedoen? Hy het probeer sê: “O, wel, Hy’s ’n goeie
Man. Ek vind geen fout in Hom nie.”
171 As dit nie die—die—die antwoord van soveel vandag is nie!
“O, daar is niks verkeerd met die Woord nie. Ek reken dis goed.
Die Bybel is in die haak, maar ons glo die kerk. Ons denominasie
stem nie Daarmee saam nie.” Sien? Sien? Daar is een klas van
mense wat Hom van sy hand probeer afwas.

“Ek vind geen fout in die Woord nie. Dit was goed vir die
apostels in hulle dag, maar ons leef in ’n ander dag. Ons leef nie
in die apostels se dag nie, so daarom hoef ek nie te maak soos die
apostels gemaak het nie. Ek hoef nie soos hulle gedoop te word
nie; ek leef in ’n ander dag. Ek hoef nie die dinge te hê wat hulle
gehad het nie; ek leef in ’n ander dag. Die Heilige Gees is net
gegee vir daardie klomp.”
172 Hebreërs 13:8 plaas Hom weer terug op ons hande, [Broer
Branham slaan drie maal op die preekstoel—Rd.] met geen
wegkom kans nie! Hy is deeglik bevestig: “Hy is dieselfde gister,
vandag, en vir altyd.” Jy het geen wegkom kans nie. Jy kan Hom
nie wegwys na ’n ander eeu nie. Hebreërs 13:8 veroordeel jou
gedagtes, en plaas Hom weer reguit terug op jou hande. So Jesus
is op jou hande, net soos op Pilatus se hande was.

Kyk. Julle sê: “Maar ekweet nie.”Wel, waarvoor luister jy?
173 Pilatus was ’n heiden. Sy vrou was ’n heiden. Maar God, om
dit regverdig te maak, het daardie vrou daar ingestuur en gesê:
“Jy moenie enigiets te doen hê met hierdie regverdige Man nie.”
Sy het gesê: “Ek het gely vandag.”Was natuurlik, oggend, dit was
oor die nag, en een vier—en—twintig uur word as ’n dag gereken.
“Ek het in ’n paar drome gely vannag, om daardie regverdige
Man se ontwil. Jymoenie iets Daarmee te doen hê nie.”
174 Nou hy het gesê: “Wel, dan, as dit so is, sal ek Hom net van
my hande afwas.”Maar hy kon dit nie doen nie.

Nog minder kan jy. Eenmaal die Waarheid hoor, moet jy Dit
aanvaar of Dit ontken. Geen manier…Ja, meneer, jy moet dit
doen. Waarskuwings van die Here!
175 Die Jode het uitgeroep: “Laat Sy Bloed op ons wees; want
ons sal ons priesters, ons denominasionele stelsel glo, voordat
ons Hom sal glo.”

Daar het julle dit. Sien die klasse vandag? Maar almal moet
God se saak in die gesig staar. Julle moet dit almal doen, in elk
geval, heiden of wat ook al jy mag wees. Ongelowige, Metodis,
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Baptis, Presbiteriaans, louwarm, koud, warm, en wat ook al jy
mag wees, jy moet die saak in die gesig staar net dieselfde. Of jy
wil, of nie, Dis op jou hande. Dis presies.
176 Dan is daar diegene wat Pilatus se ander skema probeer om
die saak te ontduik, Homaanstuur na ’n ander Caesar. Sien?

Pilatus het gesê: “Nou wag ’n oomblik. Ek—ek—ek—ek wil
niks te doen hê Daarmee nie. Ek—ek—ek—ek…Nou, Hy’s ’n
regverdige Man. Ek—ek wil niks te doen hê met Hom nie. O, ek—
ek glo wat ek gehoor het. Ek het hom nooit ’n wonderwerk sien
doen nie, maar daar is te veel getuies vir Hom. Ek—ek—ek glo Hy
is ’n regverdige Man. Hy’s ’n goeie Man, sien, maar—maar ek—ek
wil niks Daarmee te doen hê, self nie. Ek—ek—ek net…Ek sal
Hom net van my hande afwas. Bring vir my bietjie water. Julle is
almal my getuies hier.” Ja. Maar God was ook getuie. Hy was op
sy hande.
177 En so is Hy op jou hande. Sien, julle, julle weet waarvan ek
praat. Sien? Nie net julle nie, maar hierdie band. Hy’s op julle
hande. Wat gaan julle met Hom doen, hierdie Jesus wat Christus
genoem word? Christus is die Gesalfde Woord. Sien? Wat gaan
julle Daarmee doen? Dis die Boodskap van die uur. Die dag is
hier, deeglik bewys deur die Bybel en deur God. Wat gaan julle
Daarmee maak? Hoe gaan julle nou die saak ontduik? Hoe gaan
julle wegkom daarmee? Hy’s op julle hande! En Oswald se saak
sal ’n geringe een wees, teen julle s’n, hoewel prediker of wat ook
al julle mag wees.
178 Daardie Jode was priesters, en rabbi’s, leermeesters, heilige
manne; maar Hy was nogtans op die hande. Hy was die Woord,
die saak van God vir daardie dag, en hulle het misluk om Dit
te sien. Net die uitverkorenes het Dit gesien, diegene wat Dit
geglo het.
179 Nou almal moet die saak in die gesig staar. In elke eeu
was dit so, elke keer. Deur die eeu van Eva en Adam, af na
die eeu van Noag, af in die eeu van Daniël en Belsasar en
Nebukadnesar, af binne—in Christus se tyd, af binne—in hierdie
einste uur waarin ons lewe, was dit dieselfde, die uitstorting van
die Woord het voortgekom. Nie hulle geloofsbelydenis nie, of nie
die denominasie nie, nie die dogma nie, maar, die uitstorting van
dieWoordwas teen daardie dinge. So, nou,Dis nou op die hande.
180 Dan diegene wat Pilatus se ander skema probeer, om ontslae
te raak van Hom, deur Hom aan te gee na iemand anders. Pilatus
het gesê: “Nou, julle weet wat? Ek sal Hom net van my hand af
kry. Ek sal Hom van my hande afwas met hierdie water. So ek
sal net…Ek moet iets doen met Hom. So wat sal ek doen? Ek
sal Hom oorstuur na die hoofkwartiere, saam met die biskop.”
Uh—huh. Ja.

Dis wat hulle probeer doen vandag. Sien? Hulle stuur Hom
na ’n Caesar. Dit het Hom nie van Pilatus se hande afgeneem
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nie, Hom nie van enigiemand se hande afgeneem nie. Wat het dit
gedoen? Dit het teruggeslaan op hom. Kom reguit terug na die
individu.
181 Jy sê: “Wel, ek sal, ek sal dit doen. Ek sal Dit aanvaar as my
denominasie Dit sal aanvaar.”

Jou denominasie is die Raad van Kerke, veroordeeld! Hoe
gaan hulle Dit ontvang? Dit slaan terug, reguit terug na jou. Dit
is nie wat jou denominasie sê nie; dis, wat sê jy? Hulle het Dit
verwerp; nou wat gaan jy Daarmee maak? Dis die volgende ding.
Sien? Dit neemHom nie van jou hande af nie.

Hy is deeglik bevestig. Hy is deeglik geïdentifiseerd, die
Woord van hierdie uur, die belofte van hierdie uur. Nie die belofte
van Luther se uur nie; dit was Dit toe, dit was die Woord in
die hervormer se eeu. Soos, julle wat die Sewe Seëls gehoor het,
toe die hervormerseeu uitgegaan het, die Lewende Wese met ’n
gesig soos ’n man (organisasie) het uitgegaan; maar hierdie is ’n
gesig van ’n arend, die Lewende Wese wat uitgegaan het om die
uitdaging te maak vandag.
182 Enwie souwaag om te sê dit was nie die geïnspireerdeWoord
van God nie, toe Hy Dit hier voorspel het, en uitgestuur het
oorkant na Arizona en dit reguit teruggebring het, selfs met
wetenskap en alles anders, en Dit so bewys het! Hierdie boek
is alreeds geopen, dis reg, wag net vir die Sewende Seël om
geïdentifiseer te word van die Koms van Christus.
183 Goed, Hy’s op julle hande. Julle moet iets met Hom maak.
Moet Hom nie afhaal nie. Ja, meneer. In hierdie kategorie, wil ek
graag sê: “Hom aangee aan iemand anders.”

“As my denominasie Dit sou aanvaar, Broer Branham, sou
ek—sou ek Dit aanvaar. Maar, jy sien, my moeder het behoort
aan hierdie kerk.” Sy het gelewe in haar eeu; dis nie jy nie. Dis
jy nou. Kyk waaruit sy moes kom, om te maak soos sy was. Wat
van jou? Goed.
184 Kyk. Jy sê: “My moeder was ’n Pinkster. Sy het so—en—so
gemaak. Sy het uit die organisasie uitgekom.” Maar ek probeer
nou met jou praat. Wat van jou? Sien?

In hierdie kategorie, vind ons baie geleerdes. Nou, ek weet
ek gaan gevoelens seermaak hier, maar ek doen dit nie opsetlik
nie. As ek, dan moet ek—ek onder by die altaar wees, belydend.
Ek sê hierdie in goddelike liefde.
185 Jesus, toe Hy daar gestaan het, en daardie Fariseërs; moes
sê: “Julle is van julle vader, die duiwel; sy werke sal julle doen.”
Tog gevra vir genade en vrede vir hulle, by die kruis, wat Hom
gekruisig het. Sien, Hy was nie kwaad vir hulle nie. Hy het gesê:
“Julle addergeslag.” Sien? Sien? Alles, Hy het hulle vervloek tot
alles wat Hy kon, sien, en dan vir hulle gebid by die kruis. Sien?
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Dit was nie dat Hy dit wou doen nie; dit was nie dit nie, maar
hulle moes die fout gesien het wat hulle gemaak het.
186 En ek sê dieselfde ding vandag, in hierdie kategorie van
“die verantwoordelikheid afskuif op iemand anders,” of iets wat
ons in die weermag genoem het: “die dollar afskuif op iemand
anders.”Ons probeer dit afskuif, soosAdam enEva gemaak het.

Eva het probeer. Adam het gesê: “Die vrou wat U my gegee
het,” en dit was geen verskoning vir hom nie. Sien? Die vrou
het gesê: “Die slang het my verlei. Sy…Hy was die een wat die
seksuele verhouding met my gehad het. Hy het my verlei. Hy het
dit gedoen.” Dit het dit glad nie weggehou nie. Hulle het nogtans
reguit voortgegaan na die oordeel. Ja, meneer. Goed.
187 Hulle kan dit nie aanstuur nie, een…Kan nie sê: “As my
denominasie Dit sou glo, sou ek—ek ook. Maar, ek was in hierdie
denominasie gewees.” Dit het nie een ding daarmee te doen nie.
Die Jode het dieselfde ding gehad, en jy ook.
188 En, let op, baie hierin, ons vind fyn gekultifeerde mense in
hierdie kategorie. Nou luister aandagtig.

Sien, kultuur, wat ons vandag kultuur noem, is wat Satan
aan Eva getoon het, ’n bietjie kennis. Gesê: “Jou oë is nie oop,
dat jy alles Daarvan verstaan nie.” Sy het dieWoord geken, en dit
was al. Sy het God daardie Woord sien bevestig, en dit behoort
genoeg te gewees het. Hy het haar in Ewige Lewe gehou, solank
sy by daardie Woord gebly het. Toe sy daardie Woord gebreek
het, het sy die belofte van God gehad dat sy sou sterf die dag
wat sy Dit gebreek het. En, toe sy Dit gebreek het, het sy gesterf.
Dis reg.
189 Ons het die bevestigde Woord van God hier, wat bevestig,
bewys deur die Gees, dat Hy ons ontvang het en ons die
Doop van die Heilige Gees gegee het. Ons is gedoop binne—
in die Naam van Jesus Christus. Dieselfde Evangelie, dieselfde
tekens, dieselfde wonders, dieselfde bediening, selfs dieselfde
Vuurkolom sigbaar voor ons, wat die tekens en wonders wys.
Daar is nie ’n verskoning, nêrens nie.

En dis presies wat die Bybel gesê het sou plaasvind in die
laaste dae, en ’n roepstem uit Maleági 4: “omweer die Geloof van
die kinders te herstel na hulle vaders.” En direk daarna, het die
goddelose geloop…of die regverdiges uitgeloop op die as van die
goddeloses; die hele wêreld moes verbrand word. En die atome
hang daar oorkant, die bomme in die rak.
190 Julle het gesien wat Duitsland gedoen het sodra hulle
uitgevind het die Pres—…die President is vermoor? Hulle het
hulle weermag gou—gou bymekaar gegooi, want dit was die
enigste ding wat Rusland weerhou het om daar te bom. En hulle
het geslaan…Kennedy het hulle net ’n boodskap gestuur, dat,
die uur wat hulle dit doen, dat hy hulle van die aarde sal afvee,
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reg uit Duitsland uit. Sien? En hulle het gedink hulle kan dit
oorneem,maar dit was nog nie die uur nie, sien. Sien?
191 Ons vind slim, geleerde predikers, evangeliste, wat probeer
omDit aan te stuur na iemand anders. Sien?

Hoekom, hoekom het Pilatus nie gesê: “Wel, wag ’n oomblik,
hierdie Man…hierdie vrou het my kom vertel, en ek het baie
getuienis gehoor van U. Jy weet, ek—ek’s geïnteresseerd. Ek wil
graag uitvind. Wat kan ek doen om Ewige Lewe te hê, Meneer?
Jy’s op my hande. Wat kan ek doen?”Wel, hy sou sê—hy sou sê…
Hy het gesê: “Is—is U die Messias? Is—is U die—die Koning van
die Jode?”
192 Hy het gesê: “Dis wat u gesê het. U het dit gesê.”

“Of, sê ons, waarlik, is U die Koning van Jode?”
Hy het gesê: “Vir daardie doel is Ek gebore.”
Hy het gesê: “Ek kan geen fout in Hom vind nie.” Uh—huh.

“Wel, ek sal Hom net van my hande afwas.”
193 Hy het hom geantwoord, maar hy kon Dit nie ontvang nie.
Hoekom? Dit sou sy aansien verlaag. So hy het gedink hy sou
opstuur na die staatspresbiter, en kyk wat hy Daaromtrent sou
doen. Sien?
194 Dieselfde ding nou, die saak kom weer voor. Wat sal jy
Daarmee, die Woord maak? Wat moet jy doen, die presbiter, die
biskop, of iemand vra, of jy jou motief van doop kan verander,
of jy dit kan doen, of dit kan doen? Jy sien so, en: “Sekerlik, is jy
nie.” Jy gee reguit terug aan jou. As jy dit doen, sal jy uitgeskop
word. Sien?
195 Dit sal die aansien van die mense verlaag. Ja, hulle—hulle
dink…En die denominasionele raad sal nie staan…Soos—
soos Pilatus wat Dit na Caesar aangegee het; hulle wou Dit
nie aanvaar nie. Caesar het Dit teruggesit in Pilatus se hand.
So probeer hulle Hom aangee na hulle—hulle denominasionele
hoofde, en dit werk nie. Hierdie toertjie het nooit gewerk nie, en
dit sal nie werk nie. Dit het nie gewerk vir Pilatus nie; sal nie
werk vir jou nie; en dit sal nie werk vir enigiemand anders nie.
Nou, tweedens, die ding wat jy kan doen is…
196 Derdens, liewer, is om Hom te aanvaar of te verwerp. Jy kan
Hom nie van jou hande afwas nie. Jy kan Hom nie aangee na ’n
ander stelsel, of ’n sekere ander iets nie. Jy moet die saak in die
gesig staar. So wat kan jy doen?

Soos Pilatus, gestaan met dieselfde ding, hy het gesê: “Gee
my bietjie water, ek sal Dit van my hande afwas, om te bewys!”
Toe hy terugkom, moes hy nog steeds die oordeel uitspreek; het
hom nie verskoon nie. Hy het probeer sê: “Wel, ek, as ek Hom
nie van my hande kan afkry nie, sal ek Hom op Caesar se hande
plaas.” EnDit het teruggeslaan, reguit terug naHom.
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197 Dit doen dit na jou, ook, as ’n individu. Wat gaan jy doen?
Nie wat moeder gedoen het nie, wat pappa gedoen het nie, wat
die pastoor doen nie, wat Broer Branhamdoen nie, wat enige; Dis
op jou hande! Wat gaan jy Daaromtrent doen, met hierdie Jesus
wat Christus genoem word? Want, jy het Bloed op jou hande, en
Dis die Bloed van God. Nou wat gaan jy doen? Skuldig wees aan
die kruisiging. Sien?
198 Jy kan Hom kruisig, jou geloofsbelydenis aanvaar of wat ook
al jy wil, of sê: “Wel, ek sal net aanstuur. Ek sal niks te doen hê
met al hierdie kerkgoed nie.” Jy kan nie dit doen nie. Hy’s op jou
hande. Dis reg. Jy kan dit nie doen nie. “Ek sal net die hele ding
vergeet.” Jy kan dit nie doen nie. Dis steeds op jou hande. “Wel,
ek sal net sê: ‘My pastoor het my dit geleer.’” Dit slaan terug,
reguit terug. Dis aan jou. Jy weet. Nou, jy kan Hom óf aanvaar
óf jy kan Hom verwerp, net na enige kant wat jy dit wil doen.
Wat? Dit moet by een van hulle kom.
199 Nou wat? Soos Jesus vir die Fariseërs gesê het, Hy het gesê:
“Omdat julle die blinde Fariseërs is,” sien, Wie dit dieselfde ding
sou sê vandag: “julle blinde godsdienstige leiers, julle kan die tyd
van kommunisme onderskei. Julle beveg dit so, en weet dat God
die einste ding opgerig het om julle te vernietig.” Sien, ken nie die
Skrifte nie. Sien? “Julle, julle kan onderskei dat kommunisme die
wêreld gaan oorneem. Julle kan dit sien. Julle kan dit onderskei.”
200 Al ons onderwerpe is oor kommunisme. “Dryf kommunisme
uit!” Ek hoor dit tot ek siek raak om daarna te luister. Ek’s teen
dit, ook. Sekerlik, is ek daarteen. Maar ek is meer teen die man of
vrou wat Jesus Christus, die Woord verwerp. Of, of jy ’n prediker
is of wat jy ook al is, jy’s ’n groter verskuldiging aan Christus as
wat daardie kommunis is. Hy is onkundig en weet niks Daarvan
nie. Jy is veronderstel om te weet. Sien? Julle kan die tyd van
kommunisme onderskei, maar julle kan nie die teken van die dag
waarin julle leef onderskei nie.
201 Jesus het daardie Fariseërs vertel, gesê: “Julle skynheiliges!”
Gesê: “Julle gaan uit en kyk na die lug, en sien die son is rooi en
sak, môre sal onweer wees. As die lug helder is,” gesê: “sê julle
môre sal ’n mooi dag wees.” Gesê: “Julle kan die tekens van die
tyd onderskei, of die tekens van die lug en die weer, maar die
tekens van die tyd ken julle nie.” Daar was Hy, die Messias, en
Dit verwerp.

En ons praat altyd oor kommunisme en party van hierdie
goed, maar, die teken van die tyd, Dit begryp ons nie. Sien? Ons
sien dit oor, laat dit uit. Verenig nou saam in ongeloof, en hulle
ontvang dit, maar verstaan en sien nie die teken van die tyd wat
die Bybel gesê het sou wees nie.

Begryp julle Dit? [Die gemeente sê: “Amen.”—Rd.] Moet
afsluit, baie vinnig nou. Dit word laat, sien.
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202 Soos hulle vaders gemaak het, so het hulle gemaak, dieselfde
ding vandag. Nou, die besluit is gemaak. Dit moet gemaak word.
Jy moet dit maak, een of ander manier. Sien? Weer die kruisiging
van die Woord, of wat gaan jy maak? Die kruisiging van die
Woord is op hande. Kruisig en stop die bevestigde Woord, om—
om die denominasie ontwil, soos Pilatus het, wat probeer afgee
het na iemand. Nou wat sal jy, as ’n individu, doen met die
gesalfdeWoord wat die Christus genoemword?

Dieselfde gister, dieselfde Christus wat die Woord gesalf het
in die dae van Noag. Dieselfde Christus, daardie—daardie Boom
wat in die Tuin van Eden was; wat Eva opgehou het, om te eet
van hierdie Boom van Lewe, om die boom van kennis te neem;
hy, sy het die Boom van Lewe verlaat, om die boom van dood te
neem. Noag se tyd het dieselfde ding gedoen. In die dae van die
profete, het hulle dieselfde ding gedoen. In die dae van Christus,
het hulle dieselde ding gedoen.

En hier is hulle vandag. En elkeen wat spreek van sy
tyd, en, toe daardie ding vervul was, elke keer het hulle hul
denominasionele redes geneem, ensovoorts, en die kennis van die
wêreld in plaas van die gesalfde Woord van Christus. Wat sal jy
doen, as ’n individu?
203 Pilatus het Hom nooit van sy hande afgekry nie. Ek—ek sluit
af, so wees baie stil vir ’n oomblik. Pilatus het hom nooit van
sy hande afgekry nie. Nog minder sal jy, op die manier wat hy
het, met die probeer van enige van hierdie skemas. Hy het dit
nooit gedoen nie. Julleweetwat gebeur hetmet Pilatus? Hy het sy
verstand verloor. Dit was so dat al wat hy kom hoor was daardie
kruisiging. Al wat hy kon hoor was ’n tirade, dat hy uiteindelik
mal geword het.
204 En hulle het ’n legende ver bo inNoorweë, of nie…Verskoon
my. Bo in Switserland; waar, ek was daarbo, ’n sendeling. Hulle
maak aanspraak daarop dat duisende daar vergader, van oor die
wêreld, op Goeie Vrydag; ’n gat water waar Pilatus selfmoord
gepleeg het. Hy het homself uiteindelik doodgeval in hierdie poel
water. En hulle maak aanspraak daarop dat elke Goeie Vrydag,
om drie—uur in die middag, word die water blou, dit kook op
van waar Pilatus se liggaam gelê het. Hy het Dit verwerp. Daar
is steeds Bloed op sy hande. En hy verwerp, hy het geweier;
die water.

Jy kan Hom nie van jou hande afwas nie. Daar is geen water
nie, geen vollediger seep, wat Dit kan reinig nie. Hy is op jou
hande. Wat sal jy met Hommaak?
205 Hier is die enigste ding wat jy kan doen. As jy Hom nie van
jou hande kan afwas nie; jy kan Hom nie aangee na iets anders
nie; jy kan nie net mities daarby verbygaan nie. Daar is geen
manier in die wêreld nie. Die enigste ding wat jy kan doen is
om Dit te aanvaar, in jou hart. Dis die manier om ontslae te raak
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van Hom. Neem Hom van jou hande af en sit Hom in jou hart,
of los Hom op jou hande en trotseer die Oordeel. Dis die enigste
ding wat jy kan doen.

Pilatus se einde was ’n verskriklike een.
206 Die Woord sê dat diegene wat Hom op hulle hande hou…
Ek sou Dit gelees het. Maar Dit het gesê: “Hulle het uitgeroep
tot die rotse en die berge. Hulle het gebid, maar hulle gebede
was te laat.” Sien? Hulle het uitgeroep: “Steek ons weg van die
gesig van Hom wat op die Troon sit, en van die toorn van die
Lam wat sal…en die Ram, die Lewe van die Lam wat gekom
het. Want, die groot Dag van Oordeel het aangebreek, en wie sal
in staat wees om te staande te bly?”
207 Wat dink julle gaan Oswald nou doen wanneer hy uitloop
voor die Hooggeregshof, en daardie kwaai oë van die—die jurie
wat daar sit? Hy weet wat gaan gebeur. Dit sal of ’n gaskamer
wees, of ’n tou wat daar hang, of iets. Hy moet dit in die
gesig staar.
208 Maar wat as jy daar buite loop met die Bloed op jou hande,
van verwerp? En weet dat hel voor jou lê, Ewige vernietigings,
wat uitroep tot die rotse en berge; maar gebid, want die gebede
was te laat.

InHebreërs 10: “As ons opsetlik sondig.”Sonde is “ongeloof.”
“As ons opsetlik ongelowig is nadat ons die Waarheid ontvang
het, die kennis van die Waarheid.” Jy hoef Dit nie te ontvang nie,
net Daarvan te weet. Jy hoef Dit nie te hê nie, jy net…O, nee.
Sien?Het nie gesê: “nadat ons dieWaarheid ontvang het nie.”

…as ons opsetlik sondig nadat ons…die kennis
ontvang het dat dit die waarheid is, bly daar geen offer
vir sondes meer oor nie,

Maar ’n…verskriklike verwagting van…die
vuurgloed,…wat die teenstander sal verteer,

…Want God het gesê: My kom die wraak toe, en Ek
sal vergelde, spreek—spreek die Here.

209 As ons Dit nie glo nie, opsetlik, nadat die Waarheid aan
ons bekend gestel is, sal daar geen genade meer wees nie. Geen
genade sal meer verleen word nie.

Pastoor, wat luister na hierdie band, wat daarvan? Lid van
die kerk, wat luister na hierdie band, wat daarvan? Wat gaan jy
doen, as ons Dit opsetlik nie glo nie? Kan dit nie van jou hande
afwas nie. Jy kan Dit nie aanstuur na die hoofkwartiere toe nie.
Dit gaan terugslaan, reguit terug na jou. Jy het Dit gehoor. Wat
van jou? Hoe gaan jy staan in daardie Dag?

Hy is òf op jou hande òf in jou hart, een of die ander. God
help ons.



WAT SAL EK DOEN MET JESUS WAT CHRISTUS GENOEM WORD? 45

210 As—as julle net ’n sluipmoord kan voorstel, en wat deur
daardie man se hart sal gaan. Wat het hy gedoen? Hy het te laat
wakker geskrik, nadat hy dit alreeds gedoen het.

Kyk, hy het die geleentheid gehad. Hy was ’n vry Amerikaner
gebore. Hy was ’n Amerikaner. Maar hy wou sy geboortereg
verkoop, om ’n Rus te word, en dit het teruggeslaan. Hy het
met ’n Russiese meisie getrou. Nou is hy ’n vrydenker van die
kommunistiese party van Kuba.

Vrydenke: “Ek doen my eie dinkwerk.” Jy het geen gedagte
aan die kom nie. Wat sal jy doen met hierdie Jesus wat Christus
genoem word? Jy is geen vrydenker nie. Daar is geen vrydenke
nie. Laat die gedagtes wat in die Christus was in jouwees.

Laat ons bid.
211 Dink hierdie gedagtes: “As daar enige lof is, as daar enige
deug is, dink hieroor.” In ons midde vanmôre, en in hierdie band,
ook, wat ek spreek. As jy hier teenwoordig is vanmôre, en jy weet
dat jy nie reg is met God nie, en jy’s nie gebore deur Sy Gees nie,
en God het…

Jy sê: “Wel, ek het ’n belydenis gedoen.” Dis nie waarvan
ek praat nie. Het God dit aanvaar? Jy kan sê: “Ja, ek, ek het ’n
belydenis gemaak, ensovoorts. Ja, ek glo.” So het Pilatus ook: “Ek
het ’n belydenis gedoen, sekerlik, ‘Wat sal ek doen met hierdie
regverdige Man?’” Jy kan Hom nie van jou hande afwas soos
daardie nie. Nee, nee.
212 Wat sal jy met Hommaak? As jy nie ’n wedergebore Christen
is nie, met die Heilige Gees wat in jou woon, en jou lewe
verryk nie, hoekom neem jy Dit nie nou nie? Jy sal Dit nooit
van jou hande afwas nie. Jy sal nooit die laaste van hierdie
Boodskap hoor nie. Dit sal weerklink totdat jy die Boodskap in
jou hart inbring, dat Jesus Christus dieselfde is gister, vandag,
en vir altyd.
213 In die sigbare gehoor vanmôre, sal daar diegene hier wees
wat dit besef, dat hulle verkeerd is, en julle hande sou opsteek.
Ons het geen plek vir ’n altaaroproep nie, die plek is so gepak.
Maar sê net: “Bid virmy, Broer Branham.God helpmy.”God seën
u, ek sien u hand. “Dis, ek wil, nou. Reg hier wil ek, voor God, Hy
wat weet ek is skuldig, en ek besef ek’s skuldig. Ek—ek wil Hom
vanmy hande af hê; ek wil Hom inmy hart hê. Steek jou hand op,
sê: “Bid vir my, Broer Branham.” Die Here seën julle. Ek sien, in
hierdie getalmense hier, miskien veertig, vyftig hande hier.

Roep vandag,
Roep vandag,

Dink nou daaraan, dis Hy wat roep. Jesus roep. Dis Hy wat
met jou praat.
214 Het jy so ver gesondig, tot jou hart so vereelt het, tot jy nie
sal, Dit nie eers meer kan hoor nie? Eenkeer, as ’n klein seuntjie
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of dogtertjie het jy Dit gehoor. Jy het ’n begeerte gehad om dit
te doen, maar jy het Dit uitgestel, en jy het net daardie snye en
trekke vereelt en vereelt. Is dit so ver heen dat jy Dit nie meer
kan hoor nie? Staan jy waar…het jy…op die plekwaar Oswald
staan vanmôre, dat jy weet? Uh! Hoe kan jy dit doen?

Sal daar nog een wees voordat ons afsluit en ek gebed sal
doen? Net enige plek in die gebou, wat nooit jou hand opgesteek
het nie, sê: “Broer Branham, net sedert jy die laaste woorde gesê
het, het ek—ek dit gevoel.” Enigiemand, buitekant, in die gange,
rondomdie vensters, enige plek, maak nie saak nie. Net…
215 God seën u, jong dame. God seën u, meneer, u. Het jou. Hy’s
op…God seën u, dame. Iemand anders? God seën u, dame. God
seën u, hier. En God seën julle daaroorkant, klein seuntjie, klein
dogtertjie. Ja, die Here seën u. Daar agter, meneer. Ja.

Nou laat ons nou net daaraan dink. Ek wil hê julle moet dit
doen terwyl ons hierdie saggies sing: Jesus Roep. Nou wil ek hê
julle moet sê: “Here, wees my genadig, ’n sondaar, of ’n voorgeër.
Ek’s ’n kerklidmaat, Here, maar ek—ek—ek wil U hê. Ek wil U
hê. Help my! Ek sal—ek sal U dien. Ek beloof dit, nou dadelik.
Ek het my hand opgesteek, dat ek U wil hê. Lig nou my hart op,
sodat ek U kan ontvang, en ek sal U in my hart ontvang.” Terwyl
ons weer hierdie vers sing, sal julle dit doen?

Roep vandag,
Roep vandag,

216 Bid nou op jou eie manier. Bid nou. “Jesus roep—…”Dis Hy
wat praat. Dis die rede dat jy jou hand opgesteek het.

…gies roep vandag.
Jesus roep, O luister na Sy Stem;
Hoor Hom…

Nou dadelik, hoor Hom. Sê: “Here, ek’s skuldig. U bloed is
op my hande. Ek’s ’n sondaar. Ek wil Dit nie meer daarop hê nie.
Ek kan Dit nie afwas nie; ek het dit probeer, vir jare. Ek gaan U
nie verstoot soos Pilatus gemaak het nie, en U na iemand anders
probeer stuur nie. Ek wil U hê. Kom in my hart in, nou dadelik,
Here. Ek ontvang U. Ek sien U reg voor my staan, soos ’n gestalte
wat daar staan; deur geloof loop ek reg in U in, met die wete dat
Umy vergewe. En ek…Ugaan inmyhartwees, van hieraf aan.”

…vandag, (bid almal)
Jesus roep,
Hy roep saggies vandag.

[Broer Branham begin neurie Jesus Roep—Rd.]
217 Hemelse Vader, die klein boodskappie is beëindig. En nou,
die besluite, die howe is opgestel vanmôre. Engele is saamgetrek
in die kamer. Die grootHeiligeGeeswat hier bevestigings gee dat
Jesus steeds leef. Hy was die fontein van Ewige Lewe. Die graf
kon Hom nie vashou nie, nog minder kon die hel Hom vashou.
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Hy het opgevaar; verlos van die hel, verlos van die graf. En Hy
staan onder ons, vandag.

En ons geloofsbelydenisse en denominasies het baie van ons
mense vasgevang, Here. Sonde het hulle vasgevang, maar vandag
wil hulle vry wees. Hulle staan soos Pilatus, en, in plaas van om
Hom te probeer aangee na iemand anders, het hulle hulle hande
opgesteek: “Kom inmy hart in, Here Jesus. Ek sal U nie meer van
my afwas nie. Ek kan dit nie doen nie. U is steeds op my hande.
Ek het net gewas en gewas, en U wou nie afkom nie, maar nou
ontvang ek U. Ek wil U in my lewe hê, en ek ontvang U in my
lewe. Here, ontvang my in U Koninkryk, deur die vergewing van
my sondes, en gee my geloof om te glo dat U my ontvang, Vader.”
Skenk dit. Deur Jesus Christus se Naam, bid ons.
218 En nou soos ons ons hoofde gebuig het. Geloof, deur
geloof…“En, God, help U my om eerlik te wees. Maar wetend
dat U beloof dat…”

“Hy wat na My sal kom, sal Ek op geen manier wegwys nie.
En Ek sal Hom die Ewige Lewe gee, en Ek sal Hom oprig in die
laaste dae. Hy wat My voor mense sal bely, hom sal Ek voor
My Vader en die heilige engele bely. Hy wat hoor,” die regte,
ware verklaring van Johannes 5:24 daar, is: “hy wat verstaan,
wat My Woord ontvang. Hy wat My Woord ontvang, en glo aan
Hom wat My gestuur het, het die ewigdurende Lewe, en sal nie
na die Oordeel geroep word nie.” Jy sal nie na die Oordeelsbank
kom soos Oswald sal nie. “Maar jy het oorgegaan,” met ’n vrye
vryspraak: “van die dood na die Lewe.”
219 “Here, ek weet nie hoe nie, ek weet nie hoekom nie, maar—
maar ek glo dit het gebeur. Ek glo dat, in my hart, my ongeloof
weg is. Ek kan vrylik “amen” sê op elke Woord wat U sê, en ek
aanvaar Dit nou dadelik. Ek glo dit.”
220 Nou met julle hoofde gebuig. Julle wat dit geglo het, wat
julle hande opgesteek het ’n paar oomblikke gelede; en deur
geloof sien julle die gestalte van Christus wat daar staan, waarin
julle behoort wees. Julle wandel nou in geloof, glo julle sondes
is vrygespreek. En van hierdie dag af aan, is julle gereed vir
Christelike doop, en is julle nou gereed om in Christus te wandel.
Sal julle, as ’n getuienis aan Hom, julle hande weer opsteek, sê:
“Deur geloof glo ek Dit met my hele hart.”? God seën julle. Dis
goed. “Ek aanvaar Dit nou. Ek—ek aanvaar; niks wat ek kan
doen nie.” God seën julle. Lyk na elkeen wat ek gesien het. “Ek
aanvaar nou.”
221 Sien, jy’s niks werd nie, jy was nooit iets werd nie, jy kan
nie iets werd wees nie, maar Jesus het gesterf vir nikswerd
mense. “Wat moet ek doen, Broer Branham?” Aanvaar net wat
Hy gedoen het, aanvaar net wat Hy vir jou gedoen het. En nou
deur Dit te glo en Dit te aanvaar…
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Nou, ek glo, die pastoor, die bad sal oop wees. [Broer Neville
sê: “Ja.”—Rd.] Doop sal in ordewees, as julle gedoopwil word.

As julle die titels geneem het: “Vader, Seun, Heilige Gees,” is
julle waarlik…Ek sê dit met eerbied en respek, maar, volgens
my manier van dit sien, is julle nie gedoop nie. Julle is nie, want
julle het nie gedoen wat Hy gesê het nie.
222 Hy het gesê: “Doop hulle in die Naam van die Vader, Seun, en
Heilige Gees.” As jy net daardie titels oor jou uitgespreek gehad
het; Hy het nooit gesê: “Gaan spreek hierdie titels uit nie; gaan
spreek hierdie name uit.” Dit was nooit in die Bybel gedoen nie.
Dit was nooit so gedoen nie. Dit was, doop die manier wat Jesus
gesê het: “In die Naam van die Vader, Seun, en Heilige Gees,” wat
Jesus Christus is.
223 Petrus, met die sleutels, het dieselfde ding gesê; elke ander
apostel, die hele Kerk; tot by die vroeë Raad van Nicaea toe
die Roomse Katolieke kerk georganiseer is, titels in plaas van
die Naam aanvaar. Jy’s of gedoop in die Roomse dogmas van
denominasie, of gedoop in die Naam van Jesus Christus, een of
die ander. Dis op jou hande; jy kanDit nie afwas nie. Dis daar.

Jy het Dit nou aanvaar. Ek sal julle vra, soos die—soos die
orrelis en die pianis blaai na hierdie beroemde ou lied.

My geloof kyk op na U,
U Lam van Golgota,
Goddelike Verlosser;
Hoor my nou wyl ek bid,
En neem al my skuld weg,
En laat my vanaf hierdie dag
Geheel U s’n wees!

224 Moenie enigiemand die gebou verlaat nie. Staan nou net
eerbiedig, en laat ons nou net ons hande opsteek naHom.

My geloof kyk op na U, (en Hy is die Woord)
U Lam van Golgota,
Goddelike Verlosser;
Hoor my nou wyl ek bid,
Neem al my sonde weg,
O laat my vanaf hierdie dag
Geheel u s’n wees
Geheel, geheel en totaal U s’n wees!
Ek gee nou my lewe oor.

225 Die water sal gereed wees binne ’n paar oomblikke. As jy nie
die doop nou kan neem nie, ons sal weer vanaand doop.

Dink daaraan, die hele middag: “Op jou hande.” Kry Dit af.
Die enigste manier waarop jy dit kan doen, is, gewas in die Bloed
van Jesus Christus, Wie is…Sien? Ja, meneer. Onthou dit nou
soos ons ons hoofde buig. Kyk nou na Hom.

Wyl lewens donker doolhof…
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226 Die besluit is in jou hart nou. Hy staan tereg. Die Woord is
gereed vir kruisiging. Christus staan tereg. Wat sal jy doen met
Jesus wat Christus genoem word?

Wees U my Gids;
Laat donkerte verander in dag,
Vee hartseer, trane weg,
Of laat my ooit wegdwaal
Weg van U.

Nou met die buig van ons harte voor dit. [Broer Branham
begin neurieMyGeloof Kyk Op Na U—Rd.]
227 Dink diep, vriende. Mag wees jou naam is die laaste wat op
die Boek gaan. Ons is aan die endtyd. Dink nou regtig diep. Is jy,
is hier enigiemand hier wat Homweggewys het?
228 Onthou, dit mag nooit weer kom nie. Pilatus het geen ander
kans gehad nie. Hy het sy bes probeer om gered te word, en hy
kon dit nie doen nie. Dit was op sy hande. En wat sal jy doen
met die gesalfde Woord vir hierdie dag, wat die Christus genoem
word? 
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