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 Julle kan maar sit. [’n Profesie word gegee. Leë kol op
band—Red.] Wonderlik om die eenvoud van die werking van

die Gees te sien en mense wat net nederig genoeg is om te luister
en dit te glo, en dit net te hou, hoe ons dank, daardie vermaning
van God dat ons moet verwag, en Hy sal ’n werk onder ons doen,
ons dank Hom.
2 Nou, ek het ’n bietjie lank geneem gisteraand, ek het pas
ingekom en, paar minute gelede, en—en ek was jammer, julle
so te laat staan, en ek sal probeer opskud vanaand, as ek
moontlik kan. En môre-oggend, die Sakemanne se ontbyt by die
Washington-Youree, en ’n broer het so pas vir my gesê, wat die
kaartjies het, dat die kaartjies vanaand gekoop moet word, om
genoeg plek te kan hê, om te sien wanneer hulle genoeg plekke
uitverkoop kry vir in die oggend, sodat hulle dinge gereed kan
hê; en hy het gesê om seker te wees om julle kaartjies te kry, en
ek neemaan hulle sal voor in die vertrek daarbowees vanaand.
3 En môre-aand, as die Here wil, wil ek, ek weet nooit, maar
dink net as Hy gewillig is, wil ek graag praat oor iets spesiaals
môre-aand, dit is oor:Ons Het Alle Dinge in Christus. Nou, dit is
’n bekende teksie, maar vandag het dit net by my opgekom, en ek
wil net daaroor praat môre-aand, as die Here wil.
4 En dan dink ek ons het ’n Sondagoggend, en dan
Sondagaand, as die Here wil, Ek wil preek oor die onderwerp:
Die Aftelling, gereedmaak vir die kerk om uit te beweeg. Sien?
Die Aftelling. Sien? Julle weet wat die aftelling is. En, ek glo ons
kan dit bewys deur die Skrifte dat ons net nou in die aftelling
is. Nou, so bid vir ons. En, as jy nie enige kerk het om na toe te
gaan op Sondagoggend nie, sal ons bly wees om julle hier te hê,
en Sondagaand, natuurlik, as julle julle eie kerk het, is dit julle
eerste verpligting, ons sal van julle verwag om dit by te woon,
maar indien nie, sal ons bly wees om julle te hê.
5 En ek verstaan dat ons vanaand, as ons vinnig genoeg kan
klaarmaak, ’n—’n gebedsrytjie gaan hê. Billy het gesê hy het ’n
paar gebedskaartjies hier uitgegee, ek dink dit was reg, ja, dat
ons ’n gebedsry gaan hê om vir die siekes te bid.
6 En partymaal ek…Iemand…Baie het al baiekeer vir my
vertel, gesê: “Jy behoort te bly by daardie bid vir die siekes, jy
moenie hierdie ander probeer doen nie.”
7 Maar iemand het my gebel nie lank gelede nie, gesê:
“Waarvoor pik jy altyd op daardie vroue?” Wel, ek pik nie op
hulle nie. Hy het gesê: “Wel,” gesê: “waarom los jy nie daardie
vroue uit nie?” Gesê: “Al daardie mans oor hulle organisasie, en
alles…” ’n baie prominente broer.
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En ek het gesê: “Jy glo nie dis Skriftuurlik vir hulle om dit
te doen nie, of hoe?”

Hy het gesê: “Nee.” Maar gesê: “Het die Here jou nie geroep
om vir die siekes te bid nie?”

Ek het gesê: “Ja.”
Hy het gesê: “Wel, waarom, bly jy nie daarby nie?”
Ek het gesê: “Ek doen dit.”
En hy het gesê: “Laat, as Hy jou geroep het om vir die siekes

te bid, laat—laat—laat die predikers daarvoor sorg.”
Ek het gesê: “Maar hulle doen dit nie.”
Hy het gesê—Hy het gesê: “Waarom…”
Ek het gesê: “Ek—ek moet…”
Hy het gesê: “Wel, meeste van die mense in…Ek weet, ek

reken, ’n miljoenmense sien jou as ’n profeet.”
Ek het gesê: “Ek is glad geen profeet nie.”
Hy het gesê: “Maar die mense dink so aan jou.” Gesê: “Om

die waarheid te sê, ek ook.”
8 Ek het gesê: “Dankie.” Ek het gesê: “Partymaal wys Hy vir
my dinge wat gaan kom, en Hy het nog nooit vir my gelieg nie,
en Hy sal nie, want Hy is God, Hy kan nie.”
9 En hy het gesê: “Wel, as jy God se dienskneg is op daardie
manier, waarom leer jy nie daardie vroue en dinge hoe om hoë
geestelike gawes te ontvang in plaas van om aan te hou baklei
met hulle oor hulle hare sny, en kortbroek dra, en grimering, en
dinge nie?” Gesê: “Jy behoort hulle groter dinge te leer, en hoe
hulle groot gawes kan ontvang, en iets te doen.”
10 Ek het gesê: “Hoe gaan jy algebra leer wanneer hulle nie eers
na hulle ABC’s wil luister nie? Leer dit, en dan sal ons met iets
anders begin.”
11 Klink nogal ontheiligend, ’n ou prediker (Dankie.), ’n ou
prediker het eenkeer gegaan om ’n—’n diens te hou in ’n plek,
en hy het gesê—eerste aand oor bekering gepreek, die tweede
aand oor bekering, die derde aand, vierdie aand, vyfde aand.
Die diakens het hom daaragter ontmoet en gesê: “Broer, ons
geniet daardie boodskap oor bekering.” Maar gesê: “Het jy nie
iets anders waaroor jy kan preek nie?”

Hy het gesê: “O, ja. Maar wag dat hulle eers almal bekeer, en
dan sal ons met iets anders begin.”
12 So, as ek in die huis van God instap en alles net in orde en
reg sien lyk, dan sal ons met iets anders begin. Sien julle? So—so
ons is…Julle…Ek verlang julle gebed, ek sê nie daardie dinge
om naar te wees nie, julle weet dit, ek—ek’s ywerig. Dis God se
dogters, dis God se seuns, en ons behoort ons so te gedra, ons
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behoort so op te tree en dit te probeer onderhou. Ek skiet ver te
kort en vra julle gebede vir my, en ek bid vir julle.
13 So, ons sal saam bid vir mekaar, en miskien sal God ons
eendag almal bymekaar bring in iets groots wat ons sal opneem
uit hierdie chaos hier in elk geval. Ek raak in elk geval al soort
vanmoeg vir hierdie ou peshuis, en julle? Ekwil graag ’n solovlug
neem, een van hierdie môres, wanneer Hy kom.
14 Nou, ek het gisteraand aangekondig, dat na ek gepraat
het oor die jubelfees, en geroep het om terug te keer na die
oorspronklike Pinkster, en na die Boodskap, het ek gesê ek sou
vanaand ’n bietjie probeer praat oor hoe om terug te gaan. Julle
weet, dit help nie om enigiemand te sê wat om te doen, as jy hulle
nie sê hoe om dit te doen nie. Dit is die ding.
15 Nou, daar is—die teks wat ek wil lees, ek het—ek het dit
al voorheen gebruik, maar miskien nie presies soos hierdie nie,
maar ek het gedink dit het goed ingepas, en ek moet dit net op
daardie manier bring. So, ek dink om hierdie te bring van hoe om
terug te gaan, en die…daar is baie paaie om uit te kom, maar
daar’s net een pad terug.
16 Ek was…’n Kêrel het eenkeer gesê in—in die berge, hy
was…ons was daarbo, ek en ’n ander kêrel, wat gelisensieerde
gidse in Colorado was, hy het ’n groep mense aan die ander
kant gehad, ’n klein mansgroep, en hulle het ’n paar kêrels daar
ingebring, en die gids self het verdwaal, en hy het daaragter
rondgedwaal. Hy het nadergery na waar ons was op ’n perd. Hy
het gesê: “Haai…” Hierdie kêrel wat saam met my was, Mnr.
Jeverez, was soort van ’n spitsvondige man.

Hy het gesê: “Haai,” gesê: “hoe kom jy hier uit?”
Hy het gesê: “Hoe het jy hier ingekom?”
Hy het gesê: “Van daar af.”
Hy het gesê: “Wel dan, is dit die pad uit.” So, die pad terug

weer, so dit is dit, net dit.
17 Kom ons lees nou in die Boek van Twee Konings, in die
1ste hoofstuk van Twee Konings, twee of drie verse. En dan wil
ons ’n—’n onderwerpie daaruit neem en gebruik vir ’n teks: Die
Pad Terug.

En Moab het na die dood van Agab teen Israel
gerebelleer.
En Ahásia het deur die tralievenster van die bo-

kamer, in Samaria, geval en siek geword: toe stuur hy
boodskappers uit, en sê vir hulle, Gaan en raadpleeg
Baäl-Sebub, die god van Ekron, of ek van hierdie siekte
gesond sal word.
Maar die Engel van die HERE het vir Elía, die Tisbiet,

gesê, Maak jou klaar, en gaan op en die boodskappers
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van die koning van Samaria tegemoet, en spreek met
hulle, Gaan julle, omdat daar geen God in Israel is nie,
om Baäl-Sebub, die god van Ekron, te raadpleeg?

18 En toe, het ek Broer Moore, ’n paar oomblikke gelede oor die
interkom hoor praat, en hy het nie geweet dat ek hierdie sou lees
vir ’n teks om te praat oor ’n balsem nie. En ek wil dit lees in
Jeremia 8:22:

Is daar geen balsem in Gílead nie; of is daar geen
geneesheer nie? want waarom het die genesing van die
dogter van my volk nie tot stand gekom nie?

19 ’n Vraag: “Waarom? Waarom het die genesing van My volk
nie tot stand gekom nie?”
20 Nou, ek wil graag sê dat ons baie bly is om hierdie groot tyd
van gemeenskap te kan geniet, en ek hoop dat die Here nie een
persoon hier sal laat inkomwat nie gered sal word, en een sonder
die Heilige Gees, wat nie gevul sal word met die Heilige Gees, en
elke siek persoon wat nie genees sal word nie. Ek sien net uit
daarna, en ons glo dit.
21 Nou, ons storie begin, vanaand, met ’n volk wat, soos
gisteraand, afvallig geraak het van God. En dis die ellendigste
ding waaraan ek kan dink, is iemand, ’n gelowige, weg van
God af. En ons vind hier uit, dat hierdie koning van Samaria,
Ahásia, die rede waarom hy afvallig was van God, was omdat
hy die verkeerde soort onderrigting ontvang het, die verkeerde
soort opvoeding. Sy ma was ’n heiden, en sy pa was ’n afvallige
Israeliet, Agab. En daardeur, het hy nie veel opvoeding ontvang
in die weë van die Here nie, tog vir die volk…
22 En, God het Homself nooit sonder ’n getuie gelaat nie. En,
God het ’n getuie gehad in daardie dag, maar sy pa het hierdie
getuie gehaat, en sy naam was Elía, die profeet, en sy ma het
hierdie getuie gehaat, maar tog, was dit God se getuie, het in elk
geval gestaan.
23 God het altyd mense iewers waarna Hy kan wys en sê:
“Daar’s dit.” O, ek wil in daardie groep wees. Ek’s seker ons
wil almal daar wees, dis die begeerte van elke hart. Ons wil in
daardie groep wees dat God kan sê: “Hierdie is My mense. Kyk
na hulle, hulle is ’n voorbeeld van wat Ek is. Hulle weerspieël
My Lewe in hulle s’n, hulle het hulle lewens oorgegee, en Ek
weerspieël Myne, Lewe, deur hulle s’n.” Wat ’n pragtige ding!
Wat ’n…Hoe goed moet dit vir God laat voel om te weet dat Hy
iemand het waarin Hy vertroue kan stel, en Hy het ’n man gehad,
en sy naam was Elía.
24 En nou, God het hierdie man geseën, materiële seëninge
beteken nie altyd dat jy—jy reg is met God nie, want Hy het
die goddelose laat vooruitgaan. Maar hierdie man het—het sy pa
opgevolg, sy pa se dood, en Ahásia het hom opgevolg, en hy het
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net op dieselfde manier voortgegaan wat sy pa gedoen het, en sy
ma, om te doen wat verkeerd was voor God.
25 En hy het deur die tralievenster in sy huis geval, en was
siek, miskien, het dit hom dalk aan die binnekant beskadig,
interne bloeding, of—of een of ander siekte het ontstaan, miskien
’n onsteking van sy val, mag dalk sy ribbes gebreek het, of
deur sy longe gesteek het, of iets, dat hy baie siek was. En hy
het gewonder of hy sou lewe of nie, en so, in plaas van om te
gaan, te doen wat hy moes doen, het hy ’n paar boodskappers
gestuur, miskien ’n paleiswag waarin hy vertroue gehad het,
hulle oorgestuur na Ekron, na die god, Beelsebub, ’n duiwel,
’n fortuinverteller daar oorkant, om uit te vind of hy sou
lewe of nie.
26 Nou, watter onbeskofte ding sou dit vir ’n man wees, wat
koning was oor ’n, veronderstel om, geestelike volk, te wees, ’n
volk wat in God geglo het, en tog, hulle leier wat iets anders
raadpleeg behalwe die ding wat hy behoort te geraadpleeg het.
Sien? Hy behoort te geweet het die…Hy het die wette geken,
daar was priesters in die land, daar was kerke, ensovoorts, en
daar was ’n profeet wat die Woord van die Here gehad het. En in
plaas van omdit te doen, wou hy die gewildste roete volg.
27 Ek dink dis wat vandag fout is, ons wil daardie—daardie
mees gewilde roete volg. En wanneer God ’n weg maak, raak die
mense afvallig van Hom, en God maak ’n weg vir daardie mense
om na Hom toe terug te keer, soos waarvan ek gisteraand gepraat
het, en die mense weier om dit te doen, dan vra God: “Waarom?”
Hy vra dit altyd: “Waarom het jy dit nie gedoen nie?”
28 So, as Hy ’n weg maak en ons weier om dit te doen, dan—
dan vra Hy waarom ons dit nie gedoen het nie. En ek sou dit
liewer hier wou regmaak, as om vir Hom te wag om my by die
Oordeel te vra waarom ek dit nie gedoen het nie. Ek…Party
mense se sonde gaan voor hulle uit, ander volg, ek wil hê myne
moet voor my uitgaan, klaar bely. En dan, wil ek—ek reg wees
wanneer daardie tyd kom.
29 Soos die ou, gekleurde broer gesê het: “Jy weet, lank gelede,”
gesê: “het ek met die Here gepraat, en ek het vir Hom gesê, ek wil
my pad oop hê. Ek wil geen probleem hê, wanneer ek onder by
die rivier kom nie.” So, ek dink dis omtrent hoe ons almal voel,
dit druk dit soort van uit, dat ons geen probleem by die rivier wil
hê nie, want dit gaan baie stamp en stoot tyd wees, op daardie
tyd. So, ons wil seker wees dat ons reg is.
30 Nou, hierdie koning, daar was ’n voorsiende weg vir hom om
uit te vind by die Here, maar hy het geweier om dit te doen. En
toe hetGodSy voorsiendeweg geneem,wat Sy profeetwas, en…
Miskien het die koning nie eers hierdie bebaarde, kaal-kop kêrel
oorweeg van wie daar nie veel gedink is onder die volk nie. Sy
boodskap het altyd veroordeel, en gebyt, en gedruk, en…die
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mense rond, want hy kon niks anders doen nie, hy was ’n profeet.
Die Woord van die Here kom na die profeet, en die profeet moet
op die Woord staan, en wanneer die Woord nie gehoorsaam word
nie, is daar niks oor behalwe om te bestraf nie. Dis al. So, hierdie
kêrel het nie bedoel om naar te wees nie, hy moes dit net doen,
want hy is nie regeer deur sy eie gedagtes nie, hy is regeer deur
die Gees van God.

31 En dit is hoe ons almal moet wees, geregeer deur die Gees van
God. En as ons is, ons dan sonde sien, maak dit ons siek, daar is
daaromtrent, dit het selfs God se hart eenkeer bedroef dat Hy
ooit die mens gemaak het, omdat sonde so verskriklik was op
die aarde.

32 Nou, so, hy het gevra…God het ’n manier vir hom gehad om
dit te weet, maar hy het nie daardie weg gevolg nie, hy het die
mees gewilde weg gevolg wat daar onder die volk was. En ek—
ek haat om dit te sê, maar ons sien altyd slagspreuke: “Amerika
Terug na God,” “Terug na God Uur,” en sulke dinge, maar die
ding daarvan is, hulle wil terugkom op die pad wat die mens
bereik het vir hulle om terug te kom. Hulle wil terugkom op die
manier wat hulle self dink, op die manier wat hulle wil doen, en
gewoonlik is dit teenstrydig met God se manier om terug te kom.
En dan, wanneer hulle God se voorsiende weg weier vir hulle om
terug te keer, dan hulle…God vra vir hulle: “Waarom? Waarom
het julle dit op daardie manier gedoen?”

33 Nou, soos ons nou ’n—’n tyd noem, die…dat wanneer die
presidente sou sê: “Ons sal ’n—’n vyftien minute van gebed
uitroep,” al die masjienerie gestop het. Dit sal dit nooit doen nie,
dit moet ’n opbreek neem, dit moet ’n uitsterf neem, dit moet
’n wedergeboorte neem. Dit neem nie ’n uur van gebed nie, dit
neem totdat jy terugkom. Dis ’n terugbring, terugkom na die
feite van geloof, en terugkom na nie eers…dat dit nie iets is
wat jy jou verbeel, of ’n verklaring van geloofsbelydenisse, of—
of een of ander, deur een of ander instrumentaliteit van die mens
nie, maar dis deur Christus Self te ken, Hom te ken, nie eers die
Woord nie. Hy…As jy Hom ken, ken jy die Woord, want Hy is
dieWoord. Danmoet jy terugkomna daardiewerklikheid toe.

34 God wil Homself manifesteer deur Sy mense, en die kerk wil
homself manifesteer aan die mense: meer lidmate, groter skares,
ryker mense, sovoorts soos daardie, beter aangetrek. Dis wat ons
in die chaos laat beland het waarin ons is, ons sou beter gevaar
het as ons almal sakke gedra het, dit sou beter gewees het as ons
nie ’n werk gehad het nie, namekaar se huise toe gegaan het, en—
en gekyk het of ons iets kon kry om te eet. Ek sou liewer wees…
die kerk in daardie toestand sien, en tog Gees-vervuld, as om dit
spoggerig en geklee te sien, en groot dinge, en dan sterwend in
die Gees.
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35 God maak ’n weg, en ons weier dit, ons gaan nie terug op die
manier wat Hy vir ons voorsien om terug te gaan nie. En Hiskia
het dieselfde ding gedoen, hy was soos baie van ons vandag, hy
was net te hardkoppig, hy wou net nie (tog het hy geweet Elía
is daarbuite in die woestyn, hy het geweet dat daar ’n God in
die Hemel was, maar hy wou die mees gewilde pad volg, oorgaan
na waar al die mense, deur die profetes wat hulle daar gehad
het, die, Agab se vrou, Isébel, en sy was ’n heiden, en hulle wou
oorkant na Ekron toe gaan, en een van die afgode raadpleeg, of
hy sou terugkeer), want as ’n koning, as hy hom—homself sou
verneder, homself ongewild sou maak onder die mense. Dit is die
probleem.
36 Dit is die probleem, hoe ons vroue vandag maak. Dis die rede
dat mans, as jy van Christenskap praat, hulle sê: “Ek behoort
aan so-en-so.” Dit het niks daarmee te doen nie. “Ek—ek kan
aan ’n sekere organisasie behoort,” dit beteken steeds nie jy is ’n
Christen is nie. Christenskap bestaan nie daaruit om by iets aan
te sluit nie, Christenskap bestaan uit ’n—’n familie, ’n geboorte
in ’n familie in, jy is ’n Christen deur geboorte.

Maar dis die mees gewilde om te sê: “Ek’s Metodis, Baptis,
Presbiteriaan, Pinkster, of iets, ek—ek’s daardie.”
37 Deur te sê: “Ek…” te sê: “Ek’s wedergebore uit die Gees van
God, die Heilige Gees het op my gekom, en ek’s ’n nuwe skepsel
in Christus”: dis die—dis die manier.
38 Maar die koning wou gewild wees, en dis hoe die mense
dit vandag neem. En hulle mag herlewings oor die land sit, en
slagspreuke hê van “nog ’n miljoen in so-veel jaar,” of hulle
lidmaatskap en hulle geleerdheid en wat-nog vermeerder. En
dit sal nooit, ooit…Julle gaan die heeltyd verder weg. Die pad
terug, God het die pad terug. Ek wil met julle praat oor daardie
pad terug, en jy moet terugkom op die manier wat God vir jou
voorsien het om terug te kom.
39 Nou, kom ons praat oor hierdie…hierdie koning net vir
’n oomblik. Dit rede waarom hy nie wou nie, was omdat hy
hardkoppig was. Hy wou net nie…Hy wou net soos die ander
mense wees. Hy het sy eie maniere gehad, en hy wou so wees, en
hy wou wees…op die gewilde pad terugkom. En, hy wou nie die
pad volg wat God vir hom voorsien het nie, so hy het net daardie
profeet geïgnoreer, en wat die profeet sou sê want, sonder twyfel,
sou die profeet hom skerp aanspreek: “Bekeer. Kom regmet God,
jy is nie geskik om ’n koning te wees nie.” En o, hoe dit sy vere
sou laat sak voor die mense, sien, as ’n koning. O, goeiste, ja, hy
kon dit nie verduur nie.
40 So, miskien sou die duiwel daar oorkant, en—en die afgod
sê: “O, groot Koning, Dr. So-en-so, jy is net…” Sien? Hy kon
gewild wees onder die mense en ’n groot, beroemde naam hê. O,
hoe lief is die mense vir die lof van dinge. En so, het hy gedink as
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hy dit kon kry, wel, sou hy verhef word onder die mense, hy sou
’n spoggerige man onder die mense wees. En, ek hoop julle lees
tussen die lyne wat ek bedoel. So toe, het hy gedink hy sal dan
’n groot persoon wees. Maar hy wou nie afkom na daardie man
wat vir hom die waarheid sou vertel nie, en hy het regtig gedink
hy het hom uitoorlê. So, hy het die diensknegte gestuur. Hy het
gesê: “Gaan oor en vra vir die god van Ekron, Beelsebub, of ek
gaan gesond word van hierdie siekte of nie.”
41 En die Here God ken die hart van elke mens, Hy ken die
bedoeling. En Hy het gesê…Jy kan niks van God wegsteek nie.
Nee, meneer. Hy het gesê: “Gaan daar op in die pad en ontmoet
hom, en vra vir hom waarom doen hy so-iets. Is dit omdat daar
nie ’n God in Israel is nie? Is dit omdat hy nie ’n profeet het nie?
Is dit omdat hierdie dinge nie bestaan nie? Waarom sou hy, dan,
soontoe gaan en so-iets doen, as ’n Israeliet?”
42 Ek wonder waarom mans en vroue probeer om mense te
denomineer in ’n gemeenskap van—van denominasie, in plaas
van om hulle terug te bring na die oorspronklike fondament
toe. God weet daarvan, maar dis die mees gewilde manier.
“Ek behoort aan so-en-so. Ek’s Dr. So-en-so van sekere—sekere
organisasie. Ek’s van Purdue. Ek—ek het ’n geleerdheid van so-
en-so. Ek het my Ph.D., my LL.D.” Dit beteken niks vir God nie,
nie ’n ding nie.
43 Elía mag dalk nie ’n LL.D., of ’n Ph.D. gehad het nie. Om
die waarheid te sê, weet ons niks van hom af nie, hy het net op
die toneel verskyn en weer op dieselfde manier van die toneel
verdwyn. Ons weet nie wie sy pappa en mamma was nie, weet
niks van hom af nie, maar God het van hom geweet. Hy het ’n
man gevind wat Hy kon gebruik, en Hy het ’n man gevind wat
nie bang was nie. Maak nie saak, of die hele volk teen hom was
nie, hy het steeds swart: “swart,” enwit: “wit” genoem.
44 God, stuur vir ons nog een. Dis reg. Stuur vir ons iemand wat
nie bang is nie, iemand wat nie die eer en lof van mense hoef te
hê nie, iemand wat net na God kyk, en God glo, en die waarheid
praat. Daardie persoon sal dit doen, God sal daardie waarheid
bevestig as die waarheid.
45 Sê vir my watter man kon die hemele sluit in die dae van sy
gebed? Kon Ekron…die god van Ekron dit doen? Kon die god
van Ekron die dinge doen wat Elía gedoen het? Beslis nie. Gewys
dat daar ’n lewende God saam met Elía was. Maar hierdie man
was so trots, en opgeblase, dat hy nie homself wou verneder tot
so-iets nie.
46 Maar Elía het homself omgord, opgegaan soontoe en in
die pad gestaan, hierdie ou wollerige kêrel wat daarbuite
gestaan het, hy het nie ’n kerkbaadjie ensovoorts aangehad
nie, maar hy—hy het ’n wollerige gesig gehad, en sy kaalkop
miskien songebrand, en sy hare wat uitgesteek het, jy sou hom
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waarskynlik weggejaag het van jou deur as hy gebedel het, en
hy het daar opgekom en in die pad gestaan soos daardie. Die
Bybel het gesê hy was met hare oortrek, en hy het ’n stuk leer om
hom gegord gehad, dit was nie veel van ’n kerkpak nie, maar hy
kon nie enige getuigskrifte wys uit watter gemeenskap hy gekom
het nie, maar broer, hy het dit onder sy hart gehad, hy was in
gemeenskap met God, want hy het “SO SPREEK DIE HERE”
gehad. Dis die pad terug. Hy het SO SPREEKDIE HERE gehad.
Was nie veel om na te kyk nie, maar onder daardie ou maer
liggaampie het ’n hart geklopwaarinGod gewoon het.
47 Hy het daarbo in die pad gestaan met sy hande gevou, terwyl
hy hulle sien opkom het, reg in hulle pad gaan staan, en toe hulle
nadergekom het, wel, het hy waarskynlik oor die paadjie gestap,
daar gestaan. Hy het gesê: “Gaan terug, en vra vir hom: ‘Waarom
doen jy so-iets soos daardie? Is, omdat daar geen God in Israel
is nie? Het hy nie ’n profeet om hierdie dinge voor te vra nie?’
Omdat hy dit gedoen het, sê vir hom ‘SO SPREEK DIE HERE,
gaan hy nie van daardie bed afkom nie.’”
48 O, goeiste! God sal Sy weg bewerk, ongeag enigiets wat
enigiemand anders daaraan kan doen. God gaan dit doen, God
gaan dit op Sy Eie manier doen. Ons gaan dit glad nie stop nie,
ons gaan dit nie eens verhinder nie. Dis al. Hy gaan dit in elk
geval doen. Hy gaan ’n Kerk hê, ek gee nie om wie sê Hy sal nie,
en hoeveel ongelowiges opstaan nie, God gaan ’n Kerk hê sonder
vlek of rimpel, Dit gaan daar wees. Hy het klaar gesê Hy gaan.
Ag, laat ons net streef om deel te wees daarvan. Dis al. Hy mag
predikers oor die land stuur wat preek, almal mag hulle weier,
hulle in die tronk gooi, hulle uit die dorp uitgooi, Hy sal in elk
geval die Kerk hê. Soos ou Johannes gesê het: “God is in staat om
uit hierdie klippe kinders van Abraham op te rig.” God is steeds
God. Hy kan doen…
49 Hy het die klein ou Paulussie geneem, waar die—die kerk, in
hulle besluit, ’n fout gemaak het, in, Mattias gekies het, maar
daardie Paulus, ’n ou haakneus, humerige Joodjie, Hy het gesê:
“Ek gaan julle wys wat ek met hom gaan maak.” Hy het hom een
van die grootste apostels van hulle almal gemaak, omdat dit ’n
werk van God was wat iets gedoen het.
50 Nou, ons kry hierdie profeet wat in die Naam van die Here
spreek en hom terugstuur. En die koning het gesê: “Watter soort
man het julle gestop?”

Gesê: “Hy was ’n snaakse soort kêrel,” gesê: “hy was bedek
met hare, en hy het ’n stuk—stuk leer om sy lendene gehad.”
51 Hy het gesê: “Dit was Elía die Tisbiet.” Hy het geweet hy was
gedaan, hy het geweet iets was verkeerd. Toe dat Elía teruggekom
en gesê het: “Sê vir hom ‘SOSPREEKDIEHERE, hy komnie van
daardie bed af nie,’” o, goeiste, dit het dit afgehandel.
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52 Mense bevraagteken vandag. Dis net soos ’n—’n pasiënt wat
op ’n dokter se stoep lê wanneer die dokter medisyne het vir die
pasiënt se siekte, en die pasiënt weier om daardie medisyne te
neem vir sy inenting. En, hymag so na aan die geneesmiddel wees
dat hy reg op die dokter se drumpel sit en sterf, is omdat hy die
geneesmiddel weier.
53 En dis dieselfde ding in die kerk. Nou, hulle sit reg in die
kerkbank en sterf sondaars, die ongelowiges. Is nie omdat daar
geen geneesmiddel is nie, daar’s ’n Balsem inGiléad, maar dis die
mense se eie hardkoppigewil. Daar is baie Heilige Gees, maar dis
die mense wat dit nie wil hê nie.
54 Jesus het gesê die siekes het ’n dokter nodig, maar wat as die
dokter kom en die siekes wil nie die dokter aanvaar nie? Wat kan
die dokter dan help? Ons het ’n Dokter nodig, en die pasiënt moet
SyMedisyne drink, want hierdie is ’n siek wêreld, en ’n siek Kerk
in ’n siek tyd. Reg.
55 So, as die pasiënt sterf terwyl hy op die dokter se trappe
sit, kan jy nou nie die dokter blameer as hy bewys hy het die
medisyne daarbinne vir die geneesmiddel nie, het die medisyne
daarbinne vir sy—vir sy…die geneesmiddel vir sy genesing nie.
En die pasiënt sit op die trap: “Nou, ek gaan nie daar in nie.”
Wel, die geneesmiddel is daarbinne!
56 Wel, jy het ’n sekere siekte. Wel, hy het ’n medisynekassie vol
daarbinne wat daardie siekte sal doodmaak, dis ’n gifmiddel wat
daardie siekte sal uitklop. Hier is ander, hulle is genees, kyk na
hulle. Hulle het daardie siekte gehad, en hulle het dit nie meer
nie. En die dokter het baie medisyne, en jy sit op die trap en sê:
“Wel, ek het sover gekom, as hy wil hê ek moet genees word, sal
hy uitkom hiernatoe en dit doen.” O, nee. Nee, nee. Dis nie reg
nie. Nee, jy sal sterf op die trappe, en dit sal nie die dokter se
fout wees nie, en dit sal ook nie die gebrek aan medisyne wees
nie, is as gevolg van die eie hardkoppige wil van die mense wat
nie die medisyne wil neem nie.
57 En die Kerk is dieselfde. Ons het baie Skrif, ons het die Ding
wat die Kerk sal regruk, ons het die Ding wat jou sal terugstuur
na waar jy vyftig jaar gelede was, maar jy moet Dit wil neem,
jy moet wil gesond word, ’n Geneesmiddel vir hierdie siektes,
hierdie geestelike siektes, moet Dit hê.
58 Nou, dis ’n gevaarlike ding. Ons het in ons land, net nou,
daardie Salk entstof gehad, hulle het almal gevra om dit te neem,
almal jonk en oud, om in te ent teen hierdie verskriklike polio, en
almal, duisende het ingegaan en dit geneem. En hoe het hulle—
hoe het hulle dit gedoen?
59 Julle sien, jy vind uit deur dokter se medisyne te neem, julle
weet dit sal op sekere mense werk, en dan sal dit nie op die ander
werk nie, omdat dit, julle weet, almal is nie eenders gemaak nie.
Nou, ons het hierdie penisillien, ek dra ’n kaartjie in my sak,
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sodat as ek ooit ’n ongeluk sou hê, ’n dokter my nooit penisillien
moet gee nie, dit sou my doodmaak. So, dit sal sommige mense
doodmaak en ander help, want hierde serum werk nie net reg op
al die mense nie.
60 Het julle al ooit gedink, die manier wat hulle ’n serum vind,
die manier wat hulle dit doen? Hulle lees boeke, en chemici gaan
en neem sekere kieme, en hulle vermeng hulle, en verskillende
giwwe, totdat hulle ’n formule kry, iets wat nie die pasiënt sal
doodmaak nie, maar die kiem sal doodmaak, en dis hoe hulle
werk. Dan kry hulle dit alles bymekaar, en dan gaan kry hulle
vir hulle ’n proefkonyn, en hulle kry ’n lang naald, en steek
dit in die proefkonyn, en spuit hom vol daarvan, en dan, as die
proefkonyn dit oorleef, dan spuit hulle dit in jou in, en kyk of jy
dit oorleef. Wel nou, dit is alles reg, hulle het groot dinge gedoen,
sien, deur dit te doen, maar dis hoe hulle uitvind hoe om te werk
op die mense.
61 Nou, jy vind uit almal is nie gemaak net soos ’n proefkonyn
nie, so dit—dit werk nie op almal nie. Maar ek wil vir julle een
ding sê: God se inenting werk op almal, Dit sal op almal werk,
Dit sal—Dit sal almal help wat Dit neem.
62 En God vra die vraag: “Is daar geen Balsem in Giléad nie,
of is daar geen Geneesheer daar nie? Dan as daar is, waarom het
die genesing van die dogter van My volk nie tot stand gekom, die
siekte, die swakheid, van My dogter nie?” Dit sou die Kerk wees:
“die dogter van My volk,” wat, die Ortodokse Kerk, Hy het direk
met ons gepraat. “Die dogter van My volk se genesing het nie tot
stand gekom nie. Is dit omdat ons geen Geneeheer het nie, of ons
het geen—geen…Hy geen medisyne het om mee te werk, geen
balsem, geen Geneesheer nie?”
63 Nou, daar word vir ons vertel deur die mediese wetenskap
vandag, vir wie ons hoog ag vir hierdie dinge, dat as ons hierdie
verskillende swakhede het en nie hierdie inentings neem nie,
dit ’n gevaarlike ding is, jy mag jou lewe verloor as jy dit nie
neem nie.
64 Ons lewe in ’n dag van—van sonde en siekte. Ons het meer
siekte as wat ons ooit gehad het, want daar is meer sonde en—
en dinge as wat ons ooit gehad het, dis waar siekte vandaan
kom, siekte is die gevolge van sonde. Voor ons enige siekte gehad
het, het ons geen sonde gehad nie, sien, en sonde het op siekte
gevolg, sien, ek bedoel, siekte het op sonde gevolg, verskoon my.
Hulle het eerste sonde gehad, en die gevolge van—van sonde het
siekte gebring. Nou, en daarom, nou, soos sonde toeneem, neem
siekte toe. En ons het die beste dokters wat ons nog ooit gehad
het, ons het beter medisyne as wat ons ooit gehad het, ons het
meer hospitale as wat ons ooit gehad het, ons het beter opgeleide
manne as wat ons ooit gehad het, en ons het meer siekte as wat
ons ooit gehad het. Hoekom? Ons het meer sonde as wat ons
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ooit gehad het. Ons het meer mense, en wanneer mense begin
vermenigvuldig, dan begin sonde en geweld.
65 Hierdie groot stede, nie soos om buite in die platteland te
woon nie, die ommuurde stede waarvan ons gisteraand gepraat
het, jy hierdie ommuurde stede neem, kry jy altyd sonde. En
wanneer ons hierdie ander soort geestelik ommuurde stede kry,
meng jy altyd alles daarmee, sonde ook.
66 Nou, ons vind uit, die dokters sê vir ons dat die nommer een
moordenaar, hartprobleme is. Wel, ek verskil nie van die dokter
nie, want ek’s nie ’n dokter nie, maar ek sê een ding, nommer een
moordenaar is nie hartprobleme nie, nommer een moordenaar
is sonde-probleme. Sonde is nommer een moordenaar, nie
hartprobleme nie.

Soveel sê vandag: “Jy weet, Broer Branham, jy—jy—jy sê
hierdie dinge te hard, ons moet ’n bietjie sondig elke dag, ons
moet net.”
67 Iemand sê: “Jy weet, Broer Branham, ek hoor jy veroordeel
rook,” en ek glo wel dat mense nie moet rook nie, ek glo in
heiligheid, netheid, dwarsdeur, siel, liggaam, en gees, en hy het
gesê: “ons…Ek moet net rook. Ek—ek moet net ’n bietjie rook,
ek moet dit net doen.”

En ons hoor soveel sê dat “Ek moet ’n sosiale drankie drink
om my werk te behou.”
68 Ons hoor vroue sê: “Ek moet net my hare sny en my rokke in
die mode dra om my sosiale posisie in my kerk te behou, as ek
nie, sê die vroue ek lyk te oud.”
69 Vergewe my, maar ek gaan iets sê: Dis Pinkster-prostitusie.
Dis reg. Die rede waarom hulle dit doen is omdat hulle nie die
inenting probeer het nie. Hulle het nie God se Serum vir sonde
en hierdie dinge probeer nie. Dis reg.
70 Nou, gaan net vir julle die pad terug sê. Wil jy terugkom? Jy
moet ingeënt word. Julle moet God se Balsem, God se Serum,
neem. Hy het Dit, Dis ’n dubbel Geneesmiddel vir sonde: die
Bloed van Jesus Christus. God se Eie Seun, met die doop van
die Heilige Gees, reinig jou van sonde en vul jou vir diens. Dis
hoe ons moet terugkom, is deur daardie elemente daar. Jy hoef
nie daardie dinge te doen nie, jy hoef dit nie te doen nie. En die
einste rede dat jy dit doen…
71 ’n Sekere prediker het vir my gesê, nie lank gelede nie, hy
het gesê: “Broer Branham, ek glo regtig dat hierdie doop van die
HeiligeGees, waarvan jy praat, diewaarheid is, ek glo dit regtig.”
Hy het gesê: “My kerk leer die doop van die Heilige Gees, maar
ons glo ons ontvang die Heilige Gees wanneer ons geglo het, die
oomblik dat ons glo, dat Abraham God geglo het, en hy, dit hom
toegereken is tot…dit hom tot geregtigheid gereken is.”



DIE PAD TERUG 13

72 Ek het gesê: “Dit is waar, maar toe het God vir hom die seël
van die besnydenis gegee as die bevestiging van sy geloof.” Ek
het gesê: “As jy nog nooit die Heilige Gees ontvang het nie, het
God nog nooit jou geloof erken nie.” Dis reg. Ons is die kinders
van Abraham.

Hy het gesê: “As ek dit egter wel sou doen, Broer Branham,
as ek dit sou doen, dan sal ek uit my kerk gesit word.”

Ek het gesê: “Wat daarvan? Ek is.”
En hy het gesê: “Wel ek…” gesê: “Wel, ek kan dit nie

doen nie.”
En ek het gesê: “Waarom kan jy dit nie doen nie? Sê my net

waarom jy dit nie kan doen nie.”
Hy het gesê: “Wel—wel, ek sal nie enige ander dienste êrens

kan kry nie.”
73 Ek het gesê: “Onsin. As God jou roep na die Evangelie, het
Hy ’n plek vir jou om te preek, Hy het iemand wat na jou sal
luister. Sekerlik. Daar sal iemand wees wat sal luister; staan op
die straathoek.”

Sê: “Hulle sal my in die tronk gooi.”
“Preek dan vir die tronkbewaarder,” dis reg: “iemand.”

Paulus het dit so gedoen, hulle is almal gered. Ja, meneer.
74 Jy sê jy moet dit doen. Nee, jy hoef nie. Die rede waarom
hulle dit doen, is omdat hulle nie hierdie inenting getoets het nie,
hulle het nog nie die Toksien daarvoor geneem nie. Daar is Iets
wat dit sal genees, wat daardie vrees sal genees wat jy het, daar
is Iets wat jou sal laat aantrek en optree soos ’n dame, daar is Iets
wat jou sal laat lewe soos ’n Christen, daar is Iets wat sal—wat
jou so vol van God sal maak tot jy staan en ’n getuienis gee wat
die dakteëls bo-op die huis sal losmaak, as jy net die inenting sal
neem, maar jy moet die Toksiene neem.
75 Jy het die siekte, so daar is net een ding om te doen, is om
die Toksiene te neem en ontslae te raak daarvan. Dis die manier
om terug te keer na normale Christengesondheid. Die kerk is
siek, dis klein, dit het bloedarmoede, dit het kwaadaardigheid,
en daar is geen aardse geneesmiddel daarvoor nie; geleerdheid
sal dit nie doen nie, ons het dit probeer; denominasie sal dit nie
doen nie, ons het dit probeer, jy sal dit net erger maak. Daar is
net een pad terug, en dit is deur die Bloed van Jesus Christus,
inenting. Kom terug na Christus toe, kom terug na die Heilige
Gees toe, kom weer terug na die Ewige Lewe toe. Dit is hoe ons
sal terugkeer.
76 Die mense sê: “Ek moet dit doen om my standaard te behou
met die mense.” Jy hoef dit nie te doen nie, dit wys ’n vlakheid,
dit wys ’n lafhartigheid, en ’n prediker wat op die preekstoel sal
staan en toegee op die beginsels van Christus omdat ’n klomp
biskoppe hom domineer en vir hom sê: “Jy moet dit doen, of ons
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sal jou uit die gemeenskap sit,” jy’s ’n lafaard. Staan daar, praat
die waarheid, maak nie saak wat die prys is nie.
77 Kyk na Stefanus daardie oggend, ons Heilige Gees broertjie,
wat voor die Sanhedrinraad staan, die 7de hoofstuk van
Handelinge, gesê het: “Julle manne van Israel, julle wat in
Judéa woon,” ensovoorts: “hoe ons vaders opgekom het uit
Mesopotamië,” ensovoorts, hulle begin vertel, toe het hy opgewen
geraak, begin, die Heilige Gees het op hom gekom, hy het gesê…
hy het geskyn, sy gesig het geskyn soos ’n Engel, hy het gesê:
“Julle hardnekkiges, onbesnede van hart en ore, julle weerstaan
altyd die Heilige Gees, soos julle vaders het, so doen julle ook.”
Sjoe! Hmm.Hy het geweet waar hy staan, hy het sy posisie geken,
sy gesig het nie, mag dalk nie geskyn het soos ’n lig daarbo nie,
maar ’n engel weet wat hy doen; en ’n engel is ’n boodskapper
wat opdrag gegee is deur God, hy hoef nie terug te staan nie, hy
weet presies. Daardie halfmiljoen huilende wolwe van kerklikes
daarbuite wat daardie man veroordeel het, vir wat hy gedoen het
en die preke wat hy gepreek het, en Stefanus het daar gestaan en
gesê: “Julle is onbesnede van hart en ore, en julle weerstaan die
Heilige Gees, soos julle vaders het, so doen julle dieselfde ding.”
Hy het vir hulle die pad teruggewys na die God wat die Skelfsee
oopgemaak het, of hulle vertel, na die God wat die plae afgereën
het in Egipte.
78 Maar hulle wou nie die pad terug neem nie, so hulle het die
boodskapper gestenig. Jy raak nie so daarvan ontslae nie, dit bly
steeds daar. Die een wat gesien het, Paulus, het sommer gou een
van hulle geword. Dit is reg. Ja. Hulle het nog nie die Toksiene
probeer nie.
79 Weet julle hoekom hulle dit doen? Hulle is bang vir daardie
nuwe geboorte, ek bedoel die egte nuwe geboorte. O, almal sê:
“Sekerlik, ek glo jy moet wedergebore word. Ja, meneer.” Ja,
maar wanneer dit by die regte geboorte kom, glo hulle die nuwe
geboorte deur hand te skud, ’n klomp geloofsbelydenisse op te sê,
of so-iets, hulle noem dit die nuwe geboorte. Dit is nie die nuwe
geboorte nie, hulle is bang vir die nuwe geboorte.
80 Luister, enige geboorte is ’n gemors, ek gee nie om of dit in
’n varkhok is, of waar dit is nie, dis ’n gemors, enige geboorte, en
so ook die nuwe geboorte, dit sal—dit sal jou dinge laat doen wat
jy nie gedink het jy ooit sou doen nie, maar dit bring Lewe, en
voor jy Lewe kan kry, moet jy dood hê. Voordat ’n saad self kan
voortbring, moet dit sterf om, en nie net sterf nie, maar dit moet
verrot, om nuwe lewe daaruit te kan kry, moet dit sterf en binne-
in verrot. En somoet elke sondaar ook. Elke mens, maak nie saak
hoe hooggeleerd hy is, en hoe spoggerig hy is, hoeveel grade hy in
die kerk het, of sovoorts, hoeveel van hierdie dinge, uit hoeveel
kolleges hy kom nie, hy moet sterf aan sy eie teorie, hy moet sterf
aan homself, hy moet sterf vir alles omwedergebore te word deur
die Heilige Gees. Dit sal hom laat huil, en “boe-hoe,” en in tale
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praat, en op-en-af spring, en aangaan soos ’n maniak, maar hy
het nuwe Lewe. Dis wat dit verg om dit te doen, hy moet nuwe
Lewe hê. Hulle is bang vir die nuwe geboorte, die nuwe geboorte
is ’n gemors.
81 Nou, hulle noem die nuwe geboorte, o, alles: “O, sekerlik,
ek glo in weer gebore word.” En hulle sê hulle is wedergebore,
en ontken die Woord? sê hulle het die Heilige Gees, en neem die
Skrifte wat die Bybel duidelik leer, hoe Dit is, en dan sê hulle:
“O, dit was vir ’n ander eeu,” en bedoel dat die Heilige Gees wat
in jou is, sal getuig dat dit vir ’n ander eeu was? wanneer Hy gesê
het: “Dis kom julle en julle kinders toe, vir hulle wat daar ver is,
selfs soveel as wat die Here ons God sal roep.” Hy kan nie lieg
nie. En, as daar ’n gees in jou is wat ontken dat dit die waarheid
is, dan is dit nie die Heilige Gees nie, want die Heilige Gees het
die Woord geskryf. Amen. Dis so solied as wat ek weet om dit
te plaas.
82 Dit neem dood om lewe voort te bring. Jy moet sterf vir jou
eie denke, jy moet sterf vir jou eie teologie, jy moet sterf vir jou
eie self, vir jou eie menslike weë; jy moet geregenereer word, ’n
nuwe skepsel, ’n nuwe skepping. Voor jy dit kan wees, jy kan nie
twee terselfdertyd wees nie, jy moet sterf vir die een om gebore
te word in die Ander. En dit bring ’n gemors, en dit veroorsaak
ook ’n gemors, maar jy het…jy het nuwe Lewe. Watter verskil
maak dit? Jy moet dit doen.
83 Julle weet, daar was ’n tyd wat ons nie eers mense kon inent
teen tiffus nie. Ek kyk na ’n vriendin van my, ’n verpleegster,
wat hier sit en my dophou terwyl ek dit sê, maar dis reg, dat,
Suster Dauch, daar ’n tyd was wat hulle nie ’n inenting teen
tiffus gehad het nie, duisende het daaraan gesterf. Daar was ’n
tyd wat hulle nie ’n inenting vir polio gehad het nie, duisende der
duisende klein kindertjies het daaraan gesterf, maar nou is daar
geen verskoning nie, ons het inenting. Dis reg. Goed.
84 Nou, daar was ’n tyd toe hierdie toksiene, of balsem wat ons
toksiene van God sal noem, wat dit nie te volmaak was nie, want
dit was genoem…dit was deur die bloed van bokke, en skape, en
beeste, ensovoorts. Dit het nie presies sonde weggeneem nie, dit
het net sonde bedek. ’n Man moes jaar na jaar gaan, sy belydenis
maak ensovoorts. Daar was ’n tyd wat dit reg was. Maar nou het
die aanbidder, wat eenmaal gereinig is, geen bewussyn van sonde
meer nie. Enwat is sonde? Ongeloof. Ongeloof inwat? DieWoord.
Beslis. As jy sê jy glo God en ontken Sy Woord, wel, glo jy Hom
nie. As jy sê: “Ek glo Broer Branham,” sê: “maar hy’s verkeerd.
Hy is…” Wel, hoe kan jy dit doen? Jy kan dit nie doen nie. Ek
weet jy was verkeerd, want jy het my nie geglo nie. En as jy sê
jy glo God, en ontken Sy Woord, wel dan, glo jy God nie, want
God is Sy Woord. Jy kan dit net nie doen nie, jy moet die Woord
aanvaar wat die pad terug is, terug deur die Woord-Pad, en die
Woord is God.
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85 Nou, ons vind dit. En, ons sien dat, daardie inenting, op ’n
tyd, nie te goed was nie, daar altyd ’n bewussyn van sonde was,
en hy jaar na jaar moes kom en sy offer bring. Maar nou, in
Hebreërs, vertel Dit ons as die aanbidder eenmaal gereinig is,
hy geen bewussyn meer van sonde het nie, of andersins, geen
begeerte vir sonde meer nie, die hele ding hom verlaat het. Daar
is nie meer…Jy hoef nie elke dag te sondig nie, jy hoef nie
hierdie dinge te doen nie, jy doen dit omdat jy dit opsetlik wil
doen. En die rede waarom jy opsetlik wil, is omdat jy nog nooit
aan jouself gesterf het nie. O, broer, ek weet dit skroei, maar dis
goed. Amen. Wanneer jy aan jouself sterf, dan word jy ’n nuwe
skepsel, dan is daardie dinge weg.

86 En as jy probeer maak of jy hulle het voordat jy hulle het,
is dit soos ’n, soos ek nou die dag gesê het, soos ’n spotvoël wat
probeer om pouvere in sy vlerke te sit, sê: “Julle sien, ek’s ’n—ek’s
’n pou.” Hy is nie. Dit is iets wat hy in homself ingesteek het, dit
moet van binne af uitgroei.

87 En dis hoe die Heilige Gees is, Dis nie iets wat jy aansmeer of
so-iets nie. Dis ’n nuwe geboorte, jy moet weer gebore word, en
hierdie deugde van die Heilige Gees moet van binne af uitkom.
En wanneer wêreld en sonde, en hare sny, en grimering uitkom
teen dieWoord vanGod,wys dit dieHeiligeGees is nie daarbinne
nie, dis ’n direkte bewys. So, wat sou jy dit noem? Pinkster-
prostitusie, dis presies reg, wat geestelike ontug pleeg met die
God van die Hemel. Wat ’n skaamte, ’n skande is dit! O, dis
verskriklik! Ja, meneer.

88 Nou, vind ons uit wanneer ’n man, ’n dokter, ’n serum
probeer vind, om vir sy pasiënt te gee, om hom in te ent teen
siekte, probeer hy dit eers op ’n proefkonyn, en kyk of dit
sal werk. Maar God het dit nie gedoen nie, Hy het nooit ’n
proefkonyn geneem nie, Hy het dit op Homself gebruik. ’n Goeie
dokter wat ’n serum wil probeer, as hy nie weet of dit sal
doodmaak of genees nie, behoort hy dit eers self te neem om uit
te vind voor hy dit in iemand anders sit.

89 En God, om, hierdie Serum te kon neem, moes vlees word en
onder ons wandel, ’n Bloedverwante Verlosser. Amen. God moes
mens word, sodat Hy die Serum kon neem. EnHy het Sy enenting
by die Jordaan gehad, amen, toe Hy uitgestap het in die rivier
by Johannes en gedoop is, en toe het die Inenting neergedaal.
Die Toksiene het uit die Hemel neergedaal soos ’n duif, wat sê:
“Hierdie is My geliefde Seun, in Wie Ek ’n welbehae het.” Hy is
ingeënt.

90 En onmiddellik na die inenting gekom het, het die toets
gekom. En elke mens, sodra jy die Heilige Gees ontvang en
ingeënt word, sal elke duiwel uit die hel teen jou draai. Selfs
jou eie familie, sal jou partymaal wegwys: jou man, jou vrou, jou
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pastoor; jy word uit die kerk uit geskop, jy word uitgelag, bespot;
dis die toets. Amen.
91 God het vlees geword, een van ons, dat Hy die inenting kon
neem, onderworpe kan raak aan sonde. Want Hy is uit ’n vrou
gebore, Hy is versoek op alle maniere soos wat ons word, en Hy
kon dit nie doen solank Hy in die Gees was nie; Hy moes vlees
word om, versoek te kon word, om die inenting te kry, om die
Toksiene te kry, Hy wou bewys dat Sy Toksiene reg was. Amen.
So Hy het Dit gekry op die dag wat Johannes Hom gedoop het,
toe die Toksiene neergedaal het uit dieHemel enHomgevul het.
92 Toe het die toets gekom. Dit het gehou in elke
spotbeproewing, dit het gehou toe Satan Hom die koninkryke
van die wêreld aangebied het, om vir Hom die wêreld, en elke
koninkryk te gee, het die inenting gehou, het dit daar gebly. Die
wêreld het na Hom gekyk, die kerk het na Hom gekyk, die kritici
het na Hom gekyk, die duiwel het elke beproewing op Hom gesit
wat hy kon, en dit het steeds gehou. Amen.
93 Toe Hy voor daardie klomp geleerde priesters gestaan het,
het Hy gesê: “Watter een van julle kan My vir sonde veroordeel?”
Amen. Daardie inenting het daar gehou. “As Ek nie die werke
van My Vader doen nie, moet My dan nie glo nie. Maar as Ek die
werke vanMy Vader doen, glo dan die werke.”

Hulle het gesê: “Jy is ’nmenswat jouself Godmaak.”
94 Hy het gesê: “As Ek nie die werke van My Vader doen
nie, moet dit dan nie glo nie.” Gesê: “Dit is hulle wat van My
getuig, hulle spreek van My, My werke spreek harder as wat My
mond kan.”
95 Dit is presies reg. Jy is wat jy is op die manier wat jy lewe. Jy
is nie wat jy is op die manier wat jy praat, of die manier wat jy
aantrek, of die manier wat jy is nie, deur die manier wat jy lewe,
dit is wat jou maak wat jy is. Die uiterlike weerspieël wat aan die
binnekant is. Hierdie hol, vlak, kaart-spelende, sigaret-rokende
geslag wat hulleself Christene noem, kort-haar vroue, dansers,
televisieslawe, vuil grappe, wat julleself Christene noem, julle
het inenting nodig. Weer terug na Pinkster! Dis reg. Ons het ’n
groot behoefte.
96 Dit het gehou op Jesus toe Hy getoets is met alles waarmee ’n
mens getoets kanword, elke versoekingwat ooit op ’nmens geval
het, het op Hom geval, maar daardie inenting het gehou. As julle
wil weet of dit sal hou of nie, of hierdie ding reg is of nie, kyk
na Hom, Hy is julle Voorbeeld. Dit het gehou met Hom, dit het
gehou deur elke beproewing; dit het gehou toe Hy daar gestaan
het en die gedagtes van die mense kon onderskei, en hulle Hom
Beëlsebul genoem het, Homnie gestop nie, Hy het net in elk geval
reguit voortgegaan.
97 Toe Hy die gedagtes in hulle harte geken het, toe Hy uitgekyk
het en vir die vrou by die put gesê het sy het vyf mans gehad, vir
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Petrus vertel het wat sy naam was, ensovoorts, het hulle gesê:
“Hierdie man is ’n fortuinverteller.”

Nou, Hy het nie gesê: “Wel, miskien is Ek verkeerd. Mis-…”
nie. Dit het gehou! Hoekom? Hy het geweet waar Hy vandaan
gekom het.

98 Ek het npu die aand vir my klas gevra, toe ons gepreek het
oor die se-…, of, 3de hoofstuk van Johannes, het ek gesê: “Ek
gaan julle laat wag hieroor, tot die volgende diens: Toe Jesus
daar gestaan en gesê het: ‘Niemand het opgevaar behalwe Hy…
na die Hemel, behalwe Hy wat neergedaal het uit die Hemel,
naamlik die Seun van die mens wat in die Hemel is.’” Dit kos
inenting. “Niemand het opgevaar in die Hemel nie, behalwe Hy
wat neergedaal het uit die Hemel, naamlik die Seun van die mens
wat nou in die Hemel is,” en hier het Hy met Nikodemus staan en
praat. Die kerk, hulle kwyl, ignoreer dit vir ’n paar uur, dadelik
gee hulle op. Ek het gesê: “Dit het bewys Hy was God, Hy is
alomteenwoordig.” Dit is presies reg. Sekerlik. Hy was ingeënt.
“Dit is nie Ek wat hierdie werke doen nie. Dit is My inenting, My
Vader wat in My woon, Hy is die Een wat die werke doen. En die
werke wat Ek doen,” Johannes :12, vier…“hy wat in My glo, die
werke wat Ek doen, sal hy ook doen.”…?…

99 Wat is fout met die kerke? Wat is fout vandag, hulle dit kan
veroordeel, sê dis van die duiwel? Hulle is nog nie ingeënt nie,
hulle weet nie wat die Serum is nie. Dit is die rede, dis ongeloof,
en ongeloof is sonde. “Hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel.”
Dis wat ongeloof doen.

100 Dit het gehou. Hulle het gegaan en ’n doek om Sy gesig gesit.
Nou, ’n Man wat die mag gehad het om hierdie dinge te doen…
Dis wat fout is met ons Pinksterbeweging. Luister namy, ek gaan
iets sê, nie om seer te maak nie, maar om te genees. Wanneer ’n
man na jou toe komwat ’n truuk het wat elkeen van jou vrae kan
beantwoord, vergeet daarvan. Almal, jou elke uitleg van drome
kan vertel, elke siekte kan genees, al hierdie dinge kan doen,
en goeiste, hy is ’n man met iets wat alle dinge kan doen, dis
teenstrydig met die Woord, het die antwoord het vir alles, dis
teenstrydig met die Woord. Hou dit dop.

101 Dis wat hierdie dag vandag is, dis manne wat baie
opgewonde raak, en afgaan op vleeslike emosies, en
interpretasies aan dinge koppel wanneer dit nie interpretasies
is nie. Ek was al so siek daarvan, deur regoor die land te gaan
en hierdie dinge te hoor, ek—ek wil nie enigiemand se gevoelens
seermaak nie, maar vanaand, vanaand vertel ek die pad terug,
hoe om terug te kom by die Geneesmiddel. Dis presies reg. “As
’n profeet profeteer, en dit wat hy sê gebeur nie, moet hom dan
nie glo nie.” Dis reg. “Maar as dit wel gebeur, glo hom, want Dit
was Ek wat gespreek het,” Dit was die Here.
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102 Hier was Jesus wat daar gestaan het, wat ’n wonderlike
Voorbeeld was Hy nie! Wat ’n voorbeeld was Paulus nie! Daar
het hy mag gehad om ’n man met blindheid te slaan, die siekes te
genees, die kreupeles terug te roep na genesing, al hierdie dinge,
en toe, kan julle julle voorstel, die laaste deel van sy bediening,
toe hy daar gestaan het, toegelaat het dat die kopersmit sy diens
stopsit en hom uit die landstreek uit te verjaag? Ek reken party
van die kritici sê hy het symag verloor ommet blindheid te slaan.
Nee. Nee, hy het nie ’n truuk gehad nie, hy het die Heilige Gees
gehad, hy het net naGod geluister. Ek reken toe, hy sy vriend siek
daarbo gelos het, Trophimus, siek daarbo by ’n plek, reken ek het
hy sy mag verloor om te genees, hy het ook ’n dokter saam met
hom geneem, ’n Goddelike geneser, wat ’n dokter, Lukas, saam
met hom geneem het. God het gereedgemaak om sy bediening
te bekroon, want Paulus wou altyd ly oor wat hy aan Stefanus
gedoen het, dit was sy begeerte. Weet julle nie hoe die Heilige
Gees met hom gepraat het, vir hom gesê het om nie daar na
Jerusalem toe op te gaan nie? Hy het geweet hy gaan soontoe om
te sterf vir Jesus; dit was sy hartsbegeerte, om virHom te sterf.
103 Kyk na Jesus, wat die siekes kon genees, die dooies opwek,
en al hierdie dinge doen, en voorspel, en vir die mense vertel,
en die gedagtes van hulle harte geken het, daar in Pilatus se
voorhof gesit het, met ’n doek so omSy oë gedraai, en ’n Romeinse
soldaat, ’n klomp van hulle dronk, en hulle spoeg op Sy gesig, en
die baard uit Sy gesig getrek, wat Hom op die kop slaan met ’n
riet en dan die riet vir mekaar aangee, en gesê: “Sê,” die doek
afgehaal, gesê: “sê nou vir ons, jy is ’n profeet, sê vir ons wie jou
geslaan het, ons sal jou glo.” Hy het nooit Sy mond oopgemaak
nie. Sekerlik. Hy het nie ’n truuk nie, dit was God.
104 “Trek jou hande van die kruis af en kom af, en ons sal glo,
opreg, ons is die priesters, ons is God se diensknegte, as jy dit net
sal bewys en afkom van die kruis, wel, sal ons—sal ons weet dat
jy die Seun van God is. Jy is ons koning, kom van die kruis af, en
ons sal jou glo.” Hy het nooit Sy mond oopgemaak en ’n Woord
gesê nie.
105 Hoekom? Daardie klomp huigelaars daaronder wat daardie
selfde lied gesing het wat daardie selfde Gees wat in Dawid was
destyds daar uitgeroep het: “My God, waarom het U My verlaat?
Hulle het My hande en My voete deurboor,” die 22ste Psalm:
“hulle het oor my kleed gedobbel, en die lot gewerp,” ensovoorts,
wat daardie selfde lied daar onderin gesing het wat Dawid, deur
die Heilige Gees, omtrent agthonderd jaar tevore uitgeroep het,
dieselfde ding gesê het, en Hom dit hoor kreun het, en dit nie
geweet het nie.
106 En hierdie teoloë vandag, sogenaamd, en denominasies lees
van hierdie dinge van Pinkster destyds daar, en sien presies
dieselfde ding wat gebeur, en noem dit dan “holy-rollers.”
Wat ’n skande! Dan noem ons onsself die groot Christenkerk,
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Pinkstermense. Ek betwyfel dit. Let op, nie as ’n organisasie kan
ons nie Pinkster wees nie, ons kan Pinkster wees as individue, dis
die enigstemanier wat ons kan, want dis ’n ondervinding.
107 Nou, toe hulle Hom probeer dwing het om vir hulle iets te
vertel, toe Satan probeer sê het: “As U die Seun van God is, nou,
U weet U het krag, verander hierdie klippe in brood, help Uself,
U is veertig dae sonder kos, dan sal ek U self glo, en bekeer,”
Hy sou, na Satan geluister het. Die inenting het gehou. Hy het
geweet wanneer om te praat en wanneer om nie te praat nie. Dis
die probleem met ons vandag, ons praat partymaal te veel. Weet
wanneer om te praat en wat om te sê, moet niks sê tot God so sê
nie. Hoe kan jy dit doen? As jy nie, God jou nie persoonlik vertel
nie, dan doen jy iets verkeerd, jy’s godslasterlik, wanneer jy dit
doen. Wees seker dit is God, laat God direk met jou praat, sê dan
dis SO SPREEK DIE HERE.
108 As ek gegaan en gesê het: “Jack Moore het vir my so-en-so
gesê,” en hy het dit nie gedoen nie, sou ek gelieg het. O, goeiste!
Wat ons nodig het, is terug na die inenting, terug na die krag
van Pinkster, terug na die Heilige Gees. Ja, meneer. Ons gaan die
heeltyd verder weg daarvan af; ons geloofsbelydenisse, en kerke,
en denominasies verdeel die mense en dryf hulle die heeltyd
verder weg.
109 Die inenting het gehou op Jesus, dit het gehou op die kruis,
dit het gehou toe Hy kon afgekom het van daardie kruis af. Billy
Sunday het gesê: “Elke boom het vol Engele gesit, gesê: ‘U hoef
nie van die kruis af te kom nie, wys net U vinger, Ons sal die
situasie verander.’”
110 Maar Hy het gesê: “Ek doen altyd dit wat die Vader behaag.”
Wat? Die inenting het gehou. Die Woord en wil van God het in
Hom gebly, maak nie saak of Hy op die rug geklopwas en die jong
Rabbi van Galiléa genoem is, òf of Hy genoem is Beëlsebul, die
duiwel, die fortuinverteller, wat dit ook al is, die godslastering
wat hulle van Hom gesê het, die inenting het gehou. Toe het hulle
dopgehou hoe Hywas…ofHy sou skree en dit alles terugtrek op
die kruis, maar dit het gehou. Amen. Alles het Hom verlaat: Sy
kerk, Sy mense, en selfs God het Hom verlaat, alles, maar die
inenting het gehou.

Tussen geskeurde rotse en verdonkerende
hemele

Het My Verlosser Sy hoof gebuig en gesterf;
Die oop sluier het die weg ontbloot
Na Hemelvreugde en eindelose dag.

111 Dis die pad, daardie pad terug. Dit het gehou, maak nie saak
wat gekom het, of gegaan het nie, dit het net so goed gehou. Die
inenting het gehou. Hulle het Hom sien sterf, nie soos ’n lafaard
nie, soos ’n Prins. Hy het noot teruggedeins nie, Hy het dit gevat
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soos ’n Prins. Hy het geweet hoe om dit te doen, want Hy was
ingeënt deur die Heilige Gees.
112 Toe op Paasoggend, het dit bewys wat dit was. Die inenting
het gehou, want Hy het opgestaan uit die dood. Hy het gesê:
“Julle hierdie tempel vernietig, sal Ek dit op die derde dag
oprig.” Halleluja! Wat het Hy gedoen? Weer die Woord van God
aangehaal wat God deur Dawid, Sy vader op aarde, gespreek
het. Gesê: “Ek sal nie My Gunsgenoot, verderwing laat sien nie,
ook sal Ek nie Sy siel in die hel laat nie.” En Hy het geweet
binne twee-en-sewentig uur begin die verderwing, so Hy het
gesê: “Vernietig hierdie tempel, Ek sal dit weer oprig.” Hoekom?
Die Woord van God het gespreek dat Hy dit sou doen. Het
dieselfde Heilige Gees nie gesê: “Vir hulle wat geglo het, sal
hierdie tekens volg” nie? Hoe in die wêreld gaan ons daarvan af
wegkom? Dis…Julle het dit, as julle ingeënt is.
113 Hy het vir die vrou gesê: “Kan jy die beker drink wat Ek
drink? Kan jy ingeënt word met die inenting waarmee Ek is?
Ek kan jou nie die regter- en linkerhand gee vir jou seuns nie,
maar as jy hierdie beker kan drink, en hierdie doen, sal dit reg
wees.” Sekerlik. “Dis nie Myne om dit te gee nie, maar drink die
beker wat Ek drink, word ingeënt met dieselfde Gees waarmee
Ek gedoop is, en alles sal reg wees.”
114 Toe daardie dissipels daar gestaan het by Pase, ’n klomp
vroutjies daarbo by die graf, en hulle uitgevind het dat…Maria
het begin, om te huil, sy was hartseer, en sy het iemand haar
naam hoor roep, sy het omgekyk, sy het gesien dit was Hy, Hy
was nie dood nie, Hy het weer opgestaan.
115 Gesê: “Gaan, vertel My dissipels Ek sal hulle oorkant in
Galiléa ontmoet. Ek’s terug, presies wat Ek gesê het, die inenting
het gehou. Ek het gesterf soos die Bybel gesê het Ek sou, My siel
het afgedaal in die hel soos die Bybel gesê het Dit sou, en Ek het
die sleutels van dood en die hel. Ek’s opgewek…weer opgestaan,
en Ek lewe vir altyd.” Getuienis, bewys daarvan, die inenting het
gehou. Amen. O, goeiste!

Toe daardie dissipels dit gesien het, het hulle gesê: “Ons wil
ook daardie inenting hê, ons wil dit hê.”
116 Hy het gesê: “Gaan op soontoe, na die stad van Jerusalem,
en wag daar tot Ek die Toksiene stuur. As julle Ewige Lewe wil
hê, as julle hierdie ding wil doen wat Ek het, hierdie ding wat
Ek het vir ’n opstanding, julle die Ding wil hê wat julle sal hou
op die manier wat Dit My gehou het, julle die Ding wil hê wat
julle sal laat sterf soos ek gesterf het, julle Iets wil hê wat julle
sal oprig uit die graf, sal Ek Dit terugstuur op julle. Gaan reguit
daarnatoe en wag.”
117 Nou, Hy het nooit gesê: “Gaan kry die…julle graad van
LL.D. nie.” Hy het nooit eers gesê: “Gaan leer julle ABC’s nie.”
Hy het gesê: “Wag tot julle ingeënt is, toegerus met Krag van
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Bo. Na dit, die Heilige Gees op julle gekom het, dan sal julle
My dokters wees.” Amen. Amen. “Wag. Bly daarbo en wag.” Nie:
“Gaan vir vier jaar kweekskool toe, en al hierdie ander goed, en
kry al hierdie grade, en kry al hierdie balsemvloeistof in julle
ingepomp nie.” Jy is nie ’n proefkonyn nie, jy is ’n seun. “Wag
totdat julle toegerus is met Krag, tot die inenting van Ewige
Lewe op julle kom, enEk sal julleweer oprig in die laaste dag.”
118 Man, Hy het dadelik kandidate gehad. Toe ek Dit die eerste
keer gehoor het, was ek ook een, ek het nie omgegee wat hulle vir
my gesê het nie, ek wou Dit hê. En ek het altyd gesê: “As Hierdie
nie Dit is nie, wil ek Hierdie hou tot Dit kom.” Ja. Dit is wat ek
wou hê, daardie inenting.
119 Hulle het daarnatoe gegaan en gewag vir tien dae. O, goeiste!
O, toe meteens, toe die Inenting afgekom het uit die Hemel,
soos ’n magtige rukwind, en Dit elkeen van hulle gevul het, ’n
honderd-en-twintig ingeënt het. O, wat ’n tyd was dit nie! Dit
was die pad terug. O, goeiste! Hulle is almal gevulmet die Heilige
Gees, het begin praat in ander tale, Vuurtonge het op hulle gesit,
God, die groot Vuurkolom wat die kinders van Israel gevolg
het, God.
120 Nie drie Gode nie: een God, een God. Nie drie Gode nie, maar
een God in drie ampte, genoem Vader, Seun, en Heilige Gees.
Vader God in ’n Vuurkolom, God die Seun in Sy Eie Seun, God
die Heilige Gees in jou, dieselfde God wat die heelpad neerdaal,
afkom, Syweg baan om inmenslike harte in te kom. Ja,meneer.
121 Daar het hulle die bewys daarvan gesien, die belofte van
Jesus. Daar het hulle hierdie Vuurkolom sien val onder hulle en
Ditself verdeel, en Vuurtonge, gesplete Vuurtonge het op elkeen
van hulle gaan sit, dieselfde Vuurkolom wat saam met die Israel
gekom het deur die woestyn.
122 Daar het GodHomself verdeel onder SyKerk. Soos ’nman en
sy vrou een was, so is God en Sy Kerk Een, daar is Een. “Daardie
dag sal julle weet dat Ek in die Vader is, Vader in My, Ek in julle
en julle in My.” Dit is die inenting; dit is die inenting wat Hy
gehad het, dit is die inenting wat Hy ontvang het. “Dit is nie Ek
wat die werke doen nie, dit is My Vader wat inMywoon, Hy doen
die werke.” Nie ek wat hierdie visioene sien nie, dit is my Vader,
ek kan niks doen nie. “Die Seun kan niks uit Homself doen nie,
maarwatHy die Vader sien doen, dit doen die Seun ook net so.”
123 Dis die inenting teen ongeloof, dit anker jou in ’n vaste geloof
in Christus, dit anker jou. Daar weet jy dat jy oorgegaan het
uit die dood in die Lewe, niemand kan jou daaruit praat nie,
niemand kan dit van jou af wegverduidelik nie, jy was op daardie
heilige gronde saammetGod alleen, en jyweet jy is wedergebore,
jou hele lewe is verander en jy is ’n nuwe skepsel, is nie genoeg
duiwels in die hel wat dit kan wegneem van jou af nie. Jy is ’n



DIE PAD TERUG 23

nuwe skepsel, ’n nuwe skepping. Jy is ingeënt met die krag van
God, die Toksiene vanGod seHeiligeGees het jou getrek. Amen.
124 Julle weet, Hy is die Lelie van die Dale. Opium kom van ’n
lelie, ons weet dit. O, hoe dit is, wanneer daardie pypdromers
opium in die hande kry, dink hulle dis iets. O, hulle behoort
eenkeer die inenting Hiervan te kry! Een Dosis vir die heeltyd.
Dis nie ’n pypdroom nie, maar Dis ’n werklikheid van die Hemel,
wat agter in jou siel geanker is deur die doop van die Heilige
Gees. Dit maak jou aan die slaap, nie aan die slaap nie, maar
dood vir die dinge van die wêreld en lewendig in Christus, Wat
dieselfde Christus is wat vir ewig lewe. Dit doen iets aan jou
waarvan niemand niks weet, behalwe jy, nie. Jy was die een wat
die Serum gekry het, jy was die een wat die inenting gekry het, jy
weet waaroor dit alles gaan. Hoekom? Jy het dit gevoel, jy het dit
geweet, jy het gesien wat dit aan jou gedoen het, het iets aan jou
gedoen, jy’s gebrandmerk. Amen. Jyweet waar jy hoort.
125 Ons het altyd kalwers gebrandmerk. Daar was eenkeer ’n
vrou uitgekom het, op ’n perd, en sy het gesê: “Skaam julle julle
nie om dit te doen, daardie arme outjie, daardie brandmerk op
hom te sit, nie?”

Ek het gesê: “Dit maak seer vir ’n rukkie, maar hy weet waar
hy hoort.” Amen. Dis hoe dit is.
126 God laat jou seerkry vir ’n klein rukkie, maar daarna weet jy
waar jy hoort. Wanneer Hy Sy Inentings-brandmerk-Yster van
die Heilige Gees op ’n man of vrou uitstort, verander Hy hom
van wat hy was na wat hy is. Hy weet in watter weiveld hy hoort,
hy laat nie enige skurk hom rondlei nie. Hy het ’n Huis, hy het
’n weiveld, hy het ’n plek waar hy hoort, en die Heilige Gees is
daardie Leier, die Een Wat hom lei na waters waar rus is, en hom
Ewige Lewe gee.
127 Toe hulle hierdie mense al hulle trots sien verloor het,
hulle het in die Gees begin dans, hulle het in tale begin praat,
gesplete Vuurtonge het uit hulle uitgevlieg, en hier het hulle
almal uitgekom, ’n klomp Galiliërs wat in elke taal onder die
Hemel praat, het hulle nie geweet wat dit alles beteken het nie,
daardie doktore van godsgeleerdheid was regtig verras, hulle het
nie geweet wat gebeur het nie, maar hulle was ingeënt, julle
weet, hulle het begin vra, wat dit alles beteken. Toe die vrae
begin opkom: “Is daar enige Balsem oor in Giléad? Is daar enige
Geneesheer daar?” het hulle ’n Geneesheer gehad, hulle het ’n
Groot Geneesheer gehad, hulle het ’n aardse geneesheer gehad,
weet julle wat sy naam was? Dr. Simon Petrus, hy het vir hom
’n seepkissie gekry, en daarop gestaan, en hy het vir hulle ’n
lesing gegee.

Hulle het gesê: “Ons is kandidate daarvoor. Wat moet ons
doen om gered te word?”

“Wil julle hierdie hê, broers?”
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“Ja.”
128 “Wel, Hierdie, ek sal julle terug in die Skrif vertel waar Dit
vandaan kom.” Enige goeie dokter gaan terug na sy formule. A, o,
o! Gaan terug! “Hierdie is Dit waarvan die profeet Joël gepraat
het: ‘En dit sal gebeur in die laaste dae,’ sê God: ‘dat Ek My Gees
op alle vlees sal uitstort.’”

Hulle het gesê: “Petrus, Dr. Simon Petrus, wat kan ons doen
om gered te word?”
129 Hy het gesê: “Ek gaan vir julle ’n voorskrif uitskryf, en dit
gaan nie een wees wat verander moet word nie, dis ’n Ewige
voorskrif.” Gesê: “Bekeer julle, en word elkeen van julle gedoop
in die Naam van Jesus Christus vir die vergewing van julle
sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want
hierdie voorskrif is vir julle, en vir julle kinders, en vir hulle wat
daar ver is, en soveel as wat die Here onse God sal roep.” Dis die
voorskrif. O, broer! Voer dit net uit. Daar is baie Balsem oor in—
inGiléad, en ons het baie geneeshere hier. Dit is reg.
130 Weet julle wat? As ’n dokter ’n formule uitskryf, en een of
ander kwak-apteker kry dit in die hande, en sit te veel teengif
daarin, of nie genoeg nie, sal hy jou pasiënt doodmaak. Dis wat
die probleem vandag was, die voorskrif is uitgeskryf, daardie
Ewige voorskrif op die dag van Pinkster, te veel kwak-aptekers,
wat hulleself dokters noem, het ander goed daarin ingespuit, en
het die kerk doodgemaak, tot ’n klomp kort-haar vroue, kort-
broek draende…Dis die probleem, dis waarom ons vroue hulle
hare afsny, en ons mans denomineer, ensovoorts, met nie genoeg
moed om uit te staan nie, hulle het nie die voorskrif tot die letter
toe uitgevoer nie.
131 Wil julle weet wat die pad terug is? Dis dit, dit is wat Petrus
gesê het, Dr. Petrus, die een wat die inenting gee. Christus het
dit op Homself probeer en dit het gewerk, Petrus het dit gehad,
en dit het gewerk, ek het dit gekry, en dit vaar baie goed. Dis die
voorskrif, moenie daarmee probeer lol nie, moenie iets daarby
probeer voeg nie. As jy te veel gif insit, sal jy jou—sal jy jou
pasiënt doodmaak, so seker soos die wêreld, dokter het geweet
hoe om daardie voorskrif te balanseer. Dit is reg.
132 So, as jy wil weet hoe die voorskrif gegee is, het Hy dit net
hier in Handelinge neergeskryf. Dis hoe om dit te doen. Presies.
Nie: “gaan skud hand met die prediker, en laat ’n paar druppels
water oor jou sprinkel,” en so-iets nie. Hy het die voorskrif net
Hier gegee, en voer jy dit uit tot die letter, en dieselfde resultate
sal kom, dit is presies reg, want hy het dit nie op ’n proefkonyn
probeer nie, Hy het dit Self probeer. En God het vlees geword
en onder ons gewoon, en elke seun van God wat gebore is uit die
Gees van God: “Dis vir julle, en vir julle kinders, vir hulle wat
daar ver is, soveel as wat die Here onse God sal roep, sal hierdie
voorskrif werk.” Amen! Ek’s nie mal nie, maar ek’s ingeënt,
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amen, Iets wat hier onderin beweeg. Ek weet dis reg, ek het dit
probeer, ek weet dis die waarheid.
133 Dieselfde resultate wat hulle gehad het: “Hierdie tekens sal
hulle volg, glo. Die werke wat Ek doen, sal julle ook doen.
Christus in jou, die hoop van die heerlikheid. Laat die gesindheid
wat daar in Christus was, in julle wees,” as daardie selfde
gesindheid daarin is met dieselfde krag wat daarin is, sal jy
dieselfde werke doen wat Hy gedoen het.
134 As jy al die gif daaruit haal, en al die seerkry, iemand, sê:
“Ek’s bang om te sê…” Jou sissie. God wil mans hê. “Ek wil
nie graag sê…” O, party moet kry, ek weet nie wat nie. Hulle
het inenting nodig. Ja, meneer. Wat ons nodig het, inenting.
Ja, meneer. “Dit is vir julle, en vir julle kinders, hulle wat
daar ver is.”
135 Nou, as jy, sien, as jy te veel gif daarin sit, maak jy jou pasiënt
dood. Dit is reg. Jy wil nie kru, en onbeskof, en stoomroller,
en te ver gaan, sien, met ’n waarheid wat jy gevind het nie;
dit is waar julle Eenheidbroers die fout gemaak het. Nou, ons
gaan terug na die pad, ons gaan terug na geneesmiddel. En julle
Gemeentebroers wat julleself afsonder, elkeen van julle, dit is
waar julle julle fout gemaak het. Wanneer ’n waarheid bygevoeg
word, gaan net aan, los dit uit, God sal daarvoor sorg. Niemand
kan in elk geval naHom toe kom tensyHy hom roep nie. Reg.
136 Die pad terug, broer, is gemeenskap met alle broers. Dis
reg. Ingeënt teen haat, ingeënt teen boosheid, dan ingeënt teen
wêreldsheid, terug na die Heilige Gees inenting na die krag wat
vir Jesus uit die graf uit opgerig het en die Kerk aan die brand
gesteek het op die dag van Pinkster, terug na daardie inenting.
137 Hier is die voorskrif: “Hier is die water; wat verhinder jou?”
Hier is die Gees regdeur die kerk; wat is fout? God sal eendag vra
“Hoekom?” Sekerlik. As jy jou hele voorskrif uithaal, en bang is
om enigiets vir jou kerk te sê, en bang is dat jou denominasie
jou sal wegjaag, wat doen jy? Jy kan hulle net sowel ’n slukkie
water gee, dit het glad nie enigemedisyne daarin nie. Diswaarom
hulle maak soos hulle maak. Dis reg. Jy het die voorskrif nodig,
dis die pad terug, dis hoe dit begin het, dis hoe God Sy Kerk
begin het. Enwanneer jy daardie pad verlaat, is jy van die pad af.
Toe ons gedenomineer het, en hande geskud het, en besprinkeling
aanvaar het as doop, en hand-skud aanvaar het vir die Heilige
Gees, of om ’n beskuitjie in diemond te neemvir dieHeiligeGees,
het julle die pad byster geraak.
138 Die kapelaan het eenkeer gesê, toe ’n man met ’n
masjiengeweer geskiet is, het hy gesê: “Kaptein, ken jy virGod?”

Hy het gesê: “Ek het Hom eenmaal geken.”
Gesê: “Wanneer het jy—wanneer het jy Hom geken?”
Hy het gesê: “Ek kan nie dink nie.”
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Gesê: “Waar het jy Hom verlaat? Jy sal moet teruggaan na
waar jy Hom verlaat het, omHom te vind.”

Hy het gesê: “Ek weet nie.”
Hy het gesê: “Jou longe raak vol, meneer, jy beter saggies en

vinnig dink.”
So, hy het ’n rukkie daar gelê, en gesê ’n groot vrede het

oor sy gesig gekom, gesê: “Ek onthou. Ek onthou waar ek Hom
verlaat het.”

Hy het gesê: “Waarwas dit?”Hy het gesê: “Begin net daar.”
Hy het gesê:

Nou lê ek my neer om te slaap,
Ek bid dat die Here my siel sal bewaar;
As ek sou sterf voor ek ontwaak,
Bid ek dat die Here my siel sal neem.

Hy het sy laaste asem geneem terwyl die gorrels bloed sy
longe gevul en hy gesterf het. Wat het hy gedoen? Hy het Jesus
gevind net waar hy Hom verlaat het.
139 Dit is waar die Kerk Hom sal vind. Jy sal Hom nooit in ’n
denominasie vind nie; Hy is nie daar nie. Jy sal Hom nooit vind
in een of ander soort opvoedkundige program nie; Hy’s nie daar
nie. Jy sal Hom vind in die doop van die Heilige Gees, en dit is
die enigste plek waar jy Hom sal vind. Amen.
140 Hierdie is die waarheid, broer. Terug, hierdie is die pad terug.
Moenie lolmet die voorskrif nie, neemdit, glo dit, word gevulmet
die Heilige Gees, dis vir elke geslag. Kyk: “Die belofte is vir julle,
en vir julle kinders, en vir hulle wat daar ver is, selfs soveel as
wat die Here onse God sal roep.” Elke persoon, hierdie voorskrif
is daarvoor, nie ’n handskud of iets nie, maar die voorskrif,
presies soos Petrus dit Hier gesê en dit uitgeskryf het, en God
dit geskryf het deur die Heilige Gees in Handelinge 2:38, is om
elkeen van julle te bekeer, nie net sê: “Wel, bekeer? Nou, wel,
ek gaan soontoe en gaan by die kerk aansluit,” nie. Dit beteken
nie dit nie. “Wel, ek sal opgaan en gedoop word, en dit sal dit
afhandel.” Nee meneer, water red jou nie. Bekeer of vergaan.
Geen doop tot regenerasie nie, ek weet party van julle glo dit,
maar hoe kan julle dit ooit aanvaar? Nee, meneer. Bekeer! Die
voorskrif het gesê bekering kom eerste, dan gedoop word in die
Naam van Jesus Christus tot die vergewing van jou sondes. Na
jy bekeer is, dan is jy ’n kandidaat vir die doop van die Heilige
Gees. En die belofte is vir julle, en vir julle kinders, vir hulle wat
daar ver is.
141 O, julle Metodiste, Baptiste, Presbiteriane, Nasareners,
Pelgrim Heiligheid, Katolieke, Pinksters, wat makeer? Wat
makeer?WanneerGod afkom en spreek in Sy krag en heerlikheid,
dan sal julle wonder waaroor dit alles gaan. Dis hoekom julle
hierdie geloofsbelydenisse en dinge het, en hierdie leerstellinge
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en dinge ingespuit het, tot dit ver weg is. Kinders, kom terug,
dis die pad terug, neem die voorskrif. Raak ontslae van hierdie
sondesiekte, hierdie ongeloof. Kom terug na God toe, glo dit met
julle hele hart. Kom ons bid.
142 Ek glo U, Here, ek kom saam met hierdie kerk vanaand, ek
glo, Here, saam met mense van sulke opregte harte as wat ek
ooit ontmoet het. Ek bid, Here, dat hulle nie sal dink dat ons
hierdie dinge sê in onsself nie, mag hulle uitvind dat dit ’n las is,
’n hartseer om hierdie dinge te moet sê, maar tog, sal ’n ware
geneesheer getrou wees aan sy voorskrif. Here, mag dit gevul
word in elke hart vanaand.
143 As mense hierbinne net die doop van Johannes ontvang het,
soos Paulus hulle gevind het, mag hulle besef dat daar nog ’n
doop is, dat daar ’n Heilige Gees doop is; as die enigste ding
wat hulle ken, die skud van ’n prediker se hand is, of om by
’n geloofsbelydenis aan te sluit, mag hulle gevul word met U
Heilige Gees. Skenk dit, Here. Mag hulle nederig kom, en hierdie
voorreg hê, en weer terugkom na die Azusastraat, weer al die
pad terugkom na Pinkster, na die Koninkryk en die heerlikheid
van God. Ek offer hulle aan U voor U goue Altaar, waar ons
Offerande, Jesus Christus, lê. Ontvang ons, Vader.
144 U is God, U was altyd God, U sal altyd God wees, U Woorde
kan nie faal nie. Toe U hier gestaan het, geïnkarneer op aarde in
U Eie Seun, ’n Tabernakel wat U gebou het om in te woon, hoe
dit mense verblind! Wel, bou ’n skrynwerker nie vir hom ’n huis
om in te woon nie? Het God, die groot Bouer, nie vir Homself ’n
Huis gebou om in te woon nie?
145 O God, laat hulle sien dat dit nie die huis is nie, dis wat
in die huis is, die Bouer van die huis. En mag hulle besef dat
hierdie Heilige Gees, deur die dood, begrafnis, en opstanding van
daardie huis waarin God gewoon het, deur daardie onvervalste
Bloed van Sy Eie Skepping, die weg gereinig het dat God kan
woon in die hart van ons sondaars, deur genade.
146 Nou, u sit U werk voort deur U Kerk, deur die
instrumentaliteit van die mens, wat altyd U manier was om
dit te doen. God, mag mans en vroue hier vanaand, onderin
hulle harte, honger en dors; ons is in jubelfeestyd, ons vier, Here,
hierdie week van jubelfees van U groot genade en heiligheid wat
U uitgestort het op U Kerk vyftig jaar gelede, hier in hierdie
staat.
147 En Vader God, hierdie is jubelfeestyd, en die mense weet hoe
om terug te kom, is diemanier wat hulle die eerste keer begin het.
Kom terug na die Heilige Gees, kom terug na die verwerping van
hierdie leerstellinge wat denominasie daarin ingespuit het, kom
terug enword genees deur die krag vanGod. Skenk dit, Vader.
148 Nou, ons weet dat al hierdie dinge ten goede meegewerk het
soos U belofte, want U het dit in ’n tipe in Israel gegee, soos ons
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gisteraand gehad het. Nou laat die God van—van Jesus Christus,
laat HyWat Immanuel was, laat Hywat hier op die aarde gestaan
en gesê het: “Hy wat in My glo, die werke wat Ek doen, sal hy
ook doen,” laat dit gedoen word, Here. Ons gee die diens oor,
die woorde, vergewe hulle gebroke manier wat gedoen is, Here,
maar ek bid dat U dit in elke hart sal insink, en dit ’n heilige
kerk sal voortbring, gevul met die Gees, weer terug na die dag
van Pinkster, in Jesus’ Naam, gee ek dit vir U. Amen.
149 Glo julle? Ek wil julle onverdeelde aandag hê net vir ’n paar
oomblikke. Ekwil hê julle moet glo met julle hele hart. Die Bybel
het gesê, die Here God het vir ons belowe, dat soveel as wat geglo
het, gered is. Nou, dit klink na baie min, maar julle sien, wanneer
jy regtig glo, is dit al wat jy kan doen. Dan moet God, wanneer
jy Dit regtig glo, dan die Heilige Gees op jou uitstort, en dan
bevestig God SyWoord. Nou, die Bybel het gesê…
150 Wag ’n bietjie, ek glo, voor ek dit doen, ek dink daar sou
’n gebedsry wees. Is dit reg? Goed. Hoeveel wil teruggaan na
Pinkster? Steek julle hande op. Hoeveel glo dat die voorskrif
steeds goed is? Amen. Dit is beslis. Die doop van die Heilige
Gees, nie ’n geleerdheid nie, nie om op te gaan en jou Ph.D. te
kry en dan…
151 Toe Nikodemus na die Here Jesus—Jesus toe gekom het, en hy
gesê het: “Wat moet ek doen om die Ewige Lewe te kry?” ’n man,
tagtig jaar oud, wat sy hele lewe lank ’n priester was. “Wat moet
ek doen om die Ewige Lewe te kry?”
152 het Jesus nie gesê: “Gaan verfris jou geleerdheid,” nie. Nee.
Hy het nie gesê: “Gaan soek na ’n hoër amp in jou organisasie,”
nie. Nee. Hy het reguit vir hom gesê, Hy—Hy—Hy het hom
absoluut berispe as ’n man van sy kaliber, en dan nie daardie
dinge te weet, dat jy weer geboremoet word nie. Sekerlik.
153 Dis dieselfde vanaand. Sien, ons neem dit te ligtelik op. Ons
neem net een of ander sensasie, sê: “Ek was weer gebore,” en
gaan aan, en jou lewe bewys buite dit doen dit nie? Daar is iets
verkeerd. Ja, meneer.

O, jy sê: “Maar ek weet daardie man is ’n goeie man.” Maak
nie saak hoe goed hy is nie, dit het niks daarmee te doen nie.
154 Jy ontmoet nie enige beter mense as Mohammedane nie,
en sulke dinge, liefdevol en alles, beslis nie, o nee, partymaal
heidene, afgodedienaars, liefdevol en nederig soos hulle kan
wees, dit beteken niks nie. Nee, meneer.
155 “Vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg.” Dis wat die
Dokter gesê het, hierdie is die gevolge van die inenting, daar het
julle dit. Ja, meneer. Dis die ding. Die Dokter het gesê: “Hy wat
in My glo, die werke wat Ek doen, sal hy ook doen.” Het Hy dit
gesê? Dit is die teken van ’n gelowige. Ons neem die teken van ’n
goeie man te wees, kerk toe gaan en sy tiendes betaal. Dit is goed,
dis is gaaf, maar dis nie wat Jesus gesê het nie: “Hierdie tekens
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sal hulle volg; die werke wat Ek doen, sal hy ook doen.” Want as
die lewe wat in ’n perskeboom is, uit die perskeboom gehaal kan
word, en in ’n appelboom ingespuit kan word, sal dit nie meer
appels dra nie, maar perskes, want die kiem van die lewe van die
perskelewe, is in die appelboom, en dit moet perskes dra. Dit is
presies reg.
156 Broer Williams sit hier voor my, ’n baie persoonlike, liewe
vriend van my. Ek…Hy het vanmôre vir Broer Sharrit gebel,
en ek het vir hom gebid oor die telefoon. Ek het eenkeer saam
met Broer Sharrit gestaan in ’n sitrusboord, en daar het ’n boom
daar gestaan, ’n—’n boom van, ek dink dit was ’n lemoenboom,
en dit het—dit het omtrent vier of vyf verskillende soorte vrugte
daaraan gehad. En ek het gesê: “Wel, watter soort boom is dit,
Broer John?”

Hy het gesê: “Dit is ’n—dit is ’n lemoenboom.”
“Wel,” het ek gesê: “ek sien ’n pomelo, ’n naartjie, ’n tangelo,

’n suurlemoen, al hierdie verskillende vrugte.”
Hy het gesê: “O, ja.”
Ek het gesê: “Hoe?”
Hy het gesê: “Hulle is geënt.”
“Wel,” het ek gesê: “nou, dit is wonderlik, is dit nie?”
Hy het gesê: “Ja, enigiets met ’n sitruslewe sal daarmee

saam lewe.”
Gesê: “Dis baie goed.” Ek het gestop, Iets het my gestop, ek

het weer gekyk.
157 Soos daardie dag in, daar in Finland, toe daardie seuntjie
daar dood gelê het; ek het gesê: “Broer Moore, dis daardie
kêreltjie waarvan ek jou vertel het net hier in Shreveport, ’n klein
seuntjie sou opgewek word uit die dood in ’n sekere plek, dis—dis
hy, hy moet terugkom, die dood kan hom nie meer hou nie, God
het gespreek.” Ek het gesê: “Dood, laat hom gaan.” Hier was hy.
Amen. God kan nie lieg nie. Nee, nee. Sien?
158 Ek het gesê: “Broer John, ek sien iets. Jy sien,” het ek gesê:
“nou, ek wil vir jou iets vra, Broer John, want ek wil ’n preek
hieruit kry.” Ek het gesê: “Nou, volgende jaar sal hulle, sal al
daardie sitrusvrugte, soos suurlemoen, en naartjie, en pomelo,
dit alles afval, en dit sal lemoene dra?”
159 Hy het gesê: “O, nee, nee, nee, nee,” het hy gesê: “dit sal sy
soort dra.” Hy het gesê: “Die een wat ’n suurlemoentak daarin
het, sal ’n suurlemoen dra, en die een wat dra, wat ’n—’n—’n
naartjie het, sal ’n naartjie dra.”

“Wel,” ek het gesê: “ek dog jy het gesê dis ’n lemoenboom!”
Hy het gesê: “Ja.”
Ek het gesê: “Het dit ophou lemoene dra?”
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Hy het gesê: “Nee, wanneer die oorspronklike boom
oorspronklike tak voortbring, dra dit ’n lemoen.”
160 Daar’s dit. Daar’s dit. Hierdie denominasies is geënt, hulle
dra steeds denominasionele vrugte: lidmaatskap, sovoorts. Maar
wanneer die Boom weer oorspronklike tak voortbring, sal daar
’n Boek van Handelinge daarna geskryf word.
161 “Ek is die Wynstok, julle is die lote.” Hoekom? As die Lewe
wat is—wat ingespuit is uit die oorspronklike Wynstok, ’n loot
voortbring, is dit ’n Pinksterloot met Pinkster resultate, want die
Lewe vanChristus is in die loot, en dit doen Sywerke. Hmm!
162 Ek—ek het nie die gawe van praat in tale nie, maar ek voel
beslis asof ek graag sal wil. O, hoe die Gees getuig in my siel! Dit
getuig van dieWoord dat hierdie dinge waar is.
163 Glo julle? Hoeveel van julle hierbinne wat gebedskaartjies
het, steek julle hand op. Nou, laat sak julle hande. Hoeveel
hierbinne wat nie gebedskaartjies het nie, en tog is julle siek, wil
iets vanGod hê, steek op julle hande. Goed, glo julle.
164 Ons Hemelse Vader, ek weet ek staan voor ’n gehoor wat,
heelwat van hulle nuut is, voel nou U Gees wat neerdaal. Ek het
U Woord gespreek en U voorskrif gelees; ek het die mense vertel
dit is die pad terug.
165 Nou, Nikodemus het herken, en so ook die Sanhedrin, toe
hulle U geïnkarneer gesien het, hulle het gesê: “Rabbi, ons weet
U is ’n Man wat van God af gestuur is, want niemand kan hierdie
dinge doen wat U doen, tensy God met hom is nie.” En daardie
selfde groep, met die wete dat deur die werke wat Hy gesê het
Hy gedoen het, en belowe het dat Sy gelowiges dieselfde werk
sou doen, hulle het Hom Beëlsebub genoem, en gesê Sy Doktrine
het die mense mislei.
166 Tyd het nie verander nie, Vader. Ons is in ’n ander oes, maar
U het net aangebly, ongeloof het U nie gestop nie, U het net reguit
aanhou voortbeweeg, deur te doen wat die Vader U gesê het om
te doen, toe U U duidelike stelling gemaak, gesê het: “Ek doen
niks, die Seun kan niks uit Homself doen behalwe wat Hy die
Vader sien doen nie.”
167 U kon vir Filippus vertel waar hy was onder die boom te
Natánael hom gevind het; U kon vir Simon vertel dat hy die seun
van Jona was, sy naam genoem en sy pa se naam; U het vir die
vrou by die put vertel; U…die geloof van een blinde man het
U gestop; ’n klein vroutjie met bloedvloeiing het die soom van
U kleed aangeraak, heeltemal onmoontlik vir U om dit fisies te
voel, maar U het gestop en vir haar haar probleme vertel, en vir
haar gesê hulle het opgehou.
168 Laat die Lewe wat daar in Christus was, net vir ’n paar
oomblikke in hierdie groep inkom, Here, dat hulle mag weet
dat U steeds God is. Ek het pas klaargemaak om hulle, Here, U
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Woord te vertel. Manne wat verbykom en hierdie, daardie sê, en
elke klein truuk; maar Here, waarvan getuig dit? Daar is ’n regte
Een iewers. Here God, laat Dit vanaand tevoorskyn kom, laat die
Heilige Gees spreek en nie die mens nie.
169 Gee geloof vir hierdie kerk, Here. Ek besef U kan nie net een
van ons salf nie, Umoet baie van ons salf. Salf ons saam, Here, as
UKerk, laat dit bekendwees datUGod is, en dat ek diewaarheid
vertel het. Ek staan opUWoord, selfs deur opposisie, maar ek het
getrou probeer bly; nie dit vir myself gesê nie, Here, en nie vir
hierdie mense wat my hoor nie, maar ek bid omdat die beslissing
op hande is. Ek bid dat U U Woord vanaand sal bevestig, Here,
dat Dit die Waarheid is, dat die Lewe wat in Christus was, in Sy
Kerk en Sy gelowiges lewe. Skenk dit, Vader, deur Jesus Christus’
Naam. Amen.
170 Ek wil hê almal moet net so eerbiedig wees as wat julle kan.
Hoeveel hierbinne is vreemdelinge vir my? Steek julle hande op.
Ek kon dit net voel; julle was nog nooit vantevore in die dienste
gewees nie.
171 Nou, Jesus Christus het in Sy Woord gesê, in Johannes die,
14:12: “Hy wat in My glo, die werke wat Ek doen, sal hy
ook doen.” Glo julle dit? Die Bybel het gesê: “Jesus Christus
is dieselfde gister, vandag, en tot in ewigheid.” Glo julle dit?
Hebreërs 13:8. Goed. Goed.
172 Nou, die enigste manier om te weet of dit Christus is of nie,
is nie kleredrag nie, want Hy het aangetrek soos gewone mense,
as Hy hier sou wees vanaand, sou Hy ’n pak klere gedra het soos
ons aanhet, dit was nie Sy klere nie, dit was nie omdat Hy ’n
baard gehad het, of nie ’n baard gehad het nie, dit was die Lewe
wat in Hom was, wat bewys het wat Hy was. Baie mense het
aangetrek soos Hy in daardie dag, maar hulle was nie Hy nie. Dis
reg. Baie mense doen dieselfde ding vandag, maar dit verander
dit geensins nie, dis die lewe. Nou, die manier wat hulle geweet
het dat Hy die Christus was, is omdat hulle moes gaan volgens
wat die Skrif gesê het die Christus souwees. Is dit reg?
173 Nou, wat het Moses vir hulle vertel dat Christus sou wees?
Hy sou ’n profeet soos hyself wees. Is dit reg? En hulle het almal
daarna gesoek, want God het vir hulle gesê: “As daar een onder
julle is wat geestelik is of ’n profeet, sal Ek die Here, met hom
praat, en as dit is, sal dit waar wees, as dit nie is nie, moet dan
nie na hom luister nie.” Dis net logies.
174 En nou, toe Jesus opgestaan het, en toe Hy begin het met Sy
bediening en Simon opgekom het, Petrus, het Hy vir hom vertel
sy naam was Simon, en vir hom vertel sy naam was Simon en sy
pa se naam was Jona. Is dit waar? Dit het ’n gelowige van hom
gemaak.
175 Filippus het gegaan en gevind, of, Natánael het gegaan en vir
Filippus onder ’n boom gevind, en gesê: “Kom, kyk vir Wie ons
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gevind het.” En toe hy vir hom vertel het wat plaasgevind het, het
hy nie, soort van ontsteld daaroor. En toe hy daar gekom het, het
Jesus reguit na hom gekyk en gesê: “Hier is waarlik ’n Israeliet,
in wie daar geen bedrog is nie.” Nou, hy was ’n—hy was ’n leraar,
hywas ’nmanwat geweet het. Hy het gesê: “Rabbi, waarvandaan
ken U my?”

Hy het gesê: “Voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder
die boom was, het Ek jou gesien.”

Gesê: “Rabbi, U is die Seun van God; U is die Koning van
Israel.” Dit het dit afgehandel. Sien?
176 Die vrou by die put, toe Hy met haar gepraat het, baie
regdeur die Skrif, hulle het geweet dat wanneer Hy sou kom,
dat Hy ’n God-Profeet sou wees, dit was Sy teken, dit was altyd,
en is steeds. Dan let julle op, dat wanneer ons uitvind, hierdie
vrou uitgekom het, Hy gesê het: “Vrou, bring vir My water om te
drink,” wou ’n gesprek met haar aanknoop.

Sy het gesê: “Dis nie gebruiklik vir Jode om vir my, ’n vrou
van Samaria, sulke dinge te vra nie, ons het niks met mekaar te
doen nie.”

Hy het gesê: “Maar as jy geweet het met Wie jy praat, sou jy
vir My water gevra het om te drink.”

Sy het gesê: “Die put is diep, U het niks om mee te skep nie,”
ensovoorts.

Hy het gesê: “Gaan, kry jouman en komhiernatoe.”
Sy het gesê: “Ek het nie ’n man nie.”
Hy het gesê: “Dis reg. Jy het vyf gehad, en die een saam met

wie jy nou lewe, is nie jouman nie, jy het diewaarheid vertel.”
Sy het gesê: “Meneer…”
Nou, toe die Fariseërs Hom dit sien doen het, het hulle gesê:

“Hy is ’n fortuinverteller, Beëlsebub.” Sien?
177 Maar daardie prostituut, sy het gesê: “Meneer, ek sien dat U
’n Profeet is. Ons weet dat wanneer die Messias kom, Hy vir ons
hierdie dinge sal vertel, dit sal die teken van die Messias wees.
OnsweetwanneerHy kom, sal Hy vir ons hierdie dinge vertel.”

Hy het gesê: “Ek is Hy wat met jou praat.”
178 En dadelik het sy in die stad ingehardloop, en gesê: “Kom,
sien ’n Man, Wat vir my die dinge vertel het wat ek gedoen het. Is
Hierdie nie die einste Messias nie?” En die mans van die stad het
die vrou geglo, en in Christus geglo. Is dit reg?

Geenwonder Hy het gesê: “As Ek nie die werke vanMy Vader
doen nie, moet My dan nie glo nie.”
179 Nou, ons hoef nie slim te wees nie, ons hoef nie geleerd te
wees nie, ons moet glo. Ons moet onsself verneder en onsself
leegmaak vir God om Homself deur ons te manifesteer. Maak
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jouself leeg, kry jouself uit die pad uit; die grootste vyand wat jy
het, is jyself. Nou, glo vir God. Glo julle dit?
180 Nou, as God, ons Vader, wat die Heilige Gees is, die Vader
van ons Here Jesus Christus, die Heilige Gees is, ons weet dat:
“Dit wat in haar verwek is, is van die Heilige Gees,” en as
daardie Heilige Gees in my en jou kan inkom, en die einste
Lewe kan voortbring wat Christus gelei het, waar is julle plek
van vertwyfeling? Dan het ek vir julle die waarheid vertel van
terugkeer, terug te gaan. Glo julle dit? As Hy dit sal doen, ek sê
nie Hy sal nie. Nou, onthou, mense glo dat hierdie dae verby is,
maar Hy het dit belowe in die laaste dae.
181 Elkeen van ons het ampte, ons moet getrou wees teenoor
hierdie amp. Dit is God, Dit is die Woord; die Woord het vlees
geword, en onder ons gewoon. En die Woord vanaand is in ons
vlees om Ditself te manifesteer om te bewys dat Hy God in ons
is, Dit dra vrug van Hom. Sekerlik.
182 As ek vir julle gesê het die Gees van Dillinger was in my, sou
julle van my verwag het om gewere te hê; as ek vir julle gesê
het die gees van—van ’n kunstenaar was in my, sou julle van my
verwag om ’n skildery te skilder; as ek julle vertel die Gees van
Christus is in my, doen dan die werk van Christus. Dit is wat Hy
gesê het. Sal dit julle help om te glo?
183 Laat ek vir julle ’n ietsie vertel: Toe ek by ’n Kiwani’s gepraat
het voor ’n paar dokters by ’n diens nou die dag. Ek het ’n fisiese
ondersoek ondergaan by ’n beroemde dokter, ek gaan oorsee, ek
het ’n fisiese ondersoek gehad, ek het dit opsetlik gedoen. En
hy het my laat…Hy het my ’n boonste en onderste GI gegee,
en nadat hy die hart, bloed, en alles gedoen het. Dank God, dit
was vinnig.
184 So—so toe ek—ek hierdie bariummeel gedrink het, het ek net
myself baie gespanne gemaak, en hy het op my maag gedruk, hy,
deur die x-straal gekyk, hy het gesê: “Broer Branham?”

Ek het gesê: “Ja, meneer.”
Hy het gesê: “Jou maag voel normaal, maar dit…niks gaan

uit nie.”
Ek het gesê: “Dit gaan nie?” En ek het gesê: “Ditmoet?”
Hy het gesê: “Ja, meneer.” Hy het gesê: “Goeiste, ek

verstaan nie.”
Ek het gesê: “Wat sal ek doen?”
Hy het gesê: “Dink aan iets baie lekker om te eet.”
Ek het gesê: “Waarom wil jy hê ek moet dit doen?” Ek het

geweet wat hy sou sê.
En hy het gesê: “’n Lekker groot, sappige biefstuk.”
Ek het gesê: “Ek sal ’n bord gebraaide eekhorinkie en pinto

boontjies aanvaar.”
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En hy het gesê: “Goed, begin.” Ek het verander, en
begin dink.

Hy het gesê: “Daar gaan sy.”
Ek het gesê: “Wat het dit gedoen, Dok?”
Hy het gesê: “’n Elektriese draadjie in jou brein het jou maag

onder laat weet.”
Ek het gesê: “Is dit reg?”
Toe gepraat, het ek gesê: “Onthou jy die draadjie?” Ek het

gesê: “Dokter, wat laat jou droom?Het jy gedr-…het jy?”
Hy het gesê: “Ja.”
Ek het gesê: “Wat is dit, ’n deel van jouwat droom?”
Hy het gesê: “Jou onderbewuste.”
Ek het gesê: “’n Normale mens, hier is een bewuste, en hier

is ’n onderbewuste, jy moet aan die slaap raak om in daardie
bewuste te kom.”
185 Hy het pas vir my gesê, gesê: “Ek het iets gevind, Broer
Branham, weer, ek kan dit nie verklaar nie.” Gesê: “Dit is nie jou
senuwees nie,” hy het gesê: “dit is iets binne-in jou senuwees.”

Ek het gesê: “My siel?”
Hy het gesê: “Ja.” Gesê: “Ek…Dit is wat jou maak

wat jy is.”
186 En ek het gesê…Ek het hom gevra oor visioene, hy het niks
daarvan geweet nie, so ek het hom vertel, ek het gesê: “Een
bewuste is hier, die ander een is hier. Jy moet uit hierdie bewuste
uitkom, dit dormant laat word, om hier te kan inkom. Maar ’n
deel van jou het iewers heen gegaan, want jy kan drome onthou
en plekkewaar jy was in jou drome, jare en jare gelede.”

Gesê: “Dit is reg.”
187 Ek het gesê: “Jy sien, dit is normaal, maar God sit dit so, vir
sommige van ons, dat ons eerste bewuste en onderbewuste reg
bymekaar is; ons raak nie aan die slaap nie, God gebruik dit net
omdinge te sienwatwas, enwat is, en sal kom, dit is profeties.”
188 En hy het gesê: “Mnr. Branham, ek het jou boeke gelees oor
genesing,” hy het gesê: “Ek stem beslis saam met jou,” gesê:
“ek gaan jou sê,” gesê: “ons het absolute gevalle hier, ek kan
dit bewys, wetenskap.” As daar ’n dokter naby is, kan jou dit
vertel. Hy het gesê: “Laat ’n persoon ’n kwaadaardigheid hê,
of ’n longsiekte, of ’n maagsweer, of iets wat baie erg is, ons
weet dit gaan hom doodmaak, en ons sal dit vir hom sê en,”
gesê: “as hy baie ongelukkig, opgewerk, kwaad, en ontsteld raak,
en aangaan,” gesê: “sal daardie pasiënt sommer gou doodgaan.
Maar sê daardie pasiënt, gewoonlik as hy ’n Christen is, of iets,
gee hy nie om om dood te gaan nie, dit is net een van die dinge
wat ons moet doen, doodgaan is deel van die lewe, so hy gaan net
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voort en neem dit aan: ‘Ek sal lewe tot my tyd verby is,’” gesê:
“sal dit amper, daardie gesindheid, daardie geval afhandel.”
Gesê: “Hy sal aan, en aan, en aan, en aangaan, voor dit hom
doodmaak.”
189 Ek het gesê: “Goed, dokter, laat ek my storie klaarmaak.”
Ek het gesê: “Sit ’n leuenverklikker op jou arm, en staan, en
probeer jou bes om ’n leuen soos die waarheid te laat klink, en
kyk hoe daardie naald negatief wys. Hoekom? Dis ’n vibrasie in
jou senuwees, jy is nie gemaak om te lieg nie, jy is gemaak om die
waarheid te vertel. ’n Leuen is so ’n verskriklike ding, dat dit jou
senuwees onderbreek. Jy is nie gemaak om kwaad te wees nie, jy
is veronderstel om in vrede te leef, soos ’n kind, met God. Sien? Jy
is nie veronderstel om verward te wees nie, jy is veronderstel om
geloof te hê, tewandelmetGod. Sien?” En ek het gesê: “Dis reg.”
190 Ek het gesê: “Nou, Dokter, as die…hierdie man wat in
hierdie eerste bewuste lewe, daardie gesindheid kan hê, dat ‘As
hy sterf, is hy gered, so watter verskil maak dit?’ dit die geval
vir ’n lang tyd sal stilmaak, wat sal dit doen wanneer dit uit
daardie eerste bewuste, terugval in die tweede, met die doop van
die Heilige Gees? Dit sal die geval heeltemal wegneem.”

Daardie dokter het opgestaan, en gesê: “Wonderlik,” trane
het teen sy wang afgeloop.

Ek het gesê: “Dokter, weet jy wat is die probleem?” Ek het
gesê: “Ons kerke leer dit nie.”

Hy het gesê: “Mnr. Branham, dis die waarheid.”
Ek het gesê: “Onsmoet terugkom by Pinkster.”
Hy het gesê: “Ek’s Presbiteriaans,” gesê: “my vrou is

Presbiteriaans.”
Ek het gesê: “Jy het by ’n Presbiteriaanse losie aangesluit.”
Hy’t gesê: “Dis omtrent reg.”
Ek het gesê: “Dokter, ’n Christen is wedergebore, jy kan nie

gaan aansluit nie, jy moet gebore word.”
Hy het gesê: “Mnr. Branham, dis die waarheid,” en trane het

teen sy wange begin afloop. Ek gaan hom nou baie binnekort
doop. Um-hum. Um-hum!
191 Wat? As jou verwardheid dit daarbo sal hou, en jou
een bewuste sal dit laat afsak, en jou liggaam reg sal laat
funksioneer, wat sal dit doen wanneer jy die Heilige Gees laat
inrol? Dit sal alles doen wat Christus belowe het, jy word ’n
instrument van die Heilige Gees.
192 Toe ek gebore is, het daar ’n Lig daar gehang. Julle het die
foto hier iewers. Dis waarheid. As ek, sterf oor hierdie platvorm,
wetenskap het dit as die waarheid bewys. Nou, vir my, ek’s ’n
man, ek’s niks, ek’s net julle broer, daar is niks aan my nie, maar
die Heilige Gees, in voorbestemming, voorafbepaalde gawes,



36 DIE GESPROKE WOORD

God het in die Kerk geplaas, nie waarop een of ander ouderling
sy hande gelê het nie, God het in die Kerk geplaas eerste apostels,
dan profete, ensovoorts, God het hulle daarin geplaas, hulle
is Goddelike gawes, voorafbepaal deur God. Voor Jeremia, die
profeet, ooit gebore is, het God gesê: “Ek het jou geken voor
jy nog in jou ma se skoot was, en jou georden as ’n—’n profeet
aan die nasies, voor jy nog eens uit die skoot gekom het.” Is dit
reg? Hy het niks daarmee te doen gehad nie, God doen dit. Hy is
steeds God.
193 Nou, glo met julle hele hart. En julle wat siek is of God
nodig het, sê net: “Here God, ek het hierdie boodskap gehoor,
verstommend vir my, ek het hierdie man hoor aanspraak maak
dat U God is, en U net hier onder die mense is.” As Hy nie is
nie, het Hy iets verkeerd gesê: “Waar twee of drie ook al in My
Naam vergader is, daar is Ek in hulle midde.” Hoekom? Hy is in
elk geval in julle, en wanneer Hy Homself verdeel onder julle,
kom dit weer terug na ’n eenheid. Nou, jy moet deel wees van
daardie eenheid om te glo dat hierdie deel van die eenheid kan
funksioneer.
194 As Hy vir my ’n bediening gegee het, het Hy iemand wat dit
sal glo, of dit sal glad nie nodig gewees het om virmy ’n bediening
te gee nie. Dis reg. Glo met julle hele hart en kyk of God nie die
ding doen nie.
195 Nou wil ek hê julle mense met gebedskaartjies, ek wil hê
julle mense wat nie gebedskaartjies het nie, want ek gaan die
gebedskaartjies roep. Ekwil hê julle moet hierdie in gedagte hou.
Nou, wees baie eerbiedig.
196 Christus, nou, Christus kon genees, want Hy het deur visioen
genees wanneer die Vader Hom gesê het. Dis reg. Hy het nooit
enigiemand genees, of een wonderwerk gedoen, voor Hy nie éérs
’n visioen gesien het nie. Hoeveel weet dit? Johannes 5:19, het Hy
dit Self gesê, Hy is God en kan nie lieg nie.
197 Maar julle sien, genesing is nou reeds gekoop, die Offerande
is gemaak. Hy kan steeds Homself verklaar deur profesie en Sy
tekens toon, maar vir genesing, moet jy Hom glo. As Hy hier
gestaan het vanaand, en jy sê: “Here, sal U my genees?” Hy sê:
“Ek het dit alreeds gedoen; glo jy dit nie?” Want: “Ter wille
van oortredinge is Hy deurboor; deur Sy wonde het daar vir ons
genesing gekom.” Verstaan julle dit? Nou, glo julle dit en kyk of
Hy steeds lewendig is.
198 Wat ’n uitdaging! Ek het dit uitgedaag voor ’n halfmiljoen
mense wat teen my gestaan het, Bombaai, Indië. Ek het dit
uitgedaag voor tweehonderd-en-vyftigduisend in Durban, Suid-
Afrika, God sien inbeweeg op die toneel, dertigduisend kombers-
inboorlinge het hulle afgode neergegooi en op daardie oomblik
Christene geword, en vroue, poedelnakend, sodra Christus oor
hulle gekom het, het hulle hande gevou en weggestap. En dan,



DIE PAD TERUG 37

vroue vandag in ’n Pinksterkerk wat hulle klere afknip, en
optree…en dan steeds sê julle het die Heilige Gees. Daar
is party…Ek—ek’s…Ek het julle lief, julle weet dit, maar
ek’s—ek’s—ek’s ywerig. Wanneer ek my suster, God se dogter,
daarbuite sien, my broer so lafhartig sien om daar te moet staan
agter een of ander soort van ’n…nalaat om die Woord van God
te preek, wat hy weet die waarheid is, my suster haarself sien
gedra soos een of ander straatvrou in plaas van ’n heilige van
God, ’n sekere man sien wat te bang is om op te staan en die
waarheid te verkondig, bang sy denominasie sal hom uitskop, ’n
seun van God, ek nie…daardie bloed vloei nie reg nie. Regte
egte Christenskap glo die Woord, en hou Dit vas, hou vas aan
daardie belofte.
199 Nou, julle is vreemdelinge. Ek, kyk rond, ek ken Broer
Williams wat hier sit. Ek sien Suster Moore, ek dink dit is Suster
Boutliere wat langs haar sit, ek het haar nie gisteraand herken
nie. Ek probeer kyk of ek enigiemand sien wat ek ken. Hierdie
broer hier, ek—ek kan nie aan sy naam dink nie. Hy…[Iemand
sê: “Broer Harris.”—Red.] (Wat?) [“Broer Harris.”] Broer Harris,
ek ken hom. Broer en Suster Dauch, wat net hier sit, van Toledo,
bo in Ohio. Dit is omtrent dit, is, ek dink ek sien vir Broer Collins.
Is dit reg, Broer Collins? ’n Goeie Metodiste seun, wat die Heilige
Gees ontvang het, is nou een van my diakens by die kerk. God
seën julle, Broer Collins, Suster Collins.
200 Die Heilige Gees kom nou in. Dit word verblindend buite,
ek wens ek kon hierdie verduidelik. Jy kan nie God verduidelik
nie, jy moet God glo, hê maar net geloof, moenie twyfel nie, glo
in die Here Jesus Christus. Die Bybel sê jy moet gered word as
jy Dit glo.
201 Sê jy: “Here, ek’s soos die vrou wat die Meester se kleed
aangeraak het, ek probeer nie daardie prediker aanraak nie, hy
is ’n man, maar die Bybel het gesê dat U ’n Hoëpriester is wat
geraak kan word deur die gevoel van ons swakhede.” Het Hy dit
gesê? Dis die Nuwe Testament. Wel, as jy dan die Hoëpriester
aanraak, hoe sou jy weet jy het Hom aangeraak tensy Hy op
dieselfde optree as wat Hy gister het? En as Hy dieselfde is, sal
Hy dieselfde optree. Is dit reg? Dit reg? Hy is ’n Hoëpriester wat
geraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. En wat het
gebeur toe daardie vrou Hom aangeraak het en weggegaan en
gaan sit het soos julle, of wat ook al sy gedoen het? Jesus het
omgedraai en gesê: “Iemand hetMy aangeraak.”

Petrus het gesê: “Wel, die hele groep het U aangeraak.
Waarom so-iets sê?”
202 Hy het gesê: “Maar Ek het gevoel dat krag, Ek…My verlaat
het, Ek het swak geword.”Hy het omgekyk totHy die vrou gevind
het, haar vertel van haar bloedvloeiing, en gesê: “Jou geloof het
jou gered.”
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203 Hy is dieselfde God vanaand, Hy is dieselfde Hoëpriester,
glo julle nou net. Glo julle, julle wat my nie ken nie, julle wat
geen gebedskaartjies het nie, vra julle vir God, en wees nederig
daaroor. Nou, julle moet onthou, dit gaan julle geloof verg om
Hom aan te raak, ek kan Hom nie namens julle aanraak nie, julle
moet Hom self aanraak, dis julle eie geloof, maar julle moet glo.
Hoeveel glo wel? Sê: “Ek glo.” “…julle kan glo…”Laat ons net
begin, ry vir ry, Dit het pas gekom.
204 Nou, ek wens julle sal baie…Moenie nou opstaan en
rondbeweeg nie, sit baie stil. Mag die Here God die bevestiging
aan Sy Kerk gee. God, ek het die waarheid vertel, sover ek weet
dis reg. Mag die Hemelse Vader voor Wie ons sal staan, dit laat
gebeur om U mense te help, Here, om U mense te help. Hard
gepreek, moet jy…dis ’n verandering, dis ’n ander salwing; Dis
dieselfde Gees, maar net ’n ander amp.
205 Die damewat daar sit, reg hier op die punt van die ry, net hier
wat na my kyk, die klein wit dingetjie op jou, glo jy? Glo jy? Glo
jy dat ek Sy dienskneg is? Jy het Hom nodig, het jy nie? Dis vir
jou keel. Vra vir haar of dit die waarheid is. Mev. Sparks, glo jy
met jou hele hart? Vir daardie kind wat daar sit, wil jy ook gebed
hê. Ja, meneer. Hy het bloedarmoede, het ’n senuweetoestand; dis
waar, is dit nie? Ek ken nie die vrou nie, het haar nog nooit in my
lewe gesien nie. Sit jou hand op die kind.

In dieNaamvan Jesus Christus, as hierdie vrou genoeg geloof
gehad het om dit te doen, laat dit bekend wees, Here, mag dit
weggeaan in Jesus Christus’ Naam. Amen.

Moenie twyfel nie. Nou, Hy is hier. Sien? Ons het Hom geprys
tot Hy gekom het, nou is Hy hier.
206 Hier is ’n vroutjie wat daaragter sit, daar agter daardie vrou.
Sy het haar hande op, sy het ’n sakdoek in haar hand, sy bid, sy
sit op die punt. Die vrou ly aan maagprobleme, dis verby, suster.
Het jy ’n gebedskaartjie? Jy het nie? Jy het dit nie nodig nie. Jy
het dit nie, gaan huis toe en eet jou aandete, dit is alles verby.
207 “As julle kan glo…” Glo julle? Vra hierdie mense, God in
die Hemel weet ek het hulle nog nooit in my lewe gesien, sover
ek weet nie. As dit nie Christus dieselfde is nie…
208 Hier, hier sit ’n vroutjie wat net hier sit, sy het ’n rooi jas aan.
Het jy ’n gebedskaartjie, dame? Jy het nie? Jy het nie een nodig
nie. Jy is nie siek nie, maar jy het ’n vraag op jou gemoedwaaroor
jy met my wil praat, en daardie vraag is ’n geestelike probleem:
Jy wil weet of jy jou werk wil bedank en in voltydse werk vir die
Here ingaan. Jy is nie van hier nie, jy is van Texas, Houston. Bly,
Hy sal jou roep wanneer Hy gereed is vir jou. Ek het die vrou nog
nooit inmy lewe gesien nie. Ek daag julle uit om dit te glo.
209 Wat? Ver agter. Hier, hier is ’n goeie kontak van ’n man met
die Gees, ’n man wat hier reg agter sit, wit hemp, soort van
bles, hy kom van Arkansas. Het jy ’n gebedskaartjie? Glo jy dat



DIE PAD TERUG 39

ek God se profeet is? Jou maagprobleem het jou verlaat, jy kan
blymoedig teruggaan huis toe naArkansas. Ek het hom nog nooit
in my lewe gesien nie.
210 Hier is ’nmanwat hier sitmet asma, ’n breuk, hy is van Texas,
Mnr. Cobb, dis reg, ek’s ’n vreemdeling vir jou. Glo jy? Gaan terug
na Texas en word gesond, in die Naam van Jesus Christus. Hy is
God. Glo jy?
211 Hier, hier sit ’n klein, mollige meisietjie wat hier sit. Het jy ’n
gebedskaartjie, skat? Glo jy dat ek God se profeet is? As God se
dienskneg, glo jy dat wat ek ’n rukkie gelede in daardie boodskap
gesê het, die waarheid is? Jou nierprobleme sal jou verlaat, gaan
huis toe, word gesond gemaak in dieNaamvan Jesus Christus.

Glo jy dit.
212 ’n Vrou wat hier reg aan die buitekant sit, die punt van die ry,
met ’n oorontsteking. Glo jy dat God jou sal gesond maak? Gaan
huis toe, glo dit, word gesond.
213 Daar is ’n vrou wat daar sit met hartprobleme, wat ’n pers
hoed dra, met die naam van Mev. Lambert. Glo jy met jou hele
hart? Jou hartprobleme sal weggaan, jy kan huis toe gaan en
gesond wees.
214 Glo julle? Glo julle? Ek daag julle uit om dit te glo. Steek julle
hande op.
215 Here Jesus, Seun van God, moenie dat hierdie dinge
verbygaan nie, Here, U doen nie hierdie dinge tevergeefs nie. U
is God, die Ewige God, U lewe vir ewig. Laat dit bekend word
vanaand dat U die Bewerker hiervan is, die voorskrif reg is. U is
in ons midde, en U is God. Laat die mense nou in U glo, en laat
hulle genees word, ’n dubbel geneesmiddel vir alle ongeloof, en
alle dinge. Ons prys U, ons genadige God, ons Hemelse Vader. In
Jesus Christus’ Naam, vertrou ons hulle toe aanU.
216 Glo julle, met julle hele hart? Praat met sommige van hierdie
mense, ek het hulle nog nooit in my lewe gesien nie. Ek weet nie
nou wat verkeerd is met hulle nie, Dit is die Heilige Gees, dis ’n
bevestiging dat ek vir julle die waarheid vertel het: Die pad terug
is die pad waarvan ek julle vertel het. Die kerk is verdwaal in die
wildernis, dwaal rond. God, ons Vader, is hier onder ons in ons,
soos Hy in Sy Seun, Christus Jesus was, Hy was net ten volle in
Hom, in ons ten dele, maar dieselfde Gees. Kan julle dit nie sien
nie?Weet julle dit nie? Glo dit met julle hele hart.
217 Waar is ons? Hê geloof in God, glo hierdie dinge wat Jesus
gesê het. Hoe kan Hy die Seun van God wees en lieg? Hoe kan
Hy ’n belofte maak, en dis nie waar nie? Is omdat ons nie ingeënt
is nie, kom terug na die Balsem, kom terug en laat die ware
Heilige Gees, nie ’n emosie nie, nie ’n opwinding nie, tog is
Dit opwinding, tog is Dit emosie, maar laat Dit kom en Ditself
bevestig. Maak oop, Dit sal die dinge doen wat Hy altyd gedoen
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het: “Hy wat in My glo, die werke wat Ek doen, sal hy ook doen.”
Glo julle Dit nou?
218 Hoeveel het nou gebedskaartjies? Steek julle hande op. As
julle glo dat ek ’n dienskneg van Christus is…Jesus het gesê,
die laaste opdrag aan die Kerk: “Vir hulle wat geglo het, sal
hierdie tekens volg; as hulle hulle hande op die siekes lê, sal hulle
gesond word.” Ek voel gelei, ek sou nou uitstap, maar Iets het vir
my gesê: “Moet dit nie doen nie, daardie mense wil hê jy moet
hande op hulle lê.” God is goed, Hy het my gestop weg van my
eie gedagte. Wat het dit gestop? Julle het, met julle begeerte; Hy
sal vir julle julle hartsbegeerte gee. Staan in ’n ry, julle met die
gebedskaartjies, kom reguit oor na hierdie kant toe en laat hulle
in ’n ry staan. Hy is goed.
219 Ek het Hom ’n vliegtuig uit die lug sien land, my heelnag
lank daar hou, en die heeldag die volgende dag om…vir die
geloof van ’n gekleurde vrou vir haar sterwende seun. Sekerlik.
Glo julle? Glo julle die Boodskap? As julle nie die Boodskap kan
glo nie, wel, is ek seker julle sal nooit die boodskapper glo nie.
Maar as Dit die Boodskap is, sal GodDit bevestig.
220 Nou, julle sien wat visioene doen. Ek…Visioene is iets
wat van God af kom, visioene genees jou nie, visioene verklaar
vir God. Die Bybel het gesê: “As daar een onder julle is, wat
aanspraak maak om ’n profeet te wees, sal Ek die Here met
hom praat.” Hoe sou Hy praat? Soos Hy het, altyd gepraat het.
“En as wat hy vertel, die waarheid is, sal Ek dit bevestig as die
waarheid.” Neem dan die voorskrif en gaan terug, gaan terug na
Pinkstergeloof. Wees ’n broer, Eenheid teenoor die Drie-eenheid,
Drie-eenheid teenoor die Eenheid. Wees ’n broer, Kerk van God
teenoor die Nasarener, Nasarener teenoor die Kerk van God.
Wees ’n broer, wees ’n suster, moenie dat denominasies julle
verdeel nie. God het Sy Kerk voorbestem, hulle is iewers in
die dam, ons moet uitgaan en hulle kry. Die Heilige Gees is
hier vanaand om elke hart te ondersoek, mag die God van die
Hemel gee…
221 Nou, wanneer julle mense verbykom, as ek julle kon genees,
sou ek dit doen, maar as ek vir julle gesê het ek kan julle genees,
sou ek lieg, julle is alreeds genees, Jesus het julle genees toe Hy
op Golgota gesterf het, want “Hy is ter wille van ons oortredinge
deurboor, deur Sy wonde het daar vir ons genesing gekom.”
Hoeveel glo dat dit die waarheid is? Sê: “Amen.” Die enigste ding
wat ek kan doen is om my hande op julle te lê en ’n seën uit te
spreek, God, gee hierdie seëning, dit sal julle help, ek is seker,
as julle dit sal glo, soos Oral Roberts eenkeer gesê het, dit is ’n
kontakpunt.
222 Ek wil hê elke persoon hierbinne moet nou glo, terwyl ons
ons hoofde buig en bid. Ek wil hê hierdie mense moet reg hier
verbykom, en soos hulle verbykom, gaan ek nou bid, hande op
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julle lê. Dit word laat, amper tienuur, en ek gaan vir julle bid. Ek
gaan net nou vir julle bid, ek gaan hande op julle lê.
223 Ek gaan die predikerbroers vra, sodat julle sien dat dit nie
net ek is nie, ek’s nie die enigste een nie, enige prediker het die
reg om vir die siekes te bid. Enige prediker wat godvresend is en
God-gestuur, wat geloof in God het, God sal sy gebede verhoor
net soos Hy enigiemand s’n sal, hulle mag dalk nie in staat wees
om te onderskei en sulke dinge nie, hulle kan nie, dit gebeur nie
te dikwels nie. Dit is reg. Maar dit maak nie die persoon wat dit
doen enigsins meer as enigiemand anders nie.
224 Ek kan nie preek soos die predikers kan nie, ek kan nie leer
soos die leraar kan nie, ek kan nie in tale praat soos die gawe
van tale nie, ek het geen uitleg nie. Dit het na my toe gekom,
o, een of twee keer, ek het al so vier of vyf keer in my lewe
in tale gepraat. Maar ek het nog nooit…Ek—ek—ek het beslis
baiekeer daarna gevoel, maar dit het net nie uitgespreek nie. Dit
het verskeie kere. Ek het een gedoen…Ek het eenkeer vir ’n uur
lank in tale gepraat. Ek het eenkeer in tale gepraat, het nie eers
geweet ek doen dit nie. Ek het rondgekyk om te sien wie dit was
wat so praat, ek het gedink: “Waar is daardie Duitser, wie hy
ook al is?” Rondgekyk, en dit was ek wat gepraat het, ek het net
baie stil gebly. Terselfdertyd was daar ’n vrou wat doodgebloei
het omtrent tien myl van daar af, wat by die kerk probeer uitkom
het, en toe sy daar aangekom het, het sy die getuienis gegee, sy
was onmiddellik genees, dit was die Heilige Gees wat voorspraak
gemaak het. Seker.
225 Nou, daardie geod is nie fiksie nie, vriende, hulle is waar.
God in die Hemel weet dis waar, duisende goed soos dit, tiene
van duisende. So, dis God, vriende, dis God. Glo nou met julle
hele hart.
226 Broer Moore, party van julle broers, Broer Tracy, enige van
julle predikerbroers, wat hier langs my wil staan, terwyl ek
hande oplê. Broer Don, jy kan hulle daar help, Broer Brown,
enigiemand, enige van die broers wat Christene is, en glo, kom
hiernatoe en bid. Kom ons buig nou almal ons hoofde.
227 Genadige God, ons is hier om te help. Ek bid dat U sal help,
Here, hulle weet U is hier. Hulle weet deur die vrugte van die
Gees, hulle sien deur die aksies van die Heilige Gees dat U hier
is. Here, ons is net mans, ons staan hier om ons amp uit te voer:
“Vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg, op siekes sal
hulle die hande lê, hulle sal gesond word.” Here, laat dit wees
dat elke persoon wat verbygaan, genees sal word, soos ons ons
hande op hulle lê in herdenking van ons simpatie met hulle, en
ons geloof in God.
228 Om mee te begin, lê ek my hande op hierdie babatjie, en
bestraf hierdiewaterkop en, in dieNaamvan Jesus Christus, mag
dit krimp, mag die vrou terugkom, om te wys hoeveel hierdie
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babatjie se kop gekrimp het, mag dit lewe vir die Koninkryk van
God. Amen.

My hand op broer, in die Naam van Jesus Christus, mag hy
gesond word.

My hand op my broer, in die Naam van Jesus Christus, mag
hy sy genesing ontvang.

In dieNaamvan Jesus Christus,magmybroer geneesword.
In dieNaamvan Jesus Christus,mag die kind geneesword.
God, in die Naam van Jesus Christus, laat ons suster

genees word.
In dieNaamvan Jesus Christus,mag ons suster geneesword.
In dieNaamvan Jesus Christus, laat ons broer geneesword.
In dieNaamvan Jesus Christus, laat ons broer gesondword.
Alle Christene bid nou, almal bid.
In Jesus’ Naam, mag ons…?…
Lê hande op, broers.
In die Naam van Jesus Christusmag ons suster…?…

229 June, jy moenie glo wat jy dink nie, jy gaan regkom, June.
’n Moeder, dit het met jou gebeur, maar toe daar vir my vertel
is gisteraand, was ek in gebed gewees vandag. Jy gaan deur
’n aanval soos Mev. Moore, of iets van daardie aard, maar jy
sal regkom…?…Mag God van die Hemel Sy seën laat rus op
hierdie jong vrou…?…In die Naam van Jesus Christus, mag
elke senuwee loskom, mag sy net terugglip na daardie plek waar
hierdie goue stem, hierdie talent wat gegee is vir die Koninkryk
van God, mag ons dit weer hoor eggo oor die land. Ek bestraf die
duiwel wat haar oë probeer verblind, en haar verstand probeer
vergiftig vir hierdie dinge, maar mag die God van die Hemel
deurbreek met die daglig van die Lig van Christus. Ek eis hierdie
meisie vir U. U het gesê: “As jy vir hierdie berg sê: ‘Hef jou op,’
en nie in jou hart twyfel nie, maar glo dat wat jy gesê het, wat jy
gesê het sal gebeur, dan kan jy kry wat jy gesê het.” Ek verklaar
hierdie meisie as genees, in die Naam van Jesus Christus. Dit is
gesê, laat dit nou gedoen word.

In die Naam van Jesus Christus, laat dit gedoen word vir
ons broer.
230 Suster Schrader, ek het jou nota gekry, ek ken vir Suster
Schrader, jy het my gevra oor die bandopname, ek was nog nie
by die huis om daarna te luister nie, ek sal dit kry wanneer ek by
die huis kom.
231 Suster Schrader, jy is ’n goeie vrou, ek het jou lief, my
suster. Jy was die een, ek wat jou nie geken het nie, toe ek
ingestap het en iemand in tale gepraat het, en jy die uitleg
gegee het, en presies dieselfde ding gesê het wat daardie Lig
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gesê het, toe Dit daaronder op my afgekom het, toe ek nog
’n klein Baptiste predikertjie was. Gesê: “Soos Johannes die
Doper gestuur was om die Eerste Koms van Christus vooraf te
gaan, word jy uitgestuur, en jou Boodskap sal die Tweede Koms
voorafgaan.”

Toe daardie Baptiste prediker, waar ek georden was, toe
hy dit gehoor het, gesê: “’n Graad-sewe geleerdheid gaan vir
heersers preek?”

Ek het gesê: “Dis wat Hy gesê het.”
232 Die koerant het gesê:Geheimsinnige Lig Hang Oor Prediker,
was in die Verenigde Pers. Niks daarvan geweet nie, elf jaar later,
het iemand in tale gepraat, en het jy dieselfde ding uitgelê, en ek
het daar gestaan. God is met jou, Suster Schrader, die duiwel is
teen jou, ek is jou broer. O Here, Skepper van Hemel en aarde,
hierdie swak vroutjie, wie se dierbare geliefde heengegaan het,
O Here, laat die Krag wat ons Verlosser opgewek het uit die
graf, laat Hom op hierdie swak liggaampie kom tot U eer, wat
profeteer in U Naam, laat Dit voortkom. En mag hierdie gawe
wat beskadig is, mag dit gesond terugkom, mag sy herstel, Here;
Ek spreek dit oor haar, in die Naam van Jesus Christus. Nou,
is dit gesê Here, laat dit gedoen word tot U eer. God seën jou,
suster. Mag jou siel…?…

Ons Hemelse Vader, in die Naam van Jesus Christus, seën
hierdie jong suster en gee vir haarwat sy vra, in Jesus’ Naam.

God seën ons broer, en gee hom sy genesing in die Naam van
Jesus Christus.

God seën ons suster, gee vir haar haar genesing, in die Naam
van Jesus Christus.

God seën ons broer, gee vir hom, Here, sy genesing.
233 Laat die mense wat hier verbykom, besef Here, nie net
eenvoudig verbystap nie, maar verbykom met ’n geloof, gelowig,
dit is die manier om dit te ontvang, as ander…?…Skenk dit,
Here. Mag hulle nie kom, net plegtig verbystap nie, maar mag
hulle besef hulle kom onder die seëninge van God, wat vanaand
bewys is in die kerk, en dat Hy hier is, met Sy Woord bevestig
en bewys. Here, daar is geen genesingskrag in ons nie, ons kan
dit doen, ons volg net die opdrag, soos ons opdrag gegee is om
mense te gaan doop, het Hy belowe om die Heilige Gees te gee,
dit is al wat ons kan doen, is doop, die Woord te preek en te doop.
Dan kan ek die Woord preek, U het dit bevestig, en ek lê hande
op hierdiemense. God,maak hulle…?…in JesusNaam…?…

God, soortgelyk vir hierdie broer, gee hom die soortgelyke
seëning, in Jesus’ Naam.

Hemelse Vader, in Jesus’ Naam, genees ons suster.
In die Naam van Jesus Christus, genees hierdie ons suster,

mag dit verby wees van vanaand af.
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Here, U groot Kerk hier bid, Vader. Laat dit so wees dat
hierdie mense genees word.

In die Naam van Jesus Christus, laat dit genees word.
In die Naam van Jesus Christus, genees ons broer.
In die Naam van Jesus Christus, mag dit gedoen word vir

ons…?…
In die Naam van Jesus Christus, mag dit gedoen

word…?…
In die Naam van Jesus Christus, mag dit gedoen word vir

ons suster.
234 In die Naam van Jesus Christus, gee ons suster hierdie
oorwinningsgeloof net nou, dat sy in die Teenwoordigheid van
die Seun van God is, Wat alomteenwoordig net hier nou is. Mag
Hy gee jou…?…

Soortgelyk vir ons broer, laat homdit glo, soos hy verbygaan.
235 Vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. U het gesê
as hulle hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word, Ek
glo U, Here, en in die Naam van Jesus Christus, lê ek hande op
hierdie siek mense.

In die Naam van Jesus Christus, lê ek hande op my broer. Jou
vader,magHy byvoeg by die seëningewat hy gehad het…?…

God gee in Jesus’ Naamdie genesing van ons suster.
In die Naam van Jesus Christus, gee die genesing van

hierdie broer.
God, gee die begeerte van ons broer, bid ons, in Jesus’ Naam.
Hemelse Vader, gee die begeerte van ons suster, in Jesus

Christus’ Naam.
Hemelse Vader, in die Naam van Jesus Christus, gee vir ons

suster…?…
In Jesus Christus’ Naam, gee die genesing van ons suster.
In die Naam van ons Here Jesus Christus, gee haar

genesing, Vader.
In die Naam van Jesus Christus, genees ons broer.
In dieNaam van Jesus Christus, Here, genees ons broer.
In die Naam van Jesus Christus…?…
In die Naam van Jesus Christus, gee die genesing van

ons broer.
In die Naam van Jesus Christus, gee die genesing van

ons broer.
Genees ons suster, Vader God.
In dieNaamvan Jesus Christus, genees ons suster, Vader.
In die Naam van Jesus Christus, genees ons suster.
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In Jesus’ Naam, genees ons broer.
In die Naam Jesus Christus, genees ons suster.
God, in die Naam van Jesus Christus, genees ons broer.
In die Naam van Jesus Christus, genees hierdie suster en

hierdie baba tot U eer.
In dieNaamvan Jesus Christus, genees hierdie, ons suster.
In die Naam van Jesus Christus, Here, genees hierdie, ons

suster, bid ek.
In dieNaamvan Jesus Christus, seëninge vanGod op…?…
In die Naam van Jesus Christus, genees ons suster.
In Jesus Christus’ Naam, genees ons broer.

236 Soos julle deurgaan, glo—glo. Hoe kan Hy hierdie dinge doen
wat Hy doen, as Hy nie hier is nie? Hy is net so groot…net
dieselfde salwing hier as op enige tyd.

In dieNaamvan Jesus Christus, genees hierdie, ons suster.
In die Naam van Jesus Christus, lê ek hande op ons

suster, Here.
In die Naam van Jesus Christus, glo dit. Amen. Glo dat

nou…?…suster. God seën jou.
In die Naam van Jesus Christus met my hande…?…in

Jesus’ Naam.
In die Naam van Jesus Christus…?…
In die Naam van Jesus Christus…?…
In die Naam van Jesus Christus, ons suster…?…
In die Naam van Jesus Christus, ons suster…?…
In Jesus Christus’ Naam…?…
In Jesus’ Naam, laat ons broer genees word.
In dieNaamvan Jesus Christus, laat ons suster geneesword.
Genees ons suster, Here, in Jesus Christus’ Naam.
In dieNaamvan dieHere Jesus, genees hierdie, ons suster.
Genees ons suster in Jesus Christus’ Naam.
Vader, in Jesus’ Naam, genees ons suster, bid ek.
In dieNaamvan Jesus Christus, genees ons broer…?…

237 Hierdie…(Sal jy die skakelaar daar afskakel?) Hierdie mag
baie vreemd hier lyk, maar dis net om ’n opdrag van God te
gehoorsaam. As jy glo jy het bely, gedoop is, is jy ’n kandidaat vir
die Heilige Gees. Sien? Waardeur? Deur ’n prediker, ’n dienskneg
van Christus, wat vir jou die Waarheid gebring het, die Woord
van God vir jou gepreek het dan as God in Sy Woord inkom en
hulle preek die Woord, en die Heilige Gees kom af en bewys Dit
as die waarheid.
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238 Sien, vriende, wat net ’n rukkie gelede gebeur het, weet ek—
ek nie, God in die Hemel weet ekweet nie. Sien?Maarwat dit ook
al was, dit moes wonderlik gewees het, want my hart klop baie
vinnig van vreugde, dit was iets.
239 Nou, dit lyk vir my asof, dat ’n wedergebore kerk wat
aanspraak maak op die nuwe geboorte, en is…die tyd van die
Koms van Christus op hande…Tog, met die bewys, ’n positiewe
bewys…?
240 As daar ’n man hier gestaan het met ’n lang kleed aan, en
littekens in sy hande, bloedwat van sy gesig afloop, sou dit steeds
nie die Christus wees nie, enige bedrieër kon dit doen; maar die
Lewe wat in Christus was, gereproduseer word, dan weet julle
Dit is Christus.
241 Ekpreek een van hierdie aande oor: ’n Paradoks, en ditwas ’n
paradoks wat julle so pas gesien het, dis iets wat nie verduidelik
kan word nie. Sien? Dis ’n wonderwerk, dat hoe die God van die
Hemel so-iets kan voortbring. Nou, julle sê: “Kan jy my genees,
Broer Branham?”Dit is onmoontlik, jy is alreeds genees.
242 AsHy hier gestaan het, my pak gedra het watHy virmy gegee
het, kon Hy niks meer doen nie, dis al wat Hy sou kon doen, is om
te bevestig dat Hy Christus is, bewys dat Hy hier is, julle moet
Hom glo: “Ek kan, as julle dit glo.” Dit is so net nou, as jy dit
glo, dit is al wat daaraan is. Dit lyk vir my asof dit moet skok, dit
behoort mense sal laat bekeer, dit behoort mense na die Heilige
Gees te laat soek, dit ietsmeer te laat doen aswat dit doen.
243 Is die Voe-…is die—is dieWoordsaad besig om op klipperige
grond te val? Dames, wat’s die antwoord? Broers, kerk, wat’s
die antwoord? Wat kan God nog doen? Hy het nooit iets anders
belowe nie, julle sal nooit iets groter sien as die Teenwoordigheid
van Jesus Christus wat in Sy Kerk werk, besig om die dinge te
doen wat Hy belowe het om te doen nie.
244 Maar julle weet, daar het iets met die Kerk gebeur. Wat dink
julle sou gebeur het as dit vyftig jaar gelede deurgebreek het?
Sien, dit moet nou nog sterker wees om die Kerk harder te skud.
“Soos die vyand inkom soos ’n vloed, rig die Gees van God ’n
standaard daarteen op.” Een van hierdie dae sal Dit die Kerk reg
uit Sy plek oplig, die wedergebore heiliges. “Twee in die bed, Ek
sal een neem en een agterlaat; twee op ’n land, Ek sal een neem en
een agterlaat.” Ek sal die Kerk oplig tot in die Teenwoordigheid
van Christus om vir ewig te lewe. Ek sê dit nie om onbeskof te
wees nie, ek sê dit in goddelike, broederlike, opreg, liefde, met ’n
—’n honger in my hart om die Kerk van God die Kerk van God te
sien wees, ’n liggaam van mense.
245 Mense kan niks vir jou doen, wanneer jy langs daardie ry
afgaan soos daardie, hande oplê nie. Julle het soveel truuks
gehoor, en soveel, [Broer Branham snuif—Red.] “Ek ruik…”
en al hierdie soort goed wat nie eers Skriftuurlik is nie, dit het
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amper julle breine verlam. Sien, die duiwel het dit gedoen om
julle weg te skud van dieWaarheid af, dieWoord is dieWaarheid,
en dieWoord word vlees. Verstaan julle? God seën julle almal. Ek
het julle lief. Hier is sakdoeke. [’n Suster gee ’n getuienis—Red.]
Amen. Prys God.
246 Here Jesus, die Roos van Saron, die Lelie van die Dale, die
Môrester, die Wortel en Nageslag van Dawid, die Alfa, Omega,
die Begin en die Einde, Hy wat Was, wat Is, en sal kom, stuur
U seëninge, Here, op hierdie mense. Seën hulle, Here, met ’n
outydse herlewing, stuur hulle terug, Here, met ’n ondervinding
wat hulle vaders en moeders baie jare gelede gehad het, wat ons
vier, in hierdie diens.
247 Hier is sakdoeke. Hulle het hulle geneem van die liggaam van
daardie geseënde ou heiliges, vyftig jaar gelede, siekes is genees,
tweeduisend jaar gelede het hulle dieselfde ding gedoen, en hulle
is genees. U is dieselfde God vanaand, dieselfde Heilige Gees,
wat in groot hoeveelhede kom, en krag wat herstel word aan die
Kerk, om die Kerk te skud uit Sy sluimering. Laat wie ook al
hierdie sakdoeke dra, genees word, Here, mag die krag van God
hulle almal gesond maak, ek stuur hulle in die Naam van Jesus
Christus vir die genesing.
248 Seën die mense nou, ek vertrou hulle toe aan U, Here. Die
Woord is gepreek. U het Uself gemanifesteer, U het bewys dat U
hier is, U het bewys dat U nie dood is nie, maar U het opgestaan
uit die dood, en U is lewendig vir ewig, dieselfde gister, vandag,
en tot in ewigheid, en hou U gebooie, en hou U Woord en U
beloftes van geslag tot geslag aanwie ook alwil glo inUNaam.
249 Die groot Heilige Gees, wat soek om êrens ’n mens te vind.
O God, Hy het eendag ’n Iranaeus gevind, Hy het eendag ’n
Polikarpus gevind, Hy het eendag ’n Paulus gevind, Hy het
eendag ’n Martin gevind, Hy het eendag ’n Luther gevind, Hy
het ’n Wesley gevind, Hy het ’n George Whitefield gevind, O
God, Hy het ’n Billy Sunday gevind. God, laat Hom vir ons vind
vanaand, O God, iemand van die uur wat die Kerk kan skud op
so ’n manier met die prediking van die Evangelie, soos ’n Charles
Finney, of iemand, Here, wat weer die Kerk sal terugbring na Sy
plek. Wanneer die groot Heilige Gees Self, ’n werk van Homself,
nie ’n mens nie, onder mense inbeweeg, en Homself verklaar soos
Hy vanaand het, is ons dankbaar teenoor U, Here.

Ontvang ons danksegging, en gee ons van U seëninge. In
Jesus Christus’ Naam, vra ons dit.

Ek het Hom lief, ek het Hom lief
Omdat Hy my eerste liefgehad het

250 Laat ons nou net ons oë toemaak, kom ons steek ons hande
op, en kom ons loof Hom. Julle weet Hy is hier. Hoeveel glo dit
met julle hele hart, alles, glo dat Christus hier is? Sê: “Amen.”
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Nou, kom ons sing nou net vir Hom, met ons hele hart wat in
ons is, en geeHom al die lof wat onsweet hoe. Nou, goed.

Ek…(Maak nou net julle oë toe, in die Gees,
sing.)…lief…

Omdat Hy my eerste liefgehad het
En my verlossing gekoop het
Op Gólgota’s boom.

251 O, wonderlik. [’n Broer praat in tale en gee uitleg—Red.]
Amen. Weet julle wat daardie is? Wat is dit? Was dit praat in tale
en uitleg? Die pulsering van die Heilige Gees wat iets uitspreek
wat jy nie weet wat jy sê nie. Sien?
252 Ek het vir julle die pad terug vertel, ek gee julle ’n
uitnodiging: Hoeveel hier wil graag daardie roete neem en die
voorskrif volg? Baie van julle hier wat nog nooit gedoop is
nie, en graag gedoop wil word, steek jou hand op, sê: “Ek glo,
ek’s gereed, ek sal my eerste werke weer oor doen, ek sal weer
terugkom, ek sal na Christus toe kom.” Steek jou hand op. Daar
gaan môre-aand ’n doopdiens hier wees.
253 ’n Baptiste prediker het pas ’n boodskap gestuur, gesê: “Ek’s
gereed.” Goed. Broer, ek het ook van jou kerk af gekom, hulle het
die voorskrif verkeerd vir my gelees, maar ek het dit self gelees,
Ek het gevind na ek dit verander het, en dit gelees het, en dit
gedoen het op die manier wat Hy gesê het om dit te doen, dat
daar iets met my gebeur het. O God, stuur die Lig uit. Kyk hoe
roepHy.Wonder waarom ons—waarom ons dit doen?
254 Ek—ek waardeer julle geduld, hoe ons sit en wag vir mekaar,
want Dit is die Heilige Gees wat iets in ons probeer inkry, julle
sien, Hy probeer iets inspuit. Julle geduld is wonderlik, en dit
doen goed. As jy sê: “O, ek verstaan nie, maar ek gaan sit en
daarna kyk, ek moet dit dophou,” sal God elke honger hart vul
wat—wat regtig sal uitreik. Wanneer julle dit sien, moenie nog ’n
minuut wag nie, reik op en kry dit, net daar, Dit gaan verby, Hy
mag dalk nie weer daar verbygaan nie. Dis reg.

Amen! Amen!
255 Shh, net, shh. [’n Suster praat in tale en ’n broer gee
uitleg—Red.]…?…Amen. Dank die Here. Het julle opgelet? Hy
het gesê Hy is hier om ons lof te ontvang. Ken julle daardieAmen
koortjie, wat Broer Zepp sing, wat hy…? Amen? Julle sing dit,
nie waar nie? Goed, Broer Don. Goed. Huh?
256 Komaan, Ernie. Ons gaan Hom loof met die Amen-lied.
Julle…Hoeveel ken dit? O, ons ken dit almal, glo ek. My hele
kerk ken dit, dink ek, of ek—ek het gedink miskien julle…Sê
wat? O, broer, ek kan dit nie lei nie, ek—ek kan nie sing nie. O,
maar ek dink dit sal pragtig weees net nou, om “Amen!” te sê op
alles wat Hy gesê het. O, goeiste!

Amen! Amen! Amen! Amen! Amen!
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Amen! Amen! Amen! Amen! (Almal, sing dit.)
Amen! Amen! Amen! Amen! Amen!
Amen! Amen! Amen! Amen! Amen!
Amen! Amen! Amen! Amen! Amen!
Amen! Amen! Amen! Amen! Amen!

257 Kom ons steek ons hande op en bring Hom…?…Ons prys
U, Here, wat my red en my seën. Stuur die Heilige Gees, Here.
Kom vanaand en…?…elke hart terwyl ons loof…?… 
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