
OM DIE WINGERDSTOK TE

PLANT EN WAAR OM

DIT TE PLANT

 Ons het soveel dinge, maar U ken ons hart en weet alles wat
ons nodig het. Ons is so bly dat ons dit na U toe kan bring

in gebed, in die wete dat U verstaan en vir ons van U goedheid
sal gee; nie dat ons dit waardig is nie, maar omdat U dit vir
ons belowe het. Ek’s seker dat daar baie versoeke is in die kerk
vanmôre, vir siekte en die behoeftige. En ons wil hulle nederig
na U toe bring nou, en vra vir U teer genade en genesingskrag,
vir elkeen van hulle.
2 Ons bid ook vir dié wat herstel en diegene wat nie na die
kerk toe kon kom vanmôre nie. Ook, vir die baie wat nou hier
vergader het. Baie is siek en behoeftig. Ons sien hulle met krukke
en in stoele, en rolstoele, en hulle het—hulle het U genade nodig.
Ons bid, Here, dat U dit vir hulle sal gee, oorvloediglik. Mag
hulle hier uitgaan, blymoedig, genees en gesond. Baie wat nie
hulle beproewing wys nie, maar, tog, miskien is hartprobleme
net gereed om hulle te neem, of kanker, of een of ander demoon.
Ons bid, Here, dat hy uitgewerp sal word vanmôre. Hulle hier sal
uitgaan, gelukkig, gesond.
3 Ons sal daardie seuntjie onthou wat—wat sterwend is. Dit is
so pas vir ons vertel, deur ’n geliefde, wat kanker het en vandag
gaan sterf, as U genade nie uitstrek na daardie kind nie. O Here
God, wees daardie seuntjie genadig. Gee hom verlossing, Here;
as dit so in U Goddelike wil is. Ons is so bly vir sy getuienis,
dat hy U Bloed aanvaar het, insoverre dat hy sy pa gevra het om
hom in rooi te begrawe, sodat hulle sou weet hy is bedek deur die
Bloed. Ons dank U, Here, vir sulke dapper geloof van heldjies,
voortmarsjeer om die einde van hulle lewe te ontmoet, wat die
kruis omhels teen hulle harte, en daar die merk van die Bloed
vertoon. As dit enigsinsmoontlik is, Here, spaar die kêreltjie, laat
hom leef. Ons het gevra vir ander.
4 En dan, Here, bid ons vir die dienste vanmôre. Daar is
sommige hier, miskien, wat U nie ken as hulle Verlosser nie. As
dit so is, mag hierdie die dag wees wat hulle U kosbaar in hulle
lewe vind, as ’n Verlosser. Hulle wat genesing nodig het, U as die
Geneser sal vind, Here, mag U na U dienaar toe kom, vanmôre.
Mag ek U as die Prediker vind. Want, ons vertrou dit alles toe
aan U, en vra dat U sal antwoord in die Naam van die Here
Jesus. Amen.
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5 Ons is altyd bly om in die huis van die Here in te kom, en in
die Gemeente van die Eersgeborene. En ek was, soos gewoonlik,
laat. Ek het nie gedink ek gaan hier kom nie, behalwe as ek
kon ryloop. Dit is ’n goeie grap vir die vrou. Sy sit hierbinne,
iewers. Sy het uitgegaan vanmôre, en ek was in die kelder aan die
studeer. En sy het gesê: “Ek het die sleutels, Billy.” En uitgevind,
sy het die sleutels vir die motorhuis ook gehad. Ek kon nie inkom
nie. Ek het ’n vreeslike tyd gehad.
6 En naderhand, het Billy my gemis, en hy het gesê: “Wonder
hoekom hy nie gekom het nie.” En hy het my gebel.
7 Ek het gesê: “Jy moet baie gou kom.” Ek het gesê: “Want ek
het geen manier om na die kerk toe te gaan nie.” So ons is…Ek’s
bly om hier te wees. So, ek’s laat.
8 Maar, julle weet, soos ons oorgaan in daardie ander sfeer in,
waar daar nie meer tyd is nie, begin ons vergeet van tyd. Dit gaan
alles oor in Ewigheid, en daar’s geen tyd meer nie. Daar’s geen
tydsbeperking nie.
9 Paulus moes so-iets in sy gedagte gehad het, die nag wat
hy heelnag gepreek het. ’n Seun het uit die gebou geval en hom
doodgemaak. En Paulus het sy liggaam oor die seun gelê, en lewe
het weer teruggekeer na die kêrel.
10 Glo daar is vir my vertel, deur die pastoor, so pas, dat hulle
’n babatjie het wat hulle toegewy wil hê vanmôre. So as die ma
die kleintjie sommer nou sal bring, sal ons hom aan die Here gee,
hy of sy, wat dit ook al mag wees. En ek hou soort van van die
dienste van toewyding. Sal jy vorentoe kom, BroerNeville?
11 Goeiemôre, suster. Wat is die kêreltjie se naam? [Die ma sê:
“Frank Wayne Dadden.”—Red.] Frank Wayne Dadden. Jy is nie
familie van Robert Dadden nie, is jy? Frank Wayne Dadden, hoe
oud is hy? [“Agtweke.”] Agtweke. Is nog nie lank in hierdiewrede
wêreld nie. Wel, hy’s die vrug van julle eenwording. En nou wil
julle hom aan God gee, dat hy ’n dienaar van Hom mag wees. Is
dit reg, suster? God seën jou.
12 Wel, ek hou ’n skatjie hier vas, ’n baie oulike een. Kyk net
daarna, klein Frank Dadden.

Laat ons bid.
13 Dierbare Hemelse Vader, in die dae van U wandel hier op
aarde, in die vorm van ’n mens, naamlik die Here Jesus, het hulle
vir U klein kindertjies gebring. En U het U hande op hulle gelê
en hulle geseën, en gesê: “Laat die kindertjies na My toe kom,
en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die Koninkryk.”
Hierdie moeder gee hierdie kêreltjie in my arms, vanmôre, wat ek
aan U gee. Bid, Here, dat U die kêreltjie seën. Seën sy huis. Mag
hy in ’n Christenhuis grootgemaak word. In die vrees van God,
mag hy grootgemaak word. En as daar ’n môre is, mag hy die
Evangelie preek as hy so verordineer is deur U. Gee hom ’n lang
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lewe, gesond. Seën sy ouers. Mag elke goeie ding wat U belowe
het, oor hierdie seuntjie kom. Die moeder het hom in ons hande
gegee, as die ouderlinge van die kerk. En nou gee ons hom aan U.
In dieNaamvan Jesus Christus,magUhierdie kind seën. Amen.

God seën jou, klein Frank. Dink hulle is baie oulik!
14 Ek was veronderstel om vir hulle te bid wanneer ek die
salwing het…?…Ons het ’n paar sakdoeke hier om oor gebid
te word, maar ek sal dit liewer doen nadat ons begin bid vir die
siekes, en die salwing vir die diens kom. Dan sou ons beter wees
as ons op daardie tyd vir hulle bid.
15 Bly om baie van my vriende hier te sien. Ek reken ek sien
Broer Charlie Cox daaragter in die diens. En ek sien ook Broer
John O’Bannon, van Louisville. En baie ander vriende, hier, wat
ek—ek herken. En so is ons bly om julle hier te hê, saam met ons
vergader vanmôre, om die Here te dien.
16 Nou ons verwag om, oor ’n ruk, ’n herlewing hier te begin
vir ’n paar dae. Ons bid vir hierdie doel. Ek voel dat as God
nie ’n herlewing bring, of dit op ons hart plaas nie, dan is die
herlewing ons eie poging. En dan, as ons wag, en Hy voel dis tyd
vir ’n herlewing, Hy dit dan op ons hart druk, dan voel ons om ’n
herlewing te hou.
17 Nog ’n vriendwat hier sit, BroerWood se pa enma, en een van
ons trustees hier by die kerk. Ons is bly omhulle te hê vanmôre.
18 En in die straat afgegaan, gister, ’n kêrel wat hier in die stad
gewoon het, wat ’n redelike rowwe kêreltjie was. En altyd van
hom gehou, en gawe seun. En my vrou het langs hulle gebly. En
hy was soort van ’n sanger, en ’n musikant. En hy het altyd daar
oorkant gesit en sy voet gestamp,met ’n groot cowboy hoed op, en
saagviool speel. Maar hy het gewerk op die WPA. En eendag het
iets gebeur, wat my altyd herinner het, of in my gedagtes gebly
het, liewer, vir ’n lang tyd. Dit het nooit weggegaan nie. Hy het ’n
hele paar kindertjies gehad; lieflike vrou. Hulle was so arm soos
arm kon wees, soos ons almal is.
19 En ek het gesien, gestaan op die trap, in ’n ry, gewag vir
die posman vir daardie WPA tjek om te kom. Die posman het
opgekom met die straat. Hulle was so bly. Die volgende dag was
Pase. Hulle sou ’n bietjie Paaslekkers kry of iets, dat wanneer
pappa se tjek inkom. En toe die posman gekom het, het hy nie
pappa se tjek gehad nie. Jy sien die teleurgestelde kyk op daardie
kleintjies se gesigte, en dit het altyd by my vasgesteek, so ’n
teleurstelling.
20 Ek het die man vir jare nie gesien nie. En gister, in die
straat afgekom, toe ek…Ek en my vrou het uit die supermark
uitgekom, of die Quaker Maid in die dorp, wie het ek ontmoet,
van aangesig tot aangesig, niemand anders as hy nie? En een
van die eerste dinge wat hulle vir my wou vertel, hy het ’n
Christen geword. Hy het nie gedrink vir jare nie. En ek is bly
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om jou te hê, Mnr. Logston, wat op ’n voorste stoel sit, hier in die
kerk, vanmôre. Hy’s ’n lidmaat van Broer Junior Cash se kerk
in Charlestown, Indiana, baie gawe broer. Soveel beter om ’n
Christen te wees as wat dit is daarbuite in die wêreld. Is dit nie?
Nou, ek dink hy sing op die programme, en speel sy musiek, tot
eer van die Here. Net nog ’n trofee van God se onuitspreeklike
genade.
21 Sal jy net miskien opstaan, Mnr. Logston? Ek nie…Hierdie
man was eenmaal ’n dronkaard. Een van hierdie opskopspelers
hier, julle weet, die viole en dinge. Nou is dit heeltemal bekeer
na die Koninkryk van God, en hy’s hierbuite, en sê: “Dank U,
daarvoor, Here.” O, wanneer…
22 Ek het vir Mnr. Wood vertel, gister. Ek het gesê: “Wanneer jy
en mamma, oorgaan na die ander kant en julle herehuis kry, en
een oggendwanneer julle baie bly is, en ver oor die heuwels, en in
’n leegte, iewers, waar daar ’n klein houthuisie gebou is.Wanneer
ek uitstap op die stoep, en oorgaan en op die stoep staan, gaan
ek eggo deur al daardie leegtes.

Genade onuitspreeklik groot, hoe soet die
klank,

’n Ellendeling soos ek gered;
Ek was eenmaal verlore, en nou’s ek gevind,
Was blind maar nou sien ek.

23 Ek het vir Mnr. Wood gesê, ek het gesê: “Wel, klop mamma
op die skouer, sê: ‘Prys God! Ou Broer Branham het dit gemaak.
Daar is hy, daaronder in sy houthutjie.’” As ek ooit Daar kom, sal
dit wees deur die onuitspreeklike genade van dieHere Jesus.
24 Nou kan ons ons hoofde buig net ’n oomblik voor die
oopmaak van die Woord.
25 Here ons is iets soos ’n klomp kinders. Ons het ons menslike
aspekte, en, ons, ons humorsinne, ons gemeenskap bymekaar.
Nou kom ons by daardie mees gewyde deel van enige diens, om
die onfeilbare Woord van die lewende God te lees. Ek sou vra,
Here, dat U met elke Woord sal spreek. Mag Dit uitgaan en in
die harte van die mense insink, en die oes insamel waarvoor dit
bestem was. Mag die groot Heilige Gees nou onder ons kom, en
hierdie Woorde neem wat gelees sal word, en Dit verdeel vir ons,
vermenigvuldiglik, soos ons behoefte het. Want ons vra dit in
Jesus Naam en om Sy ontwil. Amen.
26 In die 80ste Psalm, wil ek graag ’n gedeelte lees.

O Herder van Israel, hoor tog; U wat Josef soos skape
lei,…op die gérubs troon, verskyn in ligglans!
Wek u mag op voor Efraim…Benjamin en Manasse,

en kom ons te hulp!
O God, herstel ons,…laat U aangesig skyn, sodat ons

verlos kan word!
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O HERE, God van die leërskare, hoe lank nog rook U
toorn by die gebede van u volk?
U het hulle tranebrood laat eet, hulle oorvloedig trane

laat drink.
U het ons ’n voorwerp van stryd gemaak vir ons

buurman, en ons vyande drywe die spot.
O God van die leërskare, herstel ons,…laat U

aangesig skyn, sodat ons verlos kan word!
’n Wingerdstok het U uitgetrek uit Egipte; U het die

nasies uitgedrywe en het hom geplant.
27 Myonderwerp vanmôre, as dieHere dit toelaat, net vir ’n kort
tydjie, gaanwees oor:OmDieWingerdstok Te Plant EnWaarOm
Dit Te Plant.
28 Dis vreemdhoeGod, in baie plekke, Symense op verskillende
maniere voorstel. Nie lank gelede nie, het ons gepraat waar Hy
ons voorstel as die arend, en Hy wat Self ’n Arend is, en ons
Sy klein arendjie. En ek vertrou dat alles reg sal verloop. Die
laaste keer wat ek daaroor gepreek het, het ek ’n brief gekry
waar…Daardie groot stad, baie van julle weet waar dit was, in
Ohio, waar die predikersvereniging bymekaar gekom het en my
dienste veroordeel het, omdat ek glo dat God ’n man geroep het
tot Ewige Lewe voor die grondlegging van die wêreld. En volgens
my geloof, as God God is, ooit God was, is Hy steeds God, en was
altyd God. As Hy my nie geken het voor die wêreld ontstaan het
nie, dan’s Hy nie God nie.
29 Baie van julle het gelees hier by die skougronde, ensovoorts,
oor hierdie supersensoriese waarnemimg. En sommige daarvan
het, natuurlik, teruggeslaan na my bedienning. Maar, as julle
ooit bestudeer het of enige manier gehad het om mitologie te
bestudeer, mite: “iets wat lyk asof dit is, maar dit is nie.”
30 En in die Skrifte, vind ons dat Jambres en Jannes Moses
weerstaan het deur omtrent dieselfde ding te doen wat hulle
gedoen het, deur die staf neer te gooi en in ’n slang te verander.
Moses het plae geroep. En hulle kon ook plae roep, maar hulle
kon nie die plae wegneem nie. Hulle kon nie genees nie, want
God is die enigste geneser. Maar hulle kon plae laat kom, toe het
Moses hulle weggeneem. Toe het die finale konfrontasie gekom,
waarMoses net gedoen hetwatGod vir homgesê het om te doen.
31 En ek weet, al hierdie wat teenwoordig is, in die wêreld
vandag, gaan uiteindelik kom by een groot konfrontasie
eendag. Want, die Bybel het gesê: “Soos Jannes en Jambres
Moses teëgestaan het, so sal mense verdorwe in die verstand,
onbetroubaar ten opsigte van die Geloof, teëstaan in die laaste
dae, maar hulle dwaasheid sal duidelik gemaak word.” Dis ’n
profesie wat vervul moet word, en julle kan albei kante nou
sien opkom.
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32 Maar Moses het net presies gedoen wat God vir hom gesê
het om te doen. Hy het die staf neergegooi en dit het in ’n slang
verander. En hierdie waarsêers het uitgekom en hulle stawwe
neergegooi en dit het in ’n slang verander. Moses was aan die
einde van sy intelligensie, en aan die einde van sy krag.
33 Maar dis waarGod onswil kry, net aan die einde van ons pad,
dan tree Hy in. Dis net soos Hy. Miskien is jy so siek, vanmôre,
totdat die dokter sê jy kan nie lewe nie. Drenkeling sal reik na
’n strooihalm. Dis hoe dit is wanneer ons probeer om te kry…
Alles wat ons kan bewerk, self, wat menslik is, dit sal ons doen.
Maar wanneer dit ’n punt bereik waar daar geen ander hoop is
nie, hulle wat nie in Goddelikke genesing glo nie, sal dan dadelik
glo. Dis hulle enigste hoop.
34 En Moses was aan die einde van sy vermoë, toe het God
ingetree en sy slang, die slang van die ander man laat opeet. Toe
was sy slang nie meer nie.
35 Nou, in supersensoriese waarneming, en in mitologie, en alle
spiritualiste. Laat ek, net voor ek met my teks begin, julle regstel
hierop, met God se hulp, as ek kan. Die duiwel kan dinge reg
laat lyk, maar hulle bewys altyd dat hulle nie reg is nie. Nou,
hulle was nooit in staat om ’n foto te kry van enige van hierdie
geeste hier wat hulle laat verskyn nie, omdat hulle eintlik nie
daar is nie.
36 Maar toe die tyd aangebreek het vir God om aan die
wetenskap te bewys, dat Hy God is, het Hy toegelaat dat die
foto geneem word. Dit hou vir altyd. Ondersoeker het gesê: “Die
Lig het die lens getref. Die Lig was werklik daar. Dit was nie
sielkunde nie.” So, julle sien, wat God doen is blywend.
37 Moses se slang het slang van die ander ingesluk. En hy kon
dit optel in sy hand, en hulle slang was aan die binnekant van
daardie stok. Wat die duiwel doen, is mite. Wat God doen is
werklik. Daarom, wil ek hê hierdie moet diep insink in die harte.
Wanneer God ’n man red, is hy gered. Moenie bekommerd wees
om ooit terug te gaan nie; jy kan nie. Wat God doen is Ewig. Die
duiwel kan jou opwerk en jou laat dink jy’s gered. Maar wanneer
God jou werklik red, het jy dit so lank as wat altyd is, omdat jy
Ewige Lewe het. Jesus het so gesê.
38 “Wie My Woorde hoor, en Hom glo wat My gestuur het,
het die Ewige Lewe, en kom nie in die Oordeel nie, maar het
oorgegaan uit die dood in die lewe.” Dis so Ewig soos God Self,
omdat dit Sy Woord is.
39 God is een God. Hy kan nie Homself meng met ander dinge
nie, Hy’s onverdeeld. God is God. Die eerste gebod is: “Jy mag
geen ander gode voor My aangesig hê nie.”
40 So jy kan nie olie en water meng en dit reg laat werk nie.
Dit moet óf water óf olie wees. En God is steeds dieselfde God.
Ons het ’n godsdiens wat vermeng en sê: “God was, het eenmaal
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dit gedoen, en doen dit nie vandag nie,” dan probeer ons olie en
water bymekaar voeg. Want, Hy…
41 Die Skrif het gesê: “Hy’s dieselfde gister, vandag, en vir
altyd.”Dit sal net niemengmet ongeloof nie; geloof sal nie.
42 Ons het geloof in God. Dis Ewig. Ongeloof was altyd, vanaf
die tuin van Eden. God wou altyd hê Sy mense moet dit glo. Hy
wou hê hulle moet vertroue hê, en om—om Homself onder Sy
mense te toon. God is ’n Gees.
43 In Johannes die 15de hoofstuk, 1ste vers, het Jesus gesê:
“Ek is die Wingerdstok; julle is die lote.” Nou, die loot en die
Wingerdstok is verbind aan mekaar. En God het altyd probeer
om mense te kry waarin Hy so kon woon, dat Hy Sy heerlikheid
onder Sy mense kon toon.
44 So lees ons hier datDawid uitgeroep het, en gesê het: “OHere
God, komweer terug na ons. Ons het gesondig enweggedraai van
U. U wat woon tussen die altaar en die gérub, laat U aangesig
weer skyn.” Want hy het geweet dat Hy eenmaal God onder hulle
was, en Dawid het geweet dat Hy steeds God was. Die mense het
hulleself verwyder van Hom. God het nie meer Sy aangesig laat
skyn nie. Dit was nie dat Hy nie Sy aangesig kon laat skyn nie.
Is omdat die mense Sy genade afgesluit het van hulle, deur hulle
sonde. Dan gaanDawid na ons teks. Psalms 80:7.
45 Hy het gesê: “’nWingerdstok het U uitgetrek uit Egipte, en U
het dit uitgebring en dit in ’n goeie plek geplant.” Dit was Israel,
God se volk wat in Egipte was. Hulle was ’n goeie wingerdstok.
Hulle was God se uitverkorenes. Maar as ’n goeie wingerdstok
nie in goeie grond geplant word nie, sal dit nie goeie vrugte dra
nie. Dit hang af van waar die wingerdstok geplant is, sal die
resultate van die oes bepaal. So, God het Israel opgetel, uit ’n
onvrugbare aarde.
46 Dis iets soos vandag. Ons het, in die land, baie groot en
goeie gelowiges, en hulle is vermeng in alle denominasionele
kerke. Hulle kom van verskillende denominasies en verskillende
lewenswandels. Dis hoekom, ek nooit in my bediening, ooit
probeer het, op enige tydstip, om enige sekere persoon af te kraak
of enige denominasie nie, want, in hulle almal, is goeie mense.
Hulle is God se geroepte en uitverkore mense.
47 Kon jy Israel veroordeel het terwyl hulle in Egipte was? Hulle
het net op die verkeerde voet begin. En hulle sondes het hulle
geskei van—vanGod, en hulle is in Egipte geplant.
48 Dis hoe baie mense is, in kerke vandag, goeie mense wat net
in die verkeerde plek geplant is. Nou as ’n ware gelowige gebring
is deur Christus, en hy’s geplant in ’n sekere groot denominasie
wat nie glo in wonderwerke en tekens en wonders van die Here
nie, mag daardie persoon ’n egte Christen wees, en ’n Katoliek,
Baptis, Presbiteriaan, Jehova Getuie, iets anders. In daardie
kerk, ’n egte Wingerdstok van God, maar die denominasionele
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leerstelling sny die Lewe van daardie Wingerdstok af. Dit kan
nie Sy vrugte dra nie.
49 En, gewoonlik, die vrugte wat jy van ’n wingerdstok kry, wat
verdwerg is of nie in goeie grond nie, is slegte vrugte. Dit sal
uitkom soos appels, en verpot en wurm-gevreet wees. Dit word
aangeval deur alle insekte.
50 ’n Goeie gesonde wingerdstok hoef nie eers bespuit te word
nie. Dis gesond genoeg om al sy vyande af te weer.
51 So is dit met ’n wedergebore Christen. Jy hoef hulle nie
die heeltyd te bespuit, en hulle op die rug te klop nie. Hulle is
geestelik gesond genoeg om al die skandaal van die wêreld af te
gooi. Hulle lewe van die ware voedingstof.
52 ’n Boom partymaal, wat…of ’n plant wat in die
woestynplekke was, en nie genoeg blywende vog het nie, dit
sal klein verpotte vruggies dra, en dit lyk nie soos die vrugte wat
van sy wingerdstok af moet kom nie.
53 My broer, suster, dis wat dit is met die kerke vandag. Die
sondaar kom in, na, miskien, by die huis onder oortuiging kom,
gaan en lees sy Bybel, en gaan na die kerk toe. In plaas van om
groot heerlike appels of druiwe te vind, die Lewe van die Here
Jesus gereproduseer in die Kerk, vind dit klein, verpotte, wurm-
gevrete, denominasionele, nietige gedagtes. “Ons Baptiste, ons
het dit. Hulle het niks daarmee te doen nie. Ons Metodiste, ons
het dit.” Die arms van God strek van see tot see, en van oewer
tot oewer, kan tot die uiterste red. Maar dis wat ons vind in die
plekke waar ons gaan.
54 Dit is soos Dawid ook weer gesê het, in die Psalms 1. Hy het
gesê: “Welgeluksalig is die man wat nie sal aansluit by hierdie
spotters en goddelosemense nie, nie sal verbindmet hulle nie, nie
in die sitplek sit saam met hulle nie. Julle weet, spotters wat sê:
‘Die dae van wonderwerke is verby. En die doop van die Heilige
Gees is net ’n skyngeloof.’ Welgeluksalig is die man wat dit nie
sal doen nie. Welgeluksalig is die man wat nie sal staan vir so-
iets nie. Hulle wil nie daardie vermeng nie. En jy kan nie daardie
dinge vermeng nie. Welgeluksalig is die man wat nie homself sal
vergader en in een van daardie dinge wat die Krag van die Here
ontken nie.”
55 Die Bybel het gesê: “Kom uit onder sulkes, want die dag
sal kom dat hulle grootpraters, trotsaards, meer liefhebbers van
genot as liefhebbers van God sal wees; wat ’n gedaante van
godsaligheid besit, maar die Krag daarvan verloën: keer jou van
hierdie mense af.”
56 “Welgeluksalig is die man wat homself nie sal vergader met
hierdie spotters, wat die spot dryf, die ware Kerk: ‘’n klomp
fanatici,’ noem nie. Hy sal wees soos ’n boom wat geplant is by
waterstrome.” God het hom in ’n uitgesoekte plek geplaas. “Sy
vrugte sal nie verdroog nie. Hy sal sy blare en vrugte voortbring
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in die seisoen.” Kyk hoe Dawid dit verwoord het. “Hierdie man is
welgeluksalig. Hy sal geplant word,” nie net uitgeplaas word nie.
Julle weet, ek hou daarvan om enigiets geplant te sienword.
57 Nou, Israel, in Egipte, was nie geplant nie. Hulle was net
uitgeplaas. Dit was nie hulle oorspronklike tuisgrond nie. En ’n
man wat ’n Christen is, wat sy Ewige bestemming baseer op een
of ander denominasionele geloofsbelydenis, hy’s nie in sy regte
plek nie. Hy is gebore om vry te wees, en ’n kind van God, om
God te aanbid. Maar hy’s onder ’n geloofsbelydenis, hy kan nie
sy vrugte voortbring nie, tog verlang iets in homomdit te doen.
58 “Hy sal wees soos ’n boom wat geplant is by waterstrome.”
Strome, meervoud; water, enkelvoud. Baie strome wat in een
kanaal inkom. Met ander woorde, hy sal wees soos ’n man in
die Skrif, wat God se hele Woord glo, waar die Krag en die nege
geestelike gawes kan vloei, deur eenGod, in sy binnestewese in.
59 Mense glo nie in uitroep nie. Die rede daarvoor is, hulle het
nie geestelike vreugde nie. En die vreugdes van die waters van
die Lewe kan deurvloei. Dis baie wat fout is met die Branham
Tabernakel, omdat ongeloof, die sorge van die wêreld die mense
gebind het, totdat dit nie geestelike groei kan voortbring nie.
60 Dis wat fout is met ons volk. Dis wat fout is met ons
kerke. Hulle het geen vreugde nie. En die vreugde van die Here
is weg. Soos eenmaal in die Skrif geskryf is, die Hebreeuse
woord van Ikabod, wat beteken: “Die Teenwoordigheid van die
Here is weg.” Dis oor ons kerke, omdat ons die oorspronklike
fondasie verlaat het, en onsself in leerstellinge en denominasie
geplaas het, en die dinge van die wêreld toegelaat het om ons
ondervinding met God te laat opdroog.
61 O, gaan saam met my na Arizona. Laat ek julle na die
woestyne toe neem, wat ek vir soveel jaar deurreis het. Alles
in die woestyn het ’n stekel daaraan. Enige plantjie waarby jy
kom, moenie naby daaraan gaan nie, dit sal jou steek. Dit het
altyd stekels uitgesteek, gereed om enigiets te steek wat naby
daaraan kom. Wat’s die probleem? Wat het dit ’n stekel gemaak?
Dis omdat dit geen water gehad het nie. Dis wat dit opgedroog
het. Daardie stekel is ’n opgerolde blaar. As gevolg van ’n gebrek
aan water, word dit ’n stekel.
62 So is dit met die Kerk, vandag, dat wanneer die kerkwegkom
van die Fontein van die Lewe. Wanneer dit wegkom van die
vreugde van verlossing, wanneer dit wegkom van die Here God,
dan word daardie persoon ’n stekel, vind altyd fout, steek. Jy
kom net nader: “Ek’s Presbiteriaans. Ek’s ’n Metodis. Ek’s ’n so-
en-so. Moenie met my praat oor daardie goed nie.” ’n Stekel! Dit
het geen vrugte nie.
63 Jy neem dieselfde plant, kaktus, en plant dit in ’n land vir
’n paar geslagte, waar daar baie water is, en daardie stekel sal
ontvou en sal ’n sagte blaar word, wat vrugte dra.
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64 Wat’s fout met die kerk vandag? Dis geplaas in ’n
denominasie, wat denominasionele leerstellinge geplaas het en
dit gebind het, geen vreugde nie, net ’n besprinkeling nou en dan,
van ’n herlewinkie om dit te onderhou. Wat dit nodig het, is om
onder die spotters en ongelowiges uit te kom, en geplant te word
langs die waterstrome.

Want daar is ’n Fontein gevul met Bloed
Getrek uit Emmanuel se aar.
Waar sondaars, ongelowiges, onderdompel in
die vloed,

Al hul sondevlekke verloor.
65 “’n Boom,” het Dawid gesê: “wat geplant is by waterstrome.”
O! God kan nie Homself deur ’n kaktus vloei nie.
66 Nou, water verteenwoordig lewe. Ons weet dat Moses, in die
woestyn, hy die Rots geslaan het, en dit het waters van lewe
voortgebring vir ’n sterwende volk. En Jesus het gesê: “Soos
Moses die rots in die woestyn geslaan het, so moet die Seun van
die mens verhoog word,” en Hy is geslaan.
67 Lewe is in die bloedsel. En daardie Lewe kan nie voortkom
totdat die Bloedsel onderbreek en gebreekword nie.
68 Toe God Israel uitgebring het, het Hy hulle ’n kans gegee,
as ’n volk. Hy het hulle uitgetrek in Egipte, onder ongelowiges.
En hulle onder Sy liefdevolle sorg geplaas, op die vlerke van ’n
arend, daardie groot arend, Moses, wat hulle van plek tot plek
gelei het, hulle in gereedheid probeer kry het, vir die oorgang. Vir
veertig jaar het hy hulle gelei en hulle gevoed in die wildernis. En
hy het die grond gevoed, ’n goeie grond, ’n uitgesoekte grond. En
Hy het Sy wonderwerk, tekens en wonders gewys, vir veertig jaar
in die wildernis. Hy het wonderwerke en tekens voortgebring,
deur hierdie profeet, om te wys dat Hy God was. Wie kon die
see opdroog behalwe Hy? Wie kon Egipte tref behalwe Hy? Wie
kon waag om ’n hand op te lig behalwe Hy? Maar, te midde van
dit alles, was Hy God, en Hy het Homself getoon as God. Hy wou
sekerlik gehad het Sy volk moet so maak.
69 Toe het Hy die grond van Palestina deurweek, met die bloed
van bokke en verse, jong bulle, skape. Maar die mense kon
nie staan nie. Dit was nie voldoende nie, want die lewe van
die jong bul…Die bloedsel het gebreek, en die dierelewe het
teruggekom, dit wou nie ooreenstemmet diemenslike lewe nie.
70 Eendag, was God vasbeslote dat Hy Sy mense sou red,
Sy voorbestemde Kerk. Hy moes dit Self doen, omdat Hy dit
voorbestem het voor die grondlegging van die wêreld.
71 Die mens is ’n mislukking, en sal altyd wees. Hy’s ’n
mislukking, ommee te begin, en hy sal altyd ’nmislukkingwees.
72 God, in Sy voorbestemming, in Sy Eie groot oneindige
verstand, het die plan beplan om ’n werklike Wingerdstok in
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te sit. En Hy het geplant op hierdie aarde, die Wingerdstok, die
regverdige Wingerdstok; nie ’n denominasie nie, nie ’n kerk nie,
nie ’n geloofsbelydenis nie, maar ’n Man, Homself, wat vlees
geword het. En Hy het Sy vrede gemanifesteer, Sy Krag, die groot
Engel van God. Die groot Jehova was met Hom. En in Hom het
die volheid van die Godheid liggaamlik gewoon. En mense het
Homnie geglo nie; enHombetwyfel omdatHy nie wou saamstem
met hulle leerstelling nie.
73 Uiteindelik, het hulle Hom weggelei na Gólgota. Daar is
daardie Bloedsel gebreek, van die kosbare Seun van God, die
Liggaam waarin Jehova gewoon het. Daar het ’n Wingerdstok
uitgekom, met Sy wortels in Heerlikheid, met Sy lote op aarde,
om ’n Kerk van die Lewende God voort te bring, wat Sy
opstanding en Sy Krag sou wys. Wie is hierdie mans en vroue
wat daardie Kerk sal ontken, die Wingerdstok van die lewende
God? Die altyd-feilbare…Teenwoordigheid van die Here Jesus
by Sy Kerk, om te lewe, en Sy voorbestemde lote te wys, wat
Hy gevang het voor die grondlegging van die wêreld. En Hy het
gesweer, by hulle, dat Hy hulle sou opwek. En Sy Kerk, vandag,
met die heerlikheid van Sy opstanding wat in Haar leef! “Ek is
die Wingerdstok; julle is die lote.” Elke keer wat die hart klop,
pols die bloed na elke deel van die liggaam. Elke keer wat die
getroue hart van God klop, pols dit deur die Naam van Jesus
Christus, na die Kerk: “Wat julle ook al in My Naam vra, dit sal
Ek doen. Ek is altyd met julle, selfs tot aan die voleinding van
die wêreld.”
74 Geen wonder Petrus het op die Pinksterdag gesê: “Bekeer,
elkeen van julle, en word gedoop in die Naam van Jesus Christus
tot vergewing van sondes, en julle sal gevul word met die Lewe
uit die Wingerstok,” nie. Die Heilige Gees wat Sy Naam uitgegee
het, dat, as ons verbind is met Hom. Hy’s verbind met God, want
Hy was die Wortel en Nageslag van God.
75 Hy het na die aarde toe gekom. “Die aarde is deur Hom
gemaak. Hy het na die wêreld toe gekom; en die wêreld het Hom
nie geken nie.”
76 En nou, vandag, na Sy sterfte, om die Bloedsel uit te gee,
om te breek, dat deur die Bloed van Jesus Christus ’n Kerk
gereinig en in orde geplaas konword. Dat, die groot Heilige Gees,
wat die Lewe van die Wingerdstok is, die Ewige Lewe van die
Wingerdstok, daardie Heilige Gees kan pols na elke lidmaat van
die Kerk van die lewende God.
77 Geen wonder hulle is ’n vreemde en eienaardige volk nie.
Geenwonder hulle tree vreemd op nie. Hulle het geen verhouding
meer met hierdie wêreld nie, want hulle is dood en begrawe
in Christus, en het opgestaan in ’n nuwe lewe, om die eerste
vrugte te wees van hulle wat die geestelike opstanding geniet,
dat die Heilige Gees deur elke lidmaat sal gaan, en om die
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heerlikheid van God te toon, soos God Egipte gewys het toe Hy
die Wingerdstok voortgebring het.
78 Nou, daar is ’n wilde wingerdstok. Die Bybel praat daarvan
in Twee Konings. En het julle opgelet, toe hierdie prediker
uitgegaan het om wilde ertjies te versamel, wat hy van die wilde
rank gekry het. Daardie wilde ranke moes naby ’n kweekskool
iewers gegroei het, want dit was by die skool van die profete.
En hy het ’n skoot vol karkoere gepluk. Hy het hulle in ’n ketel
gegooi, en dit probeer meng met regte, egte kooksel. En hulle het
uitgeroep: “Daar’s dood in die pot.”
79 Broer, daar is ’n wilde wingerdstok wat gegroei het, en
dit groei om geloofsbelydenisse, denominasie. En wanneer dit
daarbuite kom, sny dit al die geestelike vreugde af. En die eerste
ding waarvan jy weet, is daardie wingerdstok dood.
80 Maar God is vasbeslote dat Sy wingerdstok nie sal doodgaan
nie. So Hy het Dit uitgetrek, uit daardie geloofsbelydenisse uit,
en vul Dit met die Heilige Gees, en sit Dit neer, in Jesus Christus
se Naam. Daar kan daardie Kerk pols en lewe, en geniet, die
Teenwoordigheid van die lewende God voel, Hom sien beweeg en
dinge doenwatHy gedoen het toe Hy hier op aardewas.
81 Hoekom? Sy lote, Sy verbinding, Sy wortel, Sy begin, was
God. Hy was die Lam geslag voor die grondlegging van die
wêreld. Voor daar ’n wêreld was, was Hy by God. Hy was die
Wortel en die Nageslag van Dawid, die Môrester, die Lelie van
die Dale. Dit was Hy.
82 Sy wortels is om God gedraai, om die Troon, om die
Koninkryk van God. Sy wortels is omgedraai. Sy Lewe sprei uit
na die aarde. En Hy het Sy Lewe gegee, dat Hy kan teruggaan na
diewortels enweer pols, om lote uit daardieWingerdstok voort te
bring, wat SyKerk is wat dieselfde resultate toon, watHy het, toe
Hy hier op aarde was, om Hom dieselfde te maak gister, vandag,
en vir altyd.
83 OKerk van die lewendeGod, glo hierdie, dieWaarheid! Daar
is Hy. Wanneer die ware Gees van God beweeg op die gelowige,
wat die Skrif ook al sê, sal hy sê: “Amen.” Hoekom? Dis die
Heilige Gees wat die Bybel geskryf het, wat in hom is, wat sy
lewe pols. Hy gee nie om wie daar sit, of wat enigiemand anders
sê nie. Dit sal altyd ooreenstemmet dieWoord.
84 Daar is ’n valse. Dis karkoere. Dis van die wilde rank af. Dis
’n groot rank, bedek die hele aarde, maar dis dood. Baie daarvan
is onder die mense gesaai.
85 Maar, onthou: “Meel” maak dit weer Lewendig, trek dit uit
en plaas dit op ’n goeie plek, wat Christus Jesus is. Wat SyWoord
ook al is, laat Dit “amen,” wees vir jou. Dan die Gees van God,
dan, geestelike vreugde sal vloei soos ’n rivier. “Hy sal wees soos
’n man, ’n boom, wat geplant is langs die waterstrome. Sy blare
sal nie verwelk nie. Hy sal nie sit in die kring van die spotters of
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ongelowige, of die goddelose persoon wat volgens die dinge van
die wêreld lewe nie, maar hy sal vrugte voortbring in sy seisoen.”
Watter soort vrugte? As jy geplant is in Christus, sal jy geestelike
vrugte voortbring, geestelike vrugte van die Heilige Gees. Die
Heilige Gees woon in jou.
86 Dit is goed verwoord, deur die vrou by die put. Ter afsluiting,
sou ons dit sê. Sy het gesê, toe sy Hom gesien het, Hy het soos ’n
gewone man gelyk. Daar was nie enigiets opvallende Daaraan
nie, opvallend nie, liewer.
87 Want die Skrif het gesê: “Daar’s geen skoonheid dat ons Hom
sou begeer nie. Ons het ons gelaat vir Hom verberg.”
88 En hulle doen dieselfde ding vandag. As hulle nie gedy van
die geestelike vrugte van die Gees nie, as hulle nie gedy van die
dinge wat van God is nie, is Christus ’n lelike ding vir hulle: “ ’n
Klomp holy-rollers, ’n klomp mal mense wat nie by hulle volle
verstand is nie.”
89 Maar, vir die gelowige, hy omhels Dit. Dis Ewige Lewe. Niks
kan ons skei van die liefde van God nie. Nie dood, of droefheid,
of hongersnood, of niks kan ons skei nie. Ons is Ewiglik beveilig
in Sy omhelsing. Daar is ons, wanneer hy daardie kruis omhels.
90 Die vrou het gesê, toe…Hy het die vraag gevra: “Sal jy vir
My water bring om te drink?”
91 Sy het gesê: “Maar dis nie gebruiklik vir U, ’n man, ’n Jood,
om vir ’n Samaritaan, myself, so ’n vraag te vra nie.”
92 Hy het gesê: “Maar as jy geweet het…” Ander woorde,
soos hierdie: “As jy geweet het hoe naby jy aan die Fontein van
die Lewe was, sou Ek vir jou water gegee het waarvoor jy nie
hiernatoe gekom het om te skep nie. Ek sal jou oorplant, jou
Samaritaan. Ek sal jou bring, jou sondaar.” Dis die ongelowige,
en nie Daarin glo nie. “As jy My net sal toelaat om uit te trek,
vanmôre, het Hy gesê, sal Ek jou plant langs die waterstrome.
Ek sal jou in ’n posisie plaas, deur die doop van die Heilige Gees,
dat jy sal glo dat elke Woord wat Ek sê die Waarheid is. Jy My
net sal toelaat om jou uit te trek, vanmôre, sal jy ’n goeie loot
wees. Jy hoort nie in daardie wilde wingerd nie. Jy hoort hier
oorkant, so laat Ek jou uittrek; jou in My Naam plant, langs die
strome, elke sytak van God se Woord. Want elke Woord van God
is waar. Elke Goddelike belofte is die Waarheid. Ek sal jou plant
langs die strome van een water, een God. En jy sal vrug dra, in
jou seisoen. Jou blare sal nie verwelk nie. En wat jy ook al doen,
sal voorspoedig wees. Jy sal staan, wanneer daar geen ander plek
is om te staan nie. Jy sal staan, in elk geval, in die wete dat God
die belofte gemaak het. Laat Ek jou uittrek,” het Hy gesê: “en
jou hier oorkant plant langs hierdie Water, dat jy—jy nie hoef te
hardloop na hierdie geloofsbelydenisplekke en denominasionele
plekke toe, om te vind nie. Jy kan Dit in elk geval nie daar vind
nie. Laat Ek jou uittrek, langs hierdie ou droë put hier, wat jy
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blikemmers moet neem, en skud en stry, en ’n bietjie drink, en
terugkom en ’n bietjie drink. Ek sal vir jou Ewige Lewe gee,
vreugde, net soos ’n fontein, wat opborrel tot ewigdurende Lewe.
Laat My toe. Laat My dit vir jou doen,” het Christus vir die vrou
gesê, die sondaar.
93 En Hy sê dieselfde ding vir die Kerk vanmôre. Jy weet daar’s
’n God. Jy glo daar’s ’n God. Maar in jou verbintenis, het iets jou
afgesny. Jy is in ’nwoestyn. Daar’s geen geestelike vreugde nie. Jy
wil graag voel soos hulle het op die Pinksterdag. Sou jy nie graag
die vreugde wou hê wat hulle gehad het nie?
94 ToeGodSyLewe ingestort het, in die eerste loot van die boom
in, het daardie boom begin optree soos dronk mense. Hulle het
gesteier onder die impak van die Gees. Lieflike, heilige vroutjies
soos die maagd Maria, daarbuite aan die optree asof sy dronk
was. O, sy was dronk van die Gees. En sy het probeer praat, en sy
kon nie. Sy het hakkelende lippe gehad, wat “verdeel” beteken, is
om te hakkel, iets te probeer sê. Sywas so vol van die Gees, sy kon
dit nie sê nie. “Uh-uh-uh-uh,” hakkelende lippe. Toe, meteens, in
ander tale, het hulle gespreek.
95 En ’n predikertjie wat nie genoeg geweet het om sy naam te
skryf, op ’n stuk papier nie, het ’n seepkissie of iets omgekeer, op
’n stomp, en daarop gespring.
96 Wel, daardie ongelowiges het begin sê: “Hierdie mense is
dronk. Dis daardie klomp holy-rollers.”
97 Hierdie kêreltjie het die Skrif opgetel; nie ’n
leerstellingsboek nie, maar die Skrif. Gesê: “Julle manne van
Israel, en julle wat in Jerusalem woon, laat dit aan julle bekend
wees. Want diegene is nie dronk soos wat julle dink hulle is nie,
siende dat dit die derde uur van die dag is. Maar dit is dit wat
deur die profeet Joël gespreek is: ‘Dit sal gebeur in die laaste dae,
sê God, dat EkMyGees sal uitstort,’ dis wat hulle pols.”
98 Sou jy uit ’n soort van ’n ou geloofsbelydenis uitgetrek wil
word, en geplaas word langs die Fonteine van die Lewe, waar
daar vrede soos ’n rivier is?
99 Die dood, self, vir ’n klein seuntjie wat daar oorkant staan,
vol kanker, maar die Heilige Gees ontvang het. Die dokters sê vir
homhy’s sterwend. Sy pa het vir hom gevra: “Is—is jy bang?”
100 Hy het gesê: “Ek is gereed. Ek’s gereed. En om ’n getuienis te
laat vir hierdie wêreld, begrawe my in rooi, want dit sal ’n teken
wees dat die Bloed van Jesus Christusmy bedek het.”
101 Dis wat dit doen. Vreugde, soos ’n rivier, kan opstap ten
aanskoue van die dood, opstap ten aanskoue van die wêreld,
opstap ten aanskoue van versoeking, voor kritici staan en skyn
soos ’n Engel. Waarom? Jou lewe is nie jou eie nie. Jy is dood, en
jy’s begrawe in die Naam van Jesus Christus, en weer opgerig tot
nuwe Lewe. Hy kan deur jou pols, Sy seëning, en lote voortbring
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wat verbind is met dieWingerdstok. “Ek sal hulle in ’n goeie plek
plaas.” God het gesê Sy Seun was Sy keuse.
102 Hoe kom jy in Christus in? Wat het Petrus op die Pinksterdag
gesê, hoe om in Christus in te kom? Hy het gesê: “Bekeer, elkeen
van jullle, enword gedoop in dieNaamvan Jesus Christus, tot die
vergewing van julle sondes, en julle sal die gawe van die Heilige
Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en
almal wat daar ver is, dié wat die Here onse God sal roep.” Dit
het jou ingesluit, die roep. “Bekeer, word gedoop in die Naam
van Jesus Christus tot die vergewing van julle sonde. Die belofte
is aan julle.”
103 O, broer, die ware Gees van God sal pols Daarop, sê: “Dis die
Waarheid.” Hou daardie karkoere en wilde rank dop. Maar die
ware Gees van God, wat op ’n goeie plek geplant wil word, waar
die vrugte van die Gees.
104 En wat het Jesus toe gedoen? Hy het gesê: “Omdat daardie
vrou dit wil aanvaar…”

Sy het gesê: “Here, gee vir my daardie Water. Ek wil daardie
Water hê.”
105 Gesê: “Laat jou ou pot daar staan. Jy het nie meer
daardie soort waterpot nodig nie. Jy het nie jou brief
van jou geloofsbelydenis nodig nie. Laat jou selfgemaakte
Presbiteriaanse, Baptiste, Metodiste, Pinkster manier agter.
Kom op na die Fontein hier. En Ek sal jou vul met vreugde wat
sal vloei soos die rivier.”
106 Soos die ou swartman gesê het: “Ek het vrede soos die rivier.”
Vloei dag en nag. Ten aanskoue van die dood, vloei dit net
dieselfde.
107 Paulus het gesê: “Dood waar is jou angel? En doderyk, waar
is jou oorwinning? Maar God sy dank wie vir ons die oorwinning
gee deur Jesus Christus.” Sekerlik.
108 Sy het na Hom gekyk. Sy het met Hom begin praat oor
die plek om te aanbid. En Hy het vir haar gesê: “Gaan kry
jou man.” (“Ek sal haar laat weet of God steeds leef. Ek’s die
Wingerdstok.”) “Gaan kry jou man.”

“Wel,” het sy gesê: “ek het geen man nie.”
109 Hy het gesê: “Dis reg. Jy het vyf, en die een waarmee jy nou
saamleef, is nie jou man nie.”
110 Sy het omgedraai. Wat was dit? Haar—haar enting, die
lewe van haar lewe, waar sy afgepluk is van hierdie ou
geloofsbelydenisboom, het ’n houvas gekry, toe die eerste pols
van God in haar lote ingekom het.
111 “Meneer, ek sien dat U ’n profeet is. En ek weet die Skrif het
gesê dat dieMessias sal kom enHy sal hierdie ding doen.”

Hy het gesê: “Ek is Hy. Ek is Hy.”
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112 Sy het daardie ou geloofsbelydenis daar laat lê. Net so vinnig
as wat sy kon gaan, het sy die nuus begin uitdra. “Kom, sien ’n
Man wat vir my die dinge wat ek gedoen het vertel het. Is dit nie
die einste Messias nie? Messias is die gesalfde God. Hom erken
as God, Emmánuel die profeet, God.

“Ek’s dieWingerdstok. Julle is die lote.”
113 Sy het gesê: “Wel, julle mense, julle Jode aanbid bo by
Jerusalem. Julle het ’n groot kerk daarbo, en geloofsbelydenis.”

Hy het gesê: “Ek weet dit.”

Sy het gesê: “Ons aanbid in hierdie berg hier.”
114 Hy het gesê: “Ek weet dit. Maar die tyd kom, en is
nou, wanneer daardie Jerusalem geloofsbelydenisse, of hierdie
Samaritaanse geloofsbelydenis, nie sal werk nie. Want God is
’n Gees, en hulle wat Hom aanbid, moet Hom in Gees en in die
Waarheid aanbid.”
115 Dis die loot wat Waarheid vashou. “Bekeer, elkeen van julle,
word gedoop in die Naam van Jesus Christus tot die vergewing
van julle sonde,” en julle sal verbind word met die loot. Julle sal
hierdie, selfde ding hê, want die Gees van God sal deur jou pols,
vir jou bring, strome van vreugde, vrede, lankmoedigheid, geloof,
goedheid, sagmoedigheid, teerheid. Dit sal vir julle gee, maak
van ’n…Van ’n wolf, sal dit ’n lam van jou maak. Van ’n aasvoël,
sal dit ’n duif maak. Sien? Dis die Gees van die lewende God, wat
jou natuur verander. Kom nou in Hom in, en word geënt en word
een van Sy lote. Want eendag…
116 Daardie lewenslyn wat so uitgelê is soos hierdie, is die Lewe
van Christus, die Heilige Gees, gehaak aan die Koninkryk van
God. God sal afkom met die Ewige loot, eendag, en almal wat
ontslaap het in Christus sal Hy saam met Hom bring, soos Hy
weer die Boom oplig. Wat geplant is langs die strome van Lewe,
waar die immergroenBoomnooit vervaag of Sy blare verloor nie.
117 Soos Dit ’n loot uitreik na jou vanmôre, my dierbare vriend,
ontvang Dit, en word uit jou sonde gepluk, word uit jou
vertwyfeling gepluk, uit jou geloofsbelydenis.
118 Ek sê nie vir jou om jou kerk te verlaat nie. Bly jy by jou kerk,
maar kom na Christus toe. Dis reg. Ek gee nie om na watter kerk
toe jy gaan nie, solank jy na daardie Fontein toe kom wat gevul
is met Bloed.
119 Ontvang Sy Lewe, en laat Dit jou oplig, jou oplig uit die
bewondering van die wêreld, totdat al die dinge van die wêreld
dood is. “Hy wat die wêreld liefhet, of die dinge van die
wêreld, die liefde van God is nie eers in Hom nie.” Jy kan nie
pampoenlewe in ’n wynstok sit, en druiwe voortbring nie. Sien?
As jy Christus s’n is, het jy die dinge wat Christus s’n is, lief. Jy’s
gevul met die Gees. Jy is…Hy is die Wingerdstok; julle is die
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lote. LaatHy jou ontvang vanmôre, soosHy die vrou vanSamaria
het, en jou lewe in SyLewe plaas, en jou ’n nuwe skepselmaak.

Terwyl ons ons hoofde net ’n oomblik buig.
120 Voor gebed, sou daar sommige wees wat hulle hand sou
opsteek, sê: “Bid vir my, broer. Ek wil so gekoppel wees met
Christus.” God seën jou hart. O, dis wonderlik. “Ek wil so
verbind wees, in Christus, dat my lewe sal skyn vir Hom. Neem
my uit (my) al my vrese, en vertwyfelings, en frustrasies, en
geloofsbelydenisse. En plant my in Hom, vanmôre, waar ek
vrede soos ’n rivier kan hê. Ek’s so senuweeagtig. Ek weet nie
waarnatoe ek gaan nie. Ek weet nie hoe ek kan staan nie. Plaas
my daar.”
121 Nou, terwyl ons ons hoofde gebuig het, julle wat kan, wat
julle hande opgesteek het, sal julle op julle voete staan, net vir ’n
woord van gebed? Net…Ons sal vir julle bid, net waar julle is.
Want, ons het…Staan net op julle voete nou, sodat ons kan bid.
122 [Leë kol op band—Red.]…wegneem van hulle, alle
verbouereerdheid. [Leë kol op band.]…om te assosieer met
sy ongoddelike; om in ’n nuwe Lig te wandel, vanaf hierdie dag.
Skenk dit, Here.
123 U het gesê: “Vra, en jy sal ontvang. Soek, en jy sal vind. Klop,
en dit sal vir jou oopgemaak word.” Nou klop hulle. Ek vra. Mag
hulle dit ontvang, Here. Mag hierdie dag hulle lewens verander
op so ’n wyse, totdat daar nooit weer ’n twyfel in hulle gedagte
sal wees nie. Enmag hulle TuiskombyU, in daardie Dag.
124 Hulle het gestaan, Here, vanmôre. Hulle staan nou vir U, voor
hulle medemens. U het gesê: “Hy wat so-iets sal doen, Ek sal vir
Hom staan voor God en die heilige Engele. Maar as hy hom vir
My sal skaam, dan, op daardie dag, sal Ek My skaam vir hom.”
Here, hulle is nie skaam, vanmôre nie. Hulle staan. Nou, U hou
U Woord. Vul hulle met U Gees, en gee hulle ’n lewe van diens,
dat hulle, in die wêreld wat kom, die onfeilbare Teenwoordigheid
van dieHere Jesusmag geniet. Van hierdie dag af aan, vertrou ons
hulle toe aan U, in Jesus se Naam. Amen.
125 God seën julle. Iemand skud…naby hulle, skud hulle hand,
wat naby hulle is.

Daar is ’n fontei-…
126 Nou is die boodskap verby. Aanbid nou die Here. Sluit nou
soort van julle oë.

…Bloed,
Getrek uit Emmán-…(Dit was God,
Emmánuel.)

En sondaars, ongelowiges, onder…
Maak gou, hardloop, kom.

…onder…
Verloor al hul skuldvlek.
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Verloor…
127 AanbidHomnou net in dieGees. Laat net jou hart vry. Ek gee
nie om aan watter kerk jy behoort nie. Net, in jou hart: “Dankie,
dierbare God.”

En son-…onder daardie vloed,
…hulle skuld…

128 Nou wil ek hê julle moet julle hand opsteek, julle Christene,
nou, gelowiges, en hierdie saammet my sing.

Toe ek in geloof die stroom aanskou
Deur U vloeiende wonde voorsien,

Nou nie ’n geloofsbelydenis nie, onthou.
Was verlossingsliefde my tema
En sal wees totdat ek sterf
En sal wees totdat ek sterf
En sal…dit sal wees my…ek sterf;
Verlos-…(Nie ’n spotter nie.)
Maar verlossingsliefde, was my tema,
En sal wees totdat ek sterf.

129 Bedoel julle dit, vir Hom? Sê: “Amen.” [Gemeente sê:
“Amen.”—Red.] Laat dit so wees.

MyGeloof KykOpNaU. [Orrelis begin speel—Red.]
130 Hoeveel is siek en behoeftig, vanmôre?Na geestelike, het julle
fisiese hulp nodig. Steek jou hand op, dan kan ons jou sien. “Ek’s
behoeftig, Broer Branham. Ek’s—ek’s hier. Ek’s siek. Ek—ek kan
net nie gesond word nie. Ek het dit probeer. Ek het na die dokter
toe gegaan. Ek het alles gedoen wat ek weet om te doen, maar ek
kan dit blykbaar net nie maak nie. Maar ek glo dat God my gaan
gesondmaak.” Glo julle dit? Dis Sy belofte.
131 Nou, is jy geplant langs die Waterstrome? Watter Water?
Daardie geslaande Christus; soos uit die rots waters gevloei het,
om ’n sterwende volk van die dood te red. Christus is geslaan,
en uit Sy liggaam het die Heilige Gees uitgekom, dat sterwende
mense nie mag sterf nie, maar Ewige Lewe kan kry. Is julle…
Daar’s baie verskillende dinge.
132 God belowe om te genees. “Hy is terwille van ons oortredinge
deurboor, ter wille van ons ongeregtigheid is Hy verbrysel, die
straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom; deur Sy wonde
het daar vir ons genesing gekom.” Strome, strome van eenWater,
die Heilige Gees.
133 “Daar is eerstens, apostels, profete, leraars, evangeliste,
pastore,” strome van een Water.
134 “Daar is verskeidenheid van gawes. Party is geroep om te
profeteer. Party is geroep, die gawe van genesing gegee. Party het
die wysheid. Party het kennis, deur dieselfde Gees. Party praat in
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tale. Party gee uitleg. Alles deur dieselfde Gees,” EenKorinthiërs
12.Wat is dit? Strome, strome van baie waters, baie water.
135 Baie strome van een Water, die Heilige Gees wat baie gawes
en seëninge gee van oral af. Hy bring ryk gawes, ook, gawes van
genesing, gawes van verlossing, gawes van die Heilige Gees om
in jou kerk te werk en onder die mense. Strome! En vreugde soos
die rivier en fontein. Hoe pragtig!

My geloof kyk op na U,
U Lam van Gólgota,
Goddelike Verlosser’
Hoor my nou wyl ek bid,
Neem al my sonde weg,
O laat my van vandag
Geheel…

136 Nou, Here, dit is ons gebed. Ons gaan nie gejaagd wees nie.
Hierdie is die sabbat. Dit is die dag wat U gemaak het. Ons
behoort U heeldag lank te aanbid. “Heeldag en heelnag,” het die
digter gesê: “hou die Engele wag oor my.” Nou voel ons dat hulle
naby is.
137 Vader, God, ek het ’n baie ernstige ding gepreek. Maar ek
doen dit nie…Ondersoek my hart, Here. As ek dit deur haat
gedoen het, vergewe my dan. Maar ek het dit deur liefde vir U
loot gedoen, U Wingerdstok. Ek bid, Here, dat as daar sommige
hier is wat geaffilieerd is in groot denominasies, onthou…Ek
probeer hulle nie vra om daar uit te kom nie. Ek vra hulle net om
nie gebind teword deur hulle geloofsbelydenis nie, maar omnaU
toe te kom, en losgemaak en verbou teword, en dieGees ingestort
te word. Dan sal hulle kerk ’n beter kerk word, geestelike kerk,
waarvoor U kom, sonder vlek of sonder rimpel, gewas in die
Bloed van die Lam. Hierdie intellektuele wêreld, vandag, Vader,
het ver weggekom daarvan. Hulle soek na groot skares en groot
kerke, soos die wilde rank. Maar, Here, ons—ons bly by daardie
soet vrugte, daardie vrugte van die Gees, wat soetheid na ons
siel bring.
138 Ons vra dat U nou hierdie siek mense seën wat vorentoe
kom om voor gebid te word. Here, kan ek U nog een keer vra,
sal U hierdie onwaardige loot reinig, met U Bloed? Dat U Gees
daardeur sal stort, die lewende God sal toon, dat U dieselfde God
is wat met die vrou by die put gepraat het. Mag dit so wees dat
die mense sonder verwarring sal wees, dat hulle mag sien waar
die Gees van God regtig lê, in die hart van die gelowige is, nie in
een of ander kerk nie, maar in die hart van ’n gelowige. Skenk
dit, Vader. Ek sal nou op U wag, vir U om Uself te toon, soos U
getoon het in die ou dae. Soos U Uself getoon het deur Jesus, Wie
gesterf het, dat ons rein kon wees, dat dieselfde Gees wat in Hom
was deur ons kon kom, om dieselfde resultate te bring. Skenk dit,
Vader. Want ek vertrou alle dinge toe aan U, in die lieflike Naam
van U Seun, Jesus. Amen.
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Of laat my ooit afdwaal
Van U af weg.

139 Goed, Teddy, Glo Net. Nou hoeveel hierbinne is…Billy het
gesê hy het ’n paar gebedskaartjies uitgegee.
140 Nou ons het, in die kerk, siende dat dit oorvol is, net geneem
en al die vreemdelinge wat in ons midde is, gevra om op te staan,
en die Heilige Gees te laat uitgaan deur daardiemense en hulle te
onderskei soos daardie. Ons het dit baiekeer gedoen. Nou, paar
weke gelede, het iemand gesê: “Maar dis moeilik vir mense om
dit te begryp. Maar hulle wil ’n gebedsry hê.” So ons…Hoeveel
was hier toe die Heilige Gees oor die skare gegaan het en elke
persoon uit die skare geneem het? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.]
Sekerlik.
141 Nou, ek het vir Billy gesê om ’n paar kaartjies uit te gee, sodat
ons kon oproep, volgens groepe, en vir hulle bid, sien, om dit te
laat deurgaan.
142 So dan, en onmiddellik hierna, gaan hulle doopdiens hê vir
julle wat graag gedoop wil word. Ons sal vir julle die plek, tyd
gee, binne net ’n paar minute.
143 Eerstens, het ons hiervan gepraat. Ons het van hierdie
Wingerdstok gepraat, hierdie erfenis van God. Nou, as dit waar
is, dan, as ons waarlik die voorbestemde loot is van daardie
Wingerdstok, dan moet daardie selfde Heilige Gees deur ons
kom. En as Dit kom, sal Dit dieselfde ding doen wat Dit gedoen
het deur Hom, want Hy is die Wingerdstok. Ons is die lote.
En as…Die Lewe wat in die wingerdstok is moet in die loot
wees, om die loot te laat lewe. As dit iets verskillend voortbring
van wat daardie Wingerdstok voortgebring het, dan is dit die
verkeerde wingerdstok. Dis wat ek probeer sê. Dit moet dieselfde
Lewe wees.
144 Nou, wie het gebedskaartjies? Steek op jou hand!…?…
Goed. Waar begin dit, van een tot vyftig, of een tot ’n honderd?
Of, hoeveel weet? Is—is die gebedskaartjies voor…Wag. Nou,
wie het nommer een? Is daar ’n nommer een gebedskaartjie
hierbinne? Is daar? Wel, van waar af het dit begin, dan,
vyftig? [Iemand sê: “Een tot vyftig.”—Red.] O, o, hier, een tot
vyftig. Goed.

Staan net daar, sien, nommer een.
Nommer twee. Nommer twee. Goed, staan net daar.

145 Nommer drie, gebedskaartjie nommer drie. Is dit in die
gebou? Kan jy opstaan? Ek’s jammer. Hulle kry hulle, oral.
Nommer drie, sal jy hiernatoe kom, dame?
146 Nommer vier. Wie het gebedskaartjie nommer vier? Gaan
reguit soontoe, dame. Nommer vier, het ek dit gesien? Is daardie
een…Wie het nommer vier? Goed.

Nommer vyf, nommer ses, sewe, agt. Agt, nommer agt.
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147 Nege. Nou wag hier. Nommer agt, nege. Party mense het
uitgegaan, so dit mag,mag een gewees het. Nommer nege.
148 Nommer tien, nommer elf, nommer twaalf, dertien, veertien,
vyftien.
149 Sjoe! [Broer Branham wag twintig sekondes—Red.] Ek het
vier of vyf wat ontbreek. So ons sal daarby uitkom. Miskien
uitgegaan. As enigiemand inkom, Broer Taylor, kyk jy en sien
of hulle gebedskaartjies het daar oorkant. Glip hulle in die ry
in, as jy sal. As hulle miskien uitgegaan het aan die agterkant
daar iewers.
150 Nou gaan ek vra vir algehele eerbiedigheid, en wees net, net
so eerbiedig.
151 Hoeveel hierbinne is siek en het nie ’n gebedskaartjie nie? Sal
jy jou hande opsteek en sê: “Ek’s siek en behoeftig en het nie ’n
gebedskaartjie nie.”Goed. Nou kyk hiernatoe en glo jy. Goed.

Nou, Broer Teddy, baie stadig.
152 Nou, as hierdie mense nie inkom nie, kan ons voortgaan met
die gebedsry, iewers anders. Maar ons gaan wag, om vir hulle ’n
plek te gee.
153 Nou, hier is die tyd wat alles wat ek gesê het, bewys
moet word as reg of verkeerd. Sê die Bybel nie: “Beproef
alle dinge. En behou die goeie,” nie? Nou as…Jesus, as die
Wingerdstok van God, gedraai om die Troon van God, Ewige
Lewe voortgebring het vir die Kerk, en ons is die lote van daardie
Wingerdstok. Sien?
154 Hy het Israel in Palestina geplant. Dit het nie gewerk
nie. Hulle het geword soos…Hulle vrugte het verwelk soos ’n
stuifswam. Dit het oornag groot geword, en weg, gewys dit was
nie reg nie. Het nie “Ewige” gehad nie.
155 Maar die vrugte wat in Christus Jesus was, sal vir altyd bly.
Hulle moet. En as Sy Gees, wat op Hom was, steeds lewendig is
vandag, is dit nie ’n stuifswamdenominasie nie. Dis ’n lewende
God, wat dieselfde Lewe voortbring wat Hy het. Glo julle dit?
[Gemeente sê: “Amen.”—Red.]
156 Nou, dit sal nie net afblaas en sê: “O, daardie dinge was vir ’n
ander dag. O, Dis iets soos hierdie,” nie. As dit is, sal jy uitgetrek
word, vanmôre.
157 Dis ’n werklike. Dis ’n werklike Lewe. Dis die werklike
Christus. Hê jy nou geloof en glo, en moet geen twyfel hê dat God
teenwoordig is om die siekes te genees nie.
158 Nou, julle wat nie ’n gebedskaartjie het nie, as jy sal bid en
net glo met jou hele hart, dan—dan sal God, sal God vir jou die
dinge gee waarvoor jy vra. Hoeveel glo dit nou? [Gemeente sê:
“Amen.”—Red.]
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159 Nou wil ek julle nog een ding vra. As God so sal maak…
Nou laat ons sien of daar enigiemand in hierdie ry is wat ek ken.
Daar’s niemand daar wat ek ken nie.
160 Ja, Suster Logston. Is jy nie Suster Logston nie? Is jy? [Suster
Logston sê: “Ek’s nie in die ry nie.”—Red.] O, jy’s nie in die ry nie.
Ek’s—ek’s jammer.
161 Ek veronderstel daardie mense is nou almal vreemdelinge
vir my. Is dit—is dit reg? Ek weet niks van julle nie. Steek julle
hande op as dit reg is. Daar, hoe het dit gebeur? Hoe het dit
net gebeur, deur net af te kom en ’n hele ry gebedskaarjies uit
te gee, enigiemand wat hulle hier wil hê, tot selfs aan diegene
wat miskien het…weg is—is? Hoe het dit gebeur? ’n Volledige
ry daar, niemand hier nou in die tabernakel nie. Ek glo nie dit
het al ooit vantevore gebeur nie.
162 Nou julle wat nie ’n gebedskaartjie het nie. Daar was ’n vrou
wat deur die skare gedruk het, eenkeer, en die soom van Sy kleed
aangeraak het, want sy het gesê: “Ek glo. Gee nie om wat die
priester sê, of enigiemand anders nie. Ek glo Hom. As ek Sy kleed
kan aanraak, sal ek gesond gemaak word.” Ken julle die storie?
En sy het Sy kleed aangeraak. En Hy het na haar gedraai en vir
haar gesê dat haar bloedvloeïng gestop het. Haar geloof het haar
gesond gemaak. Weet julle dat dit dieWaarheid is? [Gemeente sê:
“Amen.”—Red.]
163 Wel, Hy’s dieselfde Hoëpriester vanmôre. Hy’s by die Troon
van God. Sy Woord, dis Sy lote. Die Woord van God gehaak aan
die Troon van God voor die grondlegging van die wêreld. Glo
julle dit? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.] Dit het Lewe, Christus
Jesus, voortgebring. Deur daardie Lewe, gebring in lote, bring dit
dieselfde Lewe wat Dit van die Troon af is. Is dit reg? [“Amen.”]
Dan sit Hy, Sy worteltoestand vandag, is aan die regterhand van
dieMajesteit in die Hemel, om dieselfde Lewe voort te bring deur
Sy Kerk. Hy’s die Hoëpriester wat aangeraak kan word deur die
gevoel van ons swakheid. Dit is waar. Is dit nie? [“Amen.”] Nou
glo julle dit met julle hele hart.
164 As Hy dit doen, hoeveel van julle siek mense daarbuite sal
dit aanvaar? Almal van julle? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.] Nou,
Teddy…[Broer Branham praat met die orrelis.]
165 Nou hier staan ’n vrou, wat sy pas haar hand opgesteek het,
dat ek haar nie geken het nie. En God weet dat, sover ek weet, ek
haar nog nooit tevore gesien het nie.
166 Sy mag selfs van hierdie stad wees. Ek weet nie. Ek ken nie
meer een derde van die mense nie. Die nuwe mense het ingetrek.
Ek het altyd dorp toe gegaan, ek—ek het almal geken. Nou ken
ek niemand, kwalik nie, want dit het net almal ingetrek.
167 Ek ken nie die vrou nie. Sy ken my nie. Maar as daardie
selfde Lewe wat in daardie Wingerdstok was, wat belowe het
dat die loot dieselfde lyn sal bring wat die…dieselfde Lewe
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wat die Wongerdstok gebring het. “Hy wat in My glo, die werke
wat Ek doen sal hy ook doen.” Is dit die Skrif? [Gemeente sê:
“Amen.”—Red.] Johannes 14:8. Goed.
168 Nou, as die werk wat Hy gedoen het, gepraat met die vrou by
die put en vir haar iets vertel het wat ’n verborge ding in haar
lewe was; as daardie selfde Heilige Gees, vanmôre, deur die kerk
sal werk hier, en deur my spreek, en vir hierdie vrou iets vertel
waarvoor sy hier is, of iets wat in haar lewe was, of so-iets wat
sy weet ek niks van weet nie. Want, as ek haar nie ken nie, wel,
weet ek—ek niks van haar nie. Sy staan net hier.
169 Maar as daardie Heilige Gees dit net sal toestaan, onfeilbaar.
Hier is God se Woord, dit belowe. Hier is ons albei, wat sê,
albei van ons: “Ons het nog nooit mekaar geken nie, nog nooit
mekaar gesien nie.” As die Heilige Gees dit sal openbaar, dan, is
daardie selfde Lewe wat in die loot was steeds lewendig, of in die
Wingerdstok, liewer, wat pols deur die loot. Mag die Here God
dit toestaan.
170 Nou, in die Naam van Jesus Christus, neem ek elke gees
hierbinne onder my beheer, om die Koninkryk vanGod se ontwil.
Nou, wees nou net baie eerbiedig, elkeen.
171 Ons ontmoet vir ons eerste keer, ’n man en ’n vrou, dis iets
soos dit in die Skrif was. God laat dit toe, miskien, dat die
mense, op die Oordeelsdag, sou weet, geen verskoning het nie.
As enigiemand sou weggaan vanmôre, sonder om in Christus
geplant te wees, sonder om Sy goedheid en Sy genade te ken;
sonder dit daar, sou ’n baie klein kansie hê, sou ek dink,
by die Oordeelsdag. Wanneer die Woord gepreek is, en as Sy
Gees dan…
172 Sien, daar’s een ding, om iets te preek. As Hy ’n historiese
God is, is dit dan net wat Hy in die geskiedenis gedoen het. Maar
as Hy regtig die Wingerdstok is, en ons die lote is, dan is die
loot net soveel deel. Die Lewe wat in die Wingerdstok is, pols
regdeur die loot, sien, so dit moet dieselfde ding voortbring. Hy
het dit belowe. “Hy wat in My glo, die werke wat Ek doen sal hy
ook doen.”
173 Nou, as jy siek is, en, dit—dit weet ek nie. Maar as jy siek is,
kon ek jou nie genees nie, wantHy het dit alreeds gedoen.
174 Maar dit mag wees dat Sy Teenwoordigheid hier jou volmaak
sal laat verstaan dat Hy hier is. Dan sal dit jou geloof oplig om
dit te aanvaar. Sien? Dis wat dit sal doen vir die gehoor. Wat dit
vir hierdie vrou sou doen, sou vir een en almal van julle doen.
Nou glo dit net.
175 Want: “Ter wille van ons oortredinge is Hy deurboor. Deur
Sy wonde het daar vir ons genesing gekom.” Het daar. Lank,
lank gelede, tweeduisend jaar gelede, verlossing en genesing het
toe gekom.
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176 Nou sê julle: “Hoekom praat jy, Broer Branham?” Ek kykwat
die Heilige Gees sal sê. Ek ken haar nie.
177 En dis die moeilikste plek waar ek ’n diens moes hou, is net
hier. Want, dis wat Christus gesê het: “’n Profeet in sy eie land,
onder sy eie mense.” Sien dit? “Hy het na Sy eie toe gegaan, en
baie dinge kon Hy nie doen nie.” Hy het weggestap. Nou, dis nie
as gevolg van hierdie groepie hier nie. Dis nie dit nie. My kerk,
hulle het my lief en glo my. Maar dis die buitenste element. En
die Woord van God het gesê. Dit sê so.
178 Maar ek—ek vertraag net ’n oomblik, om te kyk of die Gees
van God my sal salf om uit te vind. Nou, sy’s ’n gees en sy’s
vlees. Eendag sal die gees vertrek, en dan sal die vlees verrot.
Die gees gaan na die God Wie dit gegee het. Hier is ook ’n gees,
wat hier staan, maar dis verteenwoordig in ’n liggaam van vlees.
Nou as hierdie geeste gehaak is in daardie Wingerdstok, sal dit
voortbring die…
179 Wat was dit? Toe ’n gees voor Jesus gekom het, daar iets
verkeerd was daarmee, het daardie Gees wat in Hom was dit
geopenbaar. Sien? En die vrou, toe Dit dit openbaar het, het sy
dit aanvaar, en gesê: “U moet die Messias wees. Ons weet dat
wanneer Hy kom, Hy vir ons hierdie dinge sal vertel.”
180 Petrus, toe hy gekom het, o, hy het soort van gewonder
waarvan Andréas gepraat het. Hy het gesê: “Hy is die Messias.”
En toe hy by Hom gekom het, het Hy gesê: “Jou naam is Simon.
Jy’s die seun van Jona.” Dit was genoeg vir hom. Sien? Hy het
geweet hy het nie geweet wie hy was nie.
181 Maar Hy weet wie jy is. Ek weet nie wie jy is nie, maar Hy
weet. Ek weet niks van jou af nie, maar Hyweet.

Nou, hier is Dit. Nou dieGees vanGod is hier by die altaar.
182 Nou, dan, jy het geweet iets het gebeur. Jy is hier vir
’n senuwee-toestand. Dis reg. Jy het artritis, ook. Dit is die
waarheid. [Die suster sê: “Dit is so.”—Red.] Glo jy? Ek het nog
nooit in my lewe die vrou gesien nie.
183 Nou, is dit nie lieflik nie, daardie regte…Ek weet jy moet
Dit voel. Ek kykDaarna. Sien? Net soos ’n lieflikheid.
184 Nee, sien ’n man hier opkom. Dis jou broer. Jy het baie gebid
vir hom. Ek sien ’n jonger, jonger man. Dit moet ’n prediker wees.
Dis jou seun. Hy het ’n geestelike probleem. Jy het ’n ver pad
gekom, om hier te kom. Jy het van die Suide af gekom, oppad
hiernatoe. Jy’s van Tennessee. Jy’s Mev. Tabor. Gaan terug. Jy het
jou versoek. God gee dit vir jou. As…
185 Nou, ek het nooit die vrou aangeraak nie. Die Heilige Gees
het dit gedoen. Nou, dis dieselfde. Is dit dieselfde manier wat dit
gebeur het in die Bybel? Daardie vrou het gesê: “U moet Messias
wees.” Nou, dit beteken nie ek wat Messias is nie. Dit beteken
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dat die Gees van die Messias hier is. Ons is net mans en vroue.
Dis die Gees van die Messias.
186 Nou, ontvang julle Dit, word uitgetrek, uit daardie ou
ongeloof, en word reg langs Hom geplant, sien, nou. Lig jouself
op en sê: “Here Jesus, U wat die Seun van God, die Hoëpriester
is. Broer Branham het pas gesê U sit in die Majesteit Omhoog. U
is voorbestem voor die grondlegging van die wêreld, is U geslag,
om hierdie resultate te lewer; dat, ek, ’n halfhartige gelowige,
wat probeer glo, gemaak kan word om ten volle te glo. Laat ek U
kleed aanraak. Laat U hommetmy praat.” Jy wat…
187 Julle in die gehoor, sê julle dieselfde ding. “Want as U
dieselfde is gister, vandag, en vir altyd, laat U—U—U my U deur
my geloof aanraak, alle gedagtes van ongeloof aflê. Laat my U
aanraak.”
188 Ek glo jy het ook jou hand opgesteek, dat ons vreemdelinge
vir mekaar is. [Die suster sê: “Ek het.”—Red.] Goed. Nou, as die
Here Jesus aan my kan openbaar, iets wat—wat verkeerd is met
jou, of iets op ’n manier, jy dit sou glo, dat hierdie Lewenslyn, dat
die kerk werklik geplant is in God. Jesus het gesê: “In dié dag sal
julle weet dat Ek in die Vader is, die Vader in My is; en Ek in
julle, en julle in My.” Sien? Dis daardie Lewe van God wat reguit
afvloei deur die Naam van Jesus Christus, reguit af in die Kerk
in, sien,maak ons een. Ons is lote. Ons is Sy verteenwoordigers.
189 As jy dit glo, sal daardie voetprobleem jou verlaat. Sal jy dit
glo? [Die suster sê: “Ek glo. Ek glo.”—Red.] Goed. Jy kan dit kry.
En jou man daar, sal ook genees word. Jy glo hy sal, van die
breuk? [“Ja.”] En jy meneer, glo dat jy genees sal word? [“Amen.”]
Uh-huh. Jy glo? Het ’n dogter, ook. [Die broer roep uit: “O! Jesus!
Jesus!”] Sy het ’n gees van een of ander geestelike probleem.
Jy het van die Noorde afgekom, hiernatoe gekom. [“O, in die
Naam van Jesus!”] Jy het met die hoofweg langs gekom. Jy’s van
Austin. Jou naam is Mev. White. [“Dankie, Here Jesus. Dankie,
Here Jesus.”] Dis SO SPREEK DIE HERE. [“O!”] Gaan terug
en glo nou, en word genees, en word dan gesond. God gee jou die
begeerte van jou hart. [Broer Branhamwag vyftien sekondes.]

“As julle kan glo, is alle dinge moontlik.”
190 Die Lewe van die Lewe van Christus, in die loot. Die loot is
nie Branham Tabernakel nie. Loot is nie William Branham nie.
Die loot is wie ook al uitgetrek sal word uit jou ongeloof, en in
Hom ingeplant word.
191 Ek glo jy het ook jou hand opgesteek, ons was vreemdelinge.
Ek ken jou nie. God ken jou wel. Jy’s nie hier vir jouself nie. Dis
vir die kind. Ek sien die Lig wat hang oor die kind. As God aan
my sal openbaar wat verkeerd is met jou kind, sal jy glo dat ek
Sy profeet is, en glo dat ek vir jou die waarheid vertel? Jy sal.
Die kind het ’n hartprobleem. Dis iets soos ’n klep, het die dokter
gesê. Dit is ondersoek. Hywil dit dadelik na die kliniek toe stuur.
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Dis reg. Jy’s van hier in Jeffersonville, hier oorkant op die straat,
Fultonstraat. Maar dis reg. En jou naam is Mev. Burkhart, Irene
Burkhart. Gaan terug, en glo vir die baba, dit sal gesondword.
192 “As julle kan glo, is alle dingemoontlik.” As julle net glo!
193 Hierdie vrou wat hier sit met daardie senuwee-probleem. Ja.
Vergeet dit. Jy gaan huis toe, gesond wees nou.

“As julle kan glo!”
194 Het jou hand op soos hierdie, het rugprobleme. Glo jy God
sal jou gesond maak? Jy glo, aanvaar dit? Gaan dan huis toe en
wees gesond. Jesus Christus maak jou gesond.
195 Joune is nier. So, gaan voort, jy het joune, ook, meneer. God
seën jou.

Hê geloof in God. Moenie twyfel nie.
196 Gekleurde vrou. [Broer Branham wag vir tien
sekondes—Red.] Daar’s twee van hulle. [Broer Branham wag
tien sekondes.] Reg agter aan die agterkant daar. Groeisel op die
keel, in die keel. Glo met jou hele hart. Glo jy dit, dame? Soort
van ’n klein kappie, op daar. Glo jy? Steek op jou hand. Goed.
Gaan huis toe; dit sal jou verlaat.
197 Daar’s ’n jonger vrou as hierdie. Ek ken jou nie. God ken
jou wel. Glo jy Hy kan jou genees? [Die suster sê: “Ja.”—Red.]
Wel, gaan terug na New Albany, Mejuffrou Pearl Allen, en word
gesond gemaak. Jesus Christus het jou genees. Gaan jy, glo dit,
jy kan gesond word.
198 Hê geloof in God. Glo julle met julle hele hart? [Gemeente
sê: “Amen.”—Red.] Nou, is nie…[Broer Branham wag tien
sekondes.] O, daar gebeur net alles, oor die…As jy dit net kan
glo, vriend!
199 Aangename kennis, meneer. Glo jy Jesus Christus die Seun
van God? Jy glo dat ek Sy profeet is? [Die broer sê: “Ek
glo.”—Red.] Jy glo dit wat ek vir jou sal vertel. Jy sou weet of
dit waarheid is of nie. Jy glo waaroor ek gepreek het, vanmôre,
is die Waarheid? [“Ja.”] Jy glo wel. [Broer Branham wag tien
sekondes.] Jy’s hier vir ’n goeie ding. Jy’s hier om ontslae te
raak van ’n gewoonte, dis, rook. Ek sien jou kyk daarna, en
die ding veroordeel, en dit weghou van jou. Dis reg. Moenie…
as jy…Luister. Jy wil gebed vir jou vrou hê. Sy het soort
van floutes. Mnr. Carlock, gaan terug na Owensboro, Kentucky,
waarvandaan jy gekom het. Moenie nog een aanraak nie. Jesus
Christus maak jou gesond. Gaan, in die Naam van die Here, en
word genees.

Glo julle? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.]
200 Nou kyk. Hierdie manwat hier kom, lê net jou hand opmyne,
meneer, hier. Jou rugprobleem is weg. Gaan net terug daar deur,
en dank God. Amen.
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201 Wil jy jou aandete eet? Die maagprobleem sal jou verlaat
as jy dit glo. Glo jy dit? Gaan op jou pad. Loof God net, en sê:
“Dankie, Here.”
202 Hoeveel glo met julle hele hart? [Gemeente sê:
“Amen.”—Red.]
203 God seën jou. Net so, ook, kan jy gaan en die Here prys. Sê:
“Dankie, Here.”
204 Jy het ’n probleem wat baie mense daarbuite het. Dis
senuweeagtigheid, laat jou hart tekere gaan, en hartprobleme.
As jy glo met jou hele hart!
205 Daarbuite, hoeveel het ’n senuweeagtige hart en dinge? Nou
steek julle hande op soos daardie. Kyk hierbuite. Hoe kan jy dit
ooit uitroep? Sien?
206 Glo jy met jou hele hart? Jy glo, ook? Goed. Gaan en
word genees in die Naam van Jesus Christus. Moet dit geensins
betwyfel nie, maar glo in wat gesê is aan jou, dieWaarheid is. Glo
dat jy genees is. Jy sal kry waarvoor jy vra.
207 Die res van julle doen dieselfde. Nog hoeveel van julle
hierbuite het dit gekry? Goed, meneer. Hoeveel daarbuite het
God nodig? Steek julle hande op. En sê…
208 Kyk. Begryp dit. Ek kan nie enigiemand genees nie. Ek is ’n
man. As Christus hier gestaan het, kon Hy nie enige van julle
genees nie. Hy het ’n program neergelê, en daardie program is: jy
glo dat Hy vir jou gesterf het, jy kan daardeur genees word. Dis
die enigste manier. Dis geloofsgenesing. Geloof! Glo dat Christus
die prys betaal het vir jou. Hoeveel verstaan dit nou? [Gemeente
sê: “Amen.”—Red.] Goed.Hoeveel aanvaar dit? [“Amen.”]Goed.
209 Terwyl ons bid, lê julle hande op mekaar. Lê julle hande
oorkant op mekaar, bid elkeen.
210 Nou kan jy na jou sitplek toe gaan, suster. God seën jou nou.
Word gesond gemaak!…?…Ja. Dis reg. Dis senuwee-toestand,
maar dit—dit sal jou verlaat. Stap af daar deur nou, kyk of
daardie…Begin anders voel, voel jy nie? Sien? Sekerlik. Jy is
genees, deur net hier te staan. Het julle opgelet hoe hy van die
trappie afgeloop het toe sonder dit? Sien? En nou is jy reg. Nou
kan jy huis toe gaan, gesondwees. Die Here seën jou.
211 Noumet julle hande opmekaar. Sien, ons het nie baie tyd nie,
dis amper middag. En hulle het nog ’n doopdiens.
212 Sekerlik, sekerlik, mense, die groot Lewe van God, die groot
Heilige Gees, wie onfeilbaar gewys het dat Hy teenwoordig is,
wys dat daardie Lewewat van die Troon van God af kom, uitpols
in die lote, om Lewe te wys. Glo julle dit nie? Dan, nee, ek het
nog nooit enige van hierdie mense genees wat hier opgekom het
nie. Hulle geloof het dit gedoen, omdat hulle iets vertel is wat die
waarheidwas. As jy hierwas, souDit dieselfde ding gedoen het.
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213 Nou aan julle daarbuite, Hy openbaar aan julle wat julle
nodig het. Nou terwyl ons bid, almal saam bid, julle glo elke
woord as die waarheid, en kyk wat gebeur. Jy sal genees word.
Nou bid jy vir die persoon. Moenie vir jouself bid nie. Bid vir die
persoon waarop jy jou hande het. Laat daardie persoon vir jou
bid. Bid vir mekaar. Die Bybel sê dit nou.
214 Die einste Bybel wat gesê het: “Die werke wat Ek doen
sal julle ook doen,” het dit gesê: “Vir dié wat geglo het, sal
hierdie tekens volg. As hulle hulle hande op die siekes lê, sal
hulle gesond word.” Nou, die God wat een belofte maak, en dit
hou, as jy daarin geplant is, langs die Waterstrome, bring Dit
elke Goddelike Teenwoordigheid van God, elke belofte, reg in
jou verbinding in. Jy’s ’n boom wat geplant is langs die strome
van een Water. Daardie een Water is Christus, Sy Heilige Gees.
Daar is genesing. Daar is verlossing. Daar is vreugde. Daar is
lankmoedigheid, sagmoedigheid, teerheid, geduld. Allerhande
gawes wat in daardie een kosbare Naam lê. “Wat julle die Vader
ook al in My Naam vra, dit sal Ek doen.”
215 Nou, bid jy in die Naam van Jesus, vir die persoon op wie
jy jou hande het. Ek sal oor almal bid, vir julle almal. Laat die
HeiligeGees, wat nou teenwoordig is, elke persoon genees.
216 Here, ons wil vra dat U goedheid by ons sal bly. Elkeen bid
op sy of haar eie manier. Hulle het die Gees van die lewende
God gesien, wat net so werklik gemaak word as wat Dit was
by Galiléa. Net soos Dit was toe Petrus daar gekom het by die
strand van Galiléa, en Jesus vir hom vertel het wie hy was. En
net so werklik as wat dit was, toe Natániël gekom het, en Hy vir
hom gesê het waar hy die vorige dag was. Net so werklik as wat
dit was by die poort van Samaria, of by die put. Sekerlik kon die
mense sê: “Hierdie is die Gees van die lewendeGod.”
217 Here, gee geloof en teenwoordigheid van gees, en
teenwoordigheid van die Heilige Gees, dat elkeen, wat bid,
mag bid vir mekaar, ’n gebed van geloof. Ek vra nou, Here, vir
hulle wat hulle hande op iemand het, dat U hulle onveranderlke
geloof sal gee, net nou vir daardie persoon. En, natuurlik, sal dit
terugkom na hulle. O, laat dit wees! Here God, laat dit wees. Ons
kan hulle inbring, een vir een, oor die platform, met dieselfde
resultaat; maar steeds sal dit ’n geloof verg, ’n geloof in die
individu, om God te glo. En daar staan geskrywe: “Vir die wat
geglo het, sal hierdie tekens volg. As hulle hulle hande op die
siekes lê, sal hulle gesond word.”
218 O Here, hou U belofte vanmôre, aan elke gelowige. En mag
die Heilige Gees net nou inbeweeg in die liggame van hierdie
siek mense, en alle siektes en kwale wegneem. Mag daar so ’n
bevestiging daarvan wees, totdat die harte van daardie mense
sal spring van vreugde, in die geloof dat God hulle gesond
gemaak het. Mag hulle van hierdie tabernakel af gaan, singend
en juigend, en in geloof dat God hulle gesond gemaak het.
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Mag hulle op ’n ander datum terugkom, gelukkig, verheug, met
getuienis, soos honderde vandag om die wêreld kan getuig, vanU
Genesingskrag. Hierdie gebed bid ons oor hierdie mense, en vra
dat dit so sal wees, in die Naam van Jesus Christus, die Seun van
God.Mag die Lig vanGod deurbreek en almal genees. Amen.

Ek kan, ek sal, ek glo wel;
Ek kan, ek sal, ek glo wel;
Ek kan, ek sal, ek glo wel
Dat Jesus my nou genees.

Doen julle dit? Steek jou hand op.
Ek kan, ek sal, ek glo wel;
Ek kan, ek sal, ek glo wel;
Ek kan, ek sal, ek glo wel
Dat Jesus my nou genees.

[Leë kol op band—Red.]…glo dit.
219 Ek sou mense se huise besoek, en hulle sou goeie aandete
voorberei. Sou vir my ’n koppie kookwater moes kook, en my
laat sit met ’n bietjie gortsop; hulle met allerhande goeie goed op
die tafel. Eendag het ek vir die Here gesê: “Ek glo. Ek glo.” O,
goeiste! Ek het in die straat afgeloop met my eerste mondvol kos
in my maag, aan die sing.

Ek kan, ek sal, ek glo wel;
Dit sou probeer opkom; ek sou dit terugdruk.

Ek kan, ek sal, ek glo wel;
Ek kan, ek sal, ek glo wel
Dat Jesus my nou genees.

220 Ja. Dit was vyf-en-twintig jaar gelede. Hy was werklik vir
my van toe af. Ek’s net so dankbaar daarvoor. Mag dit dieselfde
ding vir julle wees. God seën julle.
221 Nou gaan hulle doopdiens hê, net binne ’n paar minute, glo
ek; ja, dit is, as daar sommige hier is om gedoop te word in
die Naam van die Here Jesus Christus. As daar sulke mense is,
sodat ons sal weet om die gehoor te verdaag of—of hulle net ’n
bietjie te hou, sou julle julle hande opsteek, as iemand gedoop
moet word in die Naam van die Here Jesus. Een, twee, drie, vier.
Goed. As die vroue na hierdie kant toe sal gaan hier, en die mans
hiernatoe, ter voorbereiding, as julle sal. Terwyl ons nog een keer
sing: “Ek…” 
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