
BEWYS SY WOORD

 Laat ons bly staan en ons hoofde buig. Here Jesus, ons 
 is dankbaar teenoor U vanmôre vir die voorreg om in U 
Teenwoordigheid in U huis te kan kom, waar U mense in U 
Naam vergader het. En alles is Uwe, Here. En ons wy onsself 
nou aan U vir die verwagting wat ons in ons harte het vir ’n—’n 
diens vir hulle wat sonder God en sonder Christus is, dat hulle 
gered sal word, en die siekes genees sal word, en die heiliges 
geseën sal word. Skenk dit, Here. En dan aan die einde, sal ons 
ons hoofde in nederigheid buig en U loof vir alles wat U op 
hierdie dag deur ons doen. Want dis in Jesus se Naam wat ons 
dit gevra het. Amen. Julle kan maar sit.
2 Ek is inderdaad dankbaar vir die voorreg om weer vandag 
hier te wees, en vir julle mense wat so ver gereis het om vir die 
Boodskap te kom, vir die diens vanmôre. Ek weet julle het nie 
gekom net om my te sien of te hoor nie, julle het gekom om 
die Here Jesus te ontmoet. En so vertrou ek dat Hy julle die 
begeerte van julle hart sal gee.
3 Nou ek’s—is terug, het teruggekom, die familie na Tucson 
geneem en teruggekeer. Ek’s moeg en uitgeput. En ek’s heel 
somer aan die gang, van verlede Januarie af, en nou het ek 
gekom om daar na Kentucky te gaan hierdie week, om saam 
met ’n paar vriende te gaan jag, om ’n bietjie te probeer 
ontspan. Dit maak my so erg senuweeagtig, weet julle, so 
ek’s…Billy en ek is albei net omtrent klaar, so ons—ons bid 
dat God ons hierdie week sal help om te ontspan.
4 As die Here wil, wil ek weer volgende Sondag hier terug 
wees as die Here wil. En ek wil ’n spesiale diens hê volgende 
Sondag. Ek wil iets ’n bietjie anders doen as gewoonlik. 
Nou, ek maak dit bekend sodat die mense wat sou…dalk nie 
geïnteresseerd is nie, nie hoef te kom nie, maar ons bid altyd vir 
die siekes, as die Here wil, wanneer die mense kom. En volgende 
Sondag wil ek uitvind wat op almal van julle se harte lê. Ek—ek 
wil hê julle moet neerskryf, vandag, wanneer julle weggaan, en 
dit op die lessenaar neersit, en Broer Neville sal hulle vir Billy 
Paul gee, en hy vir my, wat op julle hart is. Sê net…as dit ’n 
Bybelvraag is, gewoonlik het ek dit so. Ek gaan dit nou ’n bietjie 
wyer oopmaak, miskien is daar ’n probleem op jou hart wat—wat 
jy—jy kan op een of ander manier nie daar verbykom nie, soos 
dat jy, o, miskien ’n huishoudelike probleem het. Jy hoef nie jou 
naam daar onder te teken nie, maar sommer: “My man maak 
so-en-so en dit hinder my.” “My vrou maak so-en-so.” “En—en 
daar—daar’s ’n sekere ding wat in die lewe plaasvind,” of—of 
iets, weet julle, net wat op jou hart is, iets wat jou pla. Ek dink 
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dit sal goed wees. Wat dink julle? Vind dan net daar uit, en 
miskien kan julle die vraag vra en ek kan antwoord vir iemand 
anders. Sien, hulle mag dieselfde probleem hê. En net wat 
op jou hart is, maak dit net so kort as moontlik, soos: “Ek het 
’n kind wat skynbaar verkeerd loop, wat moet ek doen?” “Ek 
het ’n—’n man wat nie saam met my wil kerk toe kom nie. Hy 
raak parmantig met my, wat moet ek doen?” Of ’n vrou wat so 
is. Of—of, julle weet: “Die Bybel sê dit op een plek, en dit op ’n 
ander plek, ek verstaan dit nie. Dié, ek wil graag weet wat Dit 
beteken.” “En moet ek, in die geval van ’n Christen, wanneer ek 
by die kantoor werk, en die baas sê sulke dinge, en hy vra my 
om saam met hom na ’n partytjie te gaan, en op hierdie partytjie 
drink hulle, wat moet ek doen?” Sien, sommer, julle weet, dinge 
soos wat op die menslike gemoed is. Ons wil hê julle moet.
5 En, daarom, dan moet ek—ek teruggaan dan, daarna, na 
Arizona toe. En ek het gedink ek sou—sou ’n kans kry om julle 
soort van te help verstaan, en so goed as wat ek kan. Ek sal 
graag soveel as wat ek op die preekstoel kan sit, wil hê, vandag 
voor julle weggaan. Skryf dit net en sit dit hier neer, en—en 
Broer Neville of een van hulle sal hulle vir my gee. En hierdie 
week, daar in die berg, sal ek ’n—’n kans hê om dit te bestudeer 
en—en daaroor te bid, en die Skriftuurlike antwoord vir julle te 
kry op alles wat ek kan, om julle te help. Want dit is waarom 
ons hier byeen is, is om mekaar te help. Sien? Julle help my 
soos julle vir my bid, en ek hoop ek kan julle help. Nou, moet 
dan nie vergeet nie, dit sal volgende Sondagoggend wees.
6 En nou, vandag, ons is…is besoekers by ons, soos 
gewoonlik. En hoeveel is van meer as honderd myl ver, steek 
jou hand op? Dis nege-en-negentig persent van die gemeente. 
’n Paar Sondae gelede, het ek gesê: “Hoeveel is van so ver 
af,” of iets, en ek kon geen hande van Jeffersonville kry nie. 
Huh! Die volgende dag het ek dit wel uitgevind, hulle het 
gesê: “Broer Branham, al die besoekers kom in,” en het gesê: 
“ons laat hulle maar sommer ons plek in die kerk inneem.” So 
het gesê hulle kom, honderde kom aan en kon nie inkom nie, 
het gesê: “Omdat ons die besoekers gesien het, sien.” Nou dis 
gaaf van die Jeffersonville mense hierrond. Ons—ons is—ons 
is dankbaar daarvoor, Jeffersonville en New Albany, en die 
mense rondom. Ons is dankbaar daarvoor. Hoeveel is van ’n 
duisend myl ver? Goeiste! Hoeveel is van meer as ’n duisend 
ver, steek op julle hande? O, goeiste! Dis mooi. Dis…
7 Verlede Sondag, was ’n week gelede, het ek gepraat oor 
die onderwerp Die Toekomstige Tuiste Van Die Bruid En 
Bruidegom, en ek dink ons het van omtrent vyftienhonderd 
vierkante myl omheen gekom. En, dit het gebeur dat, 
dit presies die maat van die Stad was waarvan ek gepraat 
het, vyftienhonderd vierkante myl. Ek het Daarop gevoed 
sedertdien, in die wete dat wanneer hierdie lewe oor is, gaan ek 
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na daardie Stad. Ek is oppad na daardie Stad, en niks anders 
maak saak nie. Wat as die son nie vandag skyn nie, of môre 
nooit kom nie, watter verskil maak dit? Ons het ’n Tuiste, 
’n Rusplek. Moeg of nie moeg nie, ons het nogtans daardie 
Rusplek. Julle sê: “Dis ’n ou man se droom.” Nee, dit is nie. Dit 
is nie. Dis die Bybelse Waarheid.
8 Een aand nadat ek hier gepraat het, was daar ’n man 
wat hier agter die platvorm om gehaas het, soos ek by die 
deur uitgegaan het, het my daar by die motor probeer kry. En 
hierdie jongkêrel het gesê: “Ek wil net een woord vir jou sê.” 
Billy en sommige van die broers het my na die motor probeer 
neem. Hy het gesê: “Kan ek net die een woord sê?”
 Ek het gesê: “Sê maar, meneer.”
9 En hy het gesê: “Jy het vanaand gepraat, oor daardie vroue 
uit te trap, die manier wat hulle aangetrek het, die dra van 
daardie klere.” Het gesê: “’n Man van jou ouderdom sal dit 
dink, maar as jy my ouderdom was, sou jy anders dink.”
 Ek het gesê: “Hoe oud is jy?”
 Hy het gesê: “Ek’s sewe-en-twintig.”
10 En ek het gesê: “Ek was tien, vyftien jaar jonger as jy, toe 
het ek dieselfde ding gepreek. Sien?” Ek het gesê: “Dis wat in 
jou hart is, seun. Jou oë sien deur jou hart.” En hy het net sy 
kop laat sak en weggestap. Ek skat daar is niks meer daarop 
te antwoord nie. Sien, dit hang af van wat hierin is, is wat 
hierdeur en hierdeur gaan uitkom. Sien, Jesus het gesê: “As jy 
anders sê as wat hierin is, dan word jy ’n huigelaar.”
11 Ek’s vanmôre bly om, êrens in die gemeente, ’n—’n baie 
kosbare vriend van my te hê, broer, Eerwaarde Eddie Byskal 
en sy vrou en kinders. Ek veronderstel hulle het vanmôre in die 
byeenkoms ingekom. Eddie, is jy hier? Ek—ek het gedink jy…
Wel, miskien het hy dit nie gemaak om te kom nie. Broer, o, ja, 
ver…Nou, dis nie die “amen”-hoekie nie, Eddie. Jy’s welkom 
hier op die platvorm by ons, die predikers, as jy wil kom. En 
dan was ons op…
12 Broer Eddie was saam toe die Here my die visioen gegee 
het van die beer en die kariboe. Die…Hoeveel onthou dit toe 
ek julle vertel het? Goed, hy was daar. Hy was die jongkêrel 
wat die geruite hemp aangehad het, Broer Eddie Byskal. En 
hy het daar gestaan waar…en gevra…ek—ek het hulle 
gevra of hulle ’n geruite hemp gehad het, enigeen van hulle. 
“Nee,” niemand het dit gehad nie. Ek het gesê: “Wel, dit 
kan…Dit moet ’n geruite hemp wees. Daar gaan ’n—’n groot 
silwerpunt grysbeer wees, en—en een of ander soort dier wat 
twee-en-veertig duim oor sy horings is, soos dit, gelyk soos 
’n takbok.” En dit was omtrent ses maande, het ek hier gesê, 
julle weet, voor dit gebeur het; lank, omtrent so, o, vroeër as 
dit in die jaar.
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13 Toe is ek uitgenooi daar na hierdie man toe, om te gaan 
jag. Ek was nooit agter in daardie deel, daar waar ons gegaan 
het nie, en ek dit gesê het nie. Maar die klein paadjie, wat ver 
op teen die Alaska-hoofweg is, waar daar niks behalwe woude 
en berge en diere is nie. En daardie aand by die karavaan toe 
ek Broer Byskal daar vertel het, en—en Broer Southwick, het 
hy gesê: “Wel ek—ek…Ons gaan nou in skaapwêreld in,” het 
gesê: “dit sal nie daarbo wees nie.”
14 En ek het gesê: “Ja,” en ek het gesê: “dit was een van die 
kêreltjies wat by my was wat ’n geruite hemp aangehad het.” 
Niemand het ’n geruite hemp gehad nie, Broer Byskal het nie 
een gehad nie, nie een van die res van ons het een gehad nie.
15 Die tweede aand daarbo, het ons ’n ram ver bo die boomlyn 
gesien, raakgesien. Nou, dis ver bo waar bome nie eens groei nie, 
waar daar niks behalwe kariboe en skaap is nie, en ons het ’n 
paar daar ver raakgesien. En op die pad af daardie namiddag, 
het Broer Byskal in die water ingestrompel en nat geword.
16 Die volgende oggend het ons vroeg opgestaan en afgesit 
agter die ramme aan wat ons gedink het ons gaan kry. En op 
sy…Ons het daarbo aangekom en ons is…het ons middagete 
geëet, en ons kon nie die ramme kry nie, en Broer Byskal het pas 
’n kariboe geskiet. So ek het toe rondgekyk, en ons het opgegaan, 
Broer Southwick het vir my gesê, gesê: “Ek meen ons sal…as 
jy regtig goed wil stap, Broer Branham, sal ons oor hierdie berg 
gaan, onder in daardie leegte, daardie ramme kon dalk daarheen 
gegaan het,” wat ’n ver stap is. Maar dit word dalk nie donker 
voor heel laat nie, dis dalk tien-of elfuur soms.
17 En dis ’n goeie ver stap oor daardie rotsagtige berge. So ek 
hou van stap, en so staan ons net daar met ons arms om mekaar, 
altwee ons baarde wat al grys word, met ons arms om mekaar, 
het gehuil en geweet, ek het gesê: “Broer Bud, ek hoop eendag, in 
die Millennium, kan ek daar in al daardie berge stap.”
18 Hy het gesê: “Ek hoop ek’s by jou, Broer Branham.” En 
ons het daar gestaan, net verheug in die Here. En ek is so lief 
vir die berge!
19 En toe het ons afgegaan. Dis toe dat Broer Byskal daar 
die—die—die kariboe geskiet het. Dit, hy’s ’n sendeling by die 
Indiane, en hy wou dit vir sy Indiane gee om te eet. So ons 
het afgegaan, ons middagete geëet, en die kariboe bewerk en 
teruggekom.
20 Ek en Bud het opgegaan oor die berg, en toe ons bo-oor 
gekyk het, en in die verte, met my verkyker, het ek hierdie 
dier raakgesien wat ek gesien het, net so in ’n panorama, soos 
ek julle hier vertel het. Broer Byskal daar, wat net langs ons 
gestaan het. En toe het ek gesê: “Daar is daardie dier.”
21 En hy het met die verkyker gekyk, en gesê: “Dis ’n yslike 
groot, ou, kolossale kariboe-bul.”
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22 En ek het gesê: “Ek het nog nooit gesien, ek het gedink 
hulle het plat horings.” Maar hierdie een het penne gehad, hy 
was ’n kêrel wat snaaks gelyk het, net soos ek in die visioen 
gesien het. Ek het nog nooit tevore kariboe geskiet nie.
23 “So, wel,” het hy gesê: “as die Here hom vir jou gegee het,” 
het hy gesê: “daar’s net…”
24 Ek het gesê: “Ja, dit moet dit wees. Al ding waaroor ek 
wonder is daardie geruite hemp.” En ek het omgekyk, en Broer 
Eddie, sy vrou moes dit gesit het, sy was daar saam met hom, 
moes dit in sy duffelsak gesit het. Toe hy die vorige dag nat 
geword het, het hy ’n ander hemp aangetrek, en daar was die 
geruite hemp. Ek het gesê: “Dit is dit.”
25 Toe ek daarheen is en die kariboe gekry het, het hy, Bud, 
vir my gesê, gesê: “Nou, Broer Branham, jy sê hierdie horings 
is twee-en-veertig duim?”
 Ek het gesê: “Dis wat hulle sal wees.”
 Hy het gesê: “Het vir my na omtrent twee-en-negentig gelyk.”
 Ek het gesê: “Nee. Hulle is twee-en-veertig duim.”
26 Hy het gesê: “Nou, volgens wat jy vir my gesê het, voor ons 
by daardie seun daaronder terugkom met die geruite hemp 
aan, Eddie,” (waar hulle ons onder die berg sou ontmoet, ’n 
paar myl), het gesê: “gaan jy ’n grysbeer doodmaak.”
 Ek het gesê: “Dis SO SPREEK DIE HERE.”
27 Hy het gesê: “Broer Branham, waar gaan hy vandaan kom? 
Ek kan vyftig myl rondom sien.”
28 Ek het gesê: “Hy’s steeds Jehova-jireh. Die Here kan vir 
Homself voorsien, sien. Hy kan eekhorings laat ontstaan. As 
Hy ’n ram kan laat onstaan, as Hy dit gespreek het oor ’n beer, 
kan ’n beer ontstaan.”
29 Ons het hierdie swaar kariboe, die trofee, probeer afdra, 
teen die berg af, en ek het die geweer partykeer gedra en dan 
sou hy die geweer dra, en omgekeerd. En toe ons byna by ’n 
groot gletser gekom het, wel, ons het daaronder gekom. Dit 
was soort van warm, ons kom in die ysgletser, en gaan sit daar 
’n rukkie om af te koel. Hy het gesê: “Weet jy, Broer Branham, 
ons is nie meer as omtrent ’n myl van waar Eddie en Blaine, 
daardie twee seuns, staan nie. Daardie ou beer beter opdaag.”
 Ek het gesê: “Bud, ek glo jy twyfel daaraan.”
30 Hy het gesê: “Broer Branham, my broer het epileptiese 
aanvalle gekry vir soveel jare. En jy het my eenmaal gesê, die 
eerste keer hierbo, toe ons na ’n ander plek toe gegaan het, vir my 
gesê hoe daardie seun gelyk het.” En Eddie het daar reg langs my 
gery, op ’n perd, toe die Here die visioen gegee het. En ek het vir 
hulle gesê wat om met die seun te doen, die aanvalle het opgehou. 
En nou het hy gesê: “Ek kan nie daaraan twyfel nie.”
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31 Ek het gesê: “Bud, ek weet nie waar die beer vandaan gaan 
kom nie.” Maar ek was omtrent vyftig, ek’s nou vyf-en-vyftig, 
so dit was omtrent drie jaar gelede. Ek was omtrent 
twee-en-vyftig of drie-en-vyftig. Ek het gesê: “Ek het Dit nog 
nooit sien faal nie. God sal vir my daardie grysbeer gee voor ek 
by daardie seuns kom.” En ons was byna onder waar die klein 
spardenne en bome begin.
32 ’n Entjie laer teen die heuwel af, ons was amper in die 
bome, het hy gaan sit. Hy was die een wat toe die trofee gedra 
het, ek het die geweer gehad. En hy het gesê: “Daardie ou beer 
beter opdaag, moet hy nie?”
 Ek het gesê: “Hy sal daar wees. Moenie bekommerd wees 
nie.”
 Hy het gesê: “Ek kan elke heuwel sien.”
33 Ek het gesê: “Ek…Maar ek sien die belofte!” Sien? Sien, 
Hy het belowe. Ek het gesê: “Wat Hy ooit…” Ek het gesê: 
“Bud, wat is dit wat net daar sit?”
34 Hy het gekyk, gesê: “Dis ’n groot silwerpunt-grysbeer.” Het 
gesê: “Dis hy.” Toe ons die grysbeer gekry en teruggekom het…
Ek onthou in die visioen wat ek julle vertel het, was ek bang oor 
die geweer. Dit was ’n klein ou.270, klein koeëltjies, julle sien. Dis 
op band. En ek het die beer gekry, net omtrent vyfhonderd treë, 
soos Dit gesê het. Bud het gesê: “Jy beter daardie beer in die rug 
skiet.” Hy het gesê: “Het jy al ooit tevore ’n grysbeer geskiet?”
 Ek het gesê: “Nee.”
35 Hy het gesê: “O, hulle weet nie wat die dood is nie!” Ek 
het dit ’n bietjie later geleer. Toe het hy gesê: “Hulle gaan nie 
stukkend met die skok nie,” het gesê: “jy moet hom liewer skiet.”
 Ek het gesê: “Volgens die visioen, het ek dit in die hart 
geskiet.”
36 Hy het gesê: “Wel, as daardie visioen so gesê het, gaan ek 
by jou staan.”
37 En ek het gesê: “Hier gaan ons.” En ons het ’n bietjie nader 
gekom, en toe ek opstaan, het die beer my gesien. Dit was wat 
hy wou hê, om ’n stormloop te maak. En ek—ek het die beer 
geskiet, dit het nie gelyk of dit hom eens seermaak nie. Hier 
kom hy! En voor ek nog ’n koeël in die geweer kon kry, het die 
beer omtrent vyftig treë van hom af gesterf.
38 Bud was wit om die mond, hy het gesê: “Broer Branham, ek 
wou hom nie op my skoot gehad het nie.”
 Ek het gesê: “Ek ook nie.”
39 Het gesê: “Ek’s bly daardie visioen het gesê jy het hom 
gekry.” Hy het gesê: “Nou, as daardie, as daardie horings 
twee-en-veertig duim is, gaan ek ’n…” Ek sal dit sê soos hy 
het, het gesê: “gaan ek ’n oorval kry.”
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40 Ek het gesê: “Wel, jy kan dit sommer nou kry, want dis wat 
dit gaan wees.”
41 Toe ons onder by Broer Eddie kom, het ek vir Broer Eddie 
gesê…Ons het die perde losgemaak, hulle is bang vir ’n beer. 
En, o, goeiste, hulle het dit moes ruik. Ons kon hom nie afslag 
nie, dit was te laat; moes die volgende dag terugkom. En toe 
het ons die tou omtrent tien keer gebreek, en perde het oral 
gehardloop. So toe ons toe daar gekom het, het hy gesê…Het 
die maatband gaan haal uit sy saalsak, gesê: “Blaine.”
42 Ek het vir Broer Eddie gesê, ek het gesê: “Hou nou daardie 
handjie dop, volgens…” Ek het gedink dit kon Billy Paul 
gewees het, klein ou handjie hou die maatband om die horing 
vas. Ek het gesê: “Hou daardie handjie dop,” aan Broer Eddie 
gestamp. Ons het teruggestaan. Hy het dit so opgevou, presies 
op die neus, twee-en-veertig duim. Sien, net presies. Jesus faal 
nooit! Daardie Woord sal nooit faal, solank dit van God kom nie.
43 Ek het pas in ons midde raakgesien, Broer en Suster Jackson 
van Suid-Afrika. Ek skat hulle is al voorgestel. En—en is julle, 
Broer Jackson? Vanmôre, staan op, jy en Suster Jackson. Ek wil 
net graag hê hulle moet sien. My broer, Eddie, hier is ook ’n ou 
jagmaat uit Suid-Afrika, daar ver. Die Here seën julle, Broer 
Jackson en Suster Jackson, so bly om julle hier by ons te hê. En 
al die predikers in die gebou, steek julle hand op, almal wat in 
die bediening is. Wel, dis mooi en netjies, goed. Die Here seën 
julle. Ons is bly om julle almal hier te hê. Ek gaan oor ’n paar 
minute ’n gebedsry hê, so ek—ek hoef nie…Ek wens ek kon julle 
almal laat opstaan en hierheen kom en vir my preek. Ons is bly 
om julle te hê, elkeen van julle.
44 Wanneer, ek dink aan julle lojaliteit, en—en van dwarsoor 
die nasie gekom het, ensovoorts, om my te hoor praat van 
daardie lieflike Here Jesus, julle vertroue wat julle het dat Hy 
my gebede verhoor. Ek het gepraat net ’n paar minute gelede 
by ’n private onderhoud met ’n sekere lid van hierdie kerk, nie 
meer as vyf-en-veertig minute gelede nie, ’n moeder gebroke 
van hart. En net toe ek begin om iets vir die vrou te sê, (ek 
weet nie of sy wil hê ek moet sê wie sy is of nie), het daar 
daardie selfde Lig wat julle op die foto sien, gekom. Dit was 
alles verby, sy is gelukkig weg. Ons is so bly, vandag, in hierdie 
veranderlike eeu waarin ons lewe, waar jy kwalik in enigiets 
vertroue kan hê, ons ’n Koninkryk het wat nie kan verander 
nie, nie kan beweeg nie. Die Onbeweegbare! Nie die rots van 
Gibraltar nie, maar ons geloof kan vas rus op die Rots van die 
Eeue, op Jesus Christus, die onbeweegbare Rots van verlossing.
45 Ek wil die suster bedank, wat die driehoekige dosie, met 
’n Bybel daarin, vir my vrou gebring het, wat hier is. Sy het 
’n verbond met die Here gemaak oor hierdie dosie. Sy het dit 
bewaar. Dit het ’n paar…soos prente van ou tye daarop. En 
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sy het die Here gevra…Sy het die dosie, miskien, ’n bietjie 
te veel vertroetel. Net ’n gewone dosie in die vorm van ’n 
piramiede. En sy het dit met ’n Bybel na my vrou gebring. 
Dankie, suster. Elkeen van julle geskenkies en dinge wat julle 
aan Billy Paul en hulle gee, dit kom by my uit. Ek is dankbaar 
vir alles. God sy met jou.
46 Moet nou nie vergeet nie, volgende Sondagoggend. Sodra 
die diens vandag oor is, skryf jou vraag uit. As jy nie kan nie, 
bring dit volgende Sondagoggend. Ek sal ’n bietjie vroeg kom, 
hulle dit dan na die kamer laat bring, sodat ek tyd kan hê 
om dit ’n Skriftuurlike agtergrond te gee. En ons sal die vrae 
volgende Sondagoggend beantwoord, as die Here wil.
47 Nou, daar lê baie sakdoeke hier. En ek stoot hulle terug, 
net ten einde my—my notas hier neer te sit, en my…ook my 
Bybel, so, of my Bybel en my notas, liewer, sodat ek ’n bietjie 
plek kan hê. Maar ek’s…Ek bid vir elkeen.
48 Ek sal my notas neerskryf, ek het net ’n kort tydjie. Ek sal 
julle nie hou soos ek gemaak het die vorige keer wat ek hier 
was, om en by vier ure nie. Ek het vir myself ’n belofte gemaak, 
as ek nog soos dié opneem, sal ek hulle hier op my eie opneem, 
of so-iets, sodat ek julle nie so lank hoef te hou nie.
49 Is Dr. Lee Vayle hier vanmôre? Ek wou vra of Dr. Lee 
Vayle…Is jy hier, Broer Vayle? Steek jou hand op as jy hier 
is. Is hy daaragter? Goed, dankie, Broer Roy. En ek wil hê jy 
moet seker maak dat jy daardie notas nagaan, Broer Vayle. Jy’s 
êrens in die skare, daaragter wat ek nie kan sien nie, of in die 
portaal. Ons moet versigtig wees, kan nie te veel laat staan nie, 
die brandweerhoof wil ons dit nie laat doen nie, julle sien, en 
dus is ons. Ek wil hê jy moet my openbaring oor die Saad van 
die Slang nagaan, om ingevoeg te word in die eerste, Efésiese 
Kerkeeu wat hy besig is om te skryf, hergrammatiseer dit vir my. 
Pragtig gedoen! En ek wil hê jy moet dit nagaan en laat iemand 
nou iets sê teen die Saad van die Slang (of dit reg was, of nie)! 
So die Here het dit net gister vir my gegee, sien. O, dis verhewe! 
Hoe ek ’n boodskap kry, ek sal voortgaan en Iets tref my. Dan…
En as ek weet dis God, sal ek dit oorneem en dit in die Skrif kry. 
Dan het ek…Dit het nog nooit gefaal nie, maar, vanaf Génesis 
tot Openbaring, loop dit reg, maak nie saak wat mense Daarvan 
dink nie. En dit is meer so as ooit, sedert daardie Sewe Seëls. 
Sien, dit het dit gedoen, daardie slag. So die Here seën julle nou 
soos wat ons studeer. Nou uit respek vir die Woord…
50 En ek meen iemand, die ingenieur, wie ook al daarop is, 
daar kom ’n klein weerklank hier op die akoestieke. Nou kan 
julle daaragter goed genoeg hoor? Steek op julle hande as julle 
kan. Mooi!
51 Nou laat ons in die Bybel blaai, na twee plekke in die 
Skrif, en ek sal probeer om die boodskap uit te kry, en betyds 
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uit te kom, as die Here wil. En nou laat ons blaai na Markus, 
die 5de hoofstuk, en na die Een Konings, die 10de hoofstuk; 
Markus, die 5de hoofstuk; Een Konings, die 10de hoofstuk.
52 Nou, maar vir die vreemdeling wat in ons poorte mag wees, 
hierdie, ons sit ons Sondagskool in een groot klaskamer. En 
dis hierdie klaskamer hier, want al die kamers is volgepak 
met mense en ons kan nie gereelde aparte klasse hê nie, en 
ons bestudeer ’n bietjie die Woord, hou gemeenskap saam. Ons 
maak nie…Ons is nie enige denominasie nie. Ons het geen 
denominasie nie. Ons is net vry in die Here, en ons bedoel nie 
’n klomp fanatisme nie. Ons onderrig net die Bybel, en net Dit. 
En die Here is so goed vir ons, dat Hy dit ondersteun en toon 
dat dit waar is. En Dit gee ons groot vertroosting.
53 En nou julle is—julle is enige tyd welkom om in ons 
midde te wees. Nou, ek is nie die hele tyd hier nie, maar ons 
het ’n paar goeie pastore hier; Broer Neville, een van ons 
pastore; Broer Capps, nog een van ons pastore; en Broer—en 
Broer Collins, Wilbur Collins, nog een, ons pastore. En dan 
het ons verskillendes van verskillende dele, ons geassosieerde 
kerkies. As julle daarrond in—in Texas is, die Martin broers 
hier, en Broer…Wat is die Broer wat hier saam met jou 
kom? Ek kan nie vanmôre vir Broer Blair sien nie. O, Broer 
Blair, ek het jou nie gesien nie, Broer Blair. Broer Ruddle, reg 
hieragter, een van die kerke op 62, een van die susterkerke 
hier. Broer Junior Jackson, sit hier reg by Broer Blair, ek 
sien hom nou, nog een van ons susterkerke. En ons het kerke 
dwarsoor die land van oral af.
54 Broer Jack Palmer, op sy pad hierheen, ek dink hulle het 
’n bietjie vinnig gery, met die nuwe motor van sy seun, soort 
van, julle weet, soort van ’n bietjie buite die spoedbeperkings 
geraak, en het ’n ongeluk gehad. Hy het sy kakebeen 
seergemaak en hy was nie in staat om te kom nie, hy is terug 
huis toe. So dit gaan goed met hom. En Broer Ben, hier, nog 
een van ons broers hierbo in Kentucky, hy het hom vanmôre 
gebel om te sien of hulle enige geld nodig gehad het of iets 
waarmee die kerk hulle kon help, hy het gesê alles was reg. 
En hy het ’n draai omgegaan met te veel spoed, en het die 
gruis getref, en dit het sy kakebeen gekneus of iets. En hulle 
het daarvandaan gebel, toe hy sy motor teen ’n paaltjie of iets 
ingedraai het, en—en gebel het om voor gebid te word.
55 Broer Billy Collins ook, weet ons, het sy duim heel erg 
gekneus, die been daarin gebreek, hoor ek, en hulle moes dit 
set. So ons wil aan hom dink in die gebed.
56 En nou waarom ons staan. Wanneer ons trou betuig, vlae 
wat verbygaan, of enigiets, staan ons altyd op aandag, of 
salueer, of staan, ten minste, om respek vir ons nasie te toon, 
wat ons behoort te doen, en vir ons vlag. En dan wat van ons 
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Here, wanneer ons Sy Woord lees? Laat ons nou staan soos ons 
Markus 5 lees, en vanaf die 21ste vers. Let nou mooi op soos 
ons lees:

En toe Jesus weer in die skuit oorgevaar het na die 
ander kant, het ’n groot menigte by Hom vergader. En 
Hy was…by die see.

En daar kom een van die owerstes van die sinagoge 
met die naam van Jaïrus; en toe hy Hom sien, val hy 
aan sy voete neer

en smeek Hom dringend en sê: “My dogtertjie is op 
haar uiterste; kom lê haar die hand—hande op en sy 
gesond kan word, en…sal lewe.

…Jesus het saam met hom gegaan. En ’n groot 
menigte het Hom gevolg en Hom verdring.

En ’n sekere vrou wat twaalf jaar lank bloedvloeïng 
gehad het

…veel onder baie geneeshere gely en al haar 
besittings uitgegee het, sonder om enige baat te vind, 
maar eerder erger geword het,

het van Jesus gehoor en onder die skare van agter 
gekom en sy kleed aangeraak;

want sy het gesê: “As ek maar aan Sy kleed kan 
raak, sal ek gesond word.

En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog, 
en sy het aan haar liggaam bemerk dat sy van die 
kwaal genees was.

En dadelik toe Jesus in Homself die krag gewaarword 
wat van Hom uitgegaan het, draai Hy Hom om die…
onder die skare en sê: Wie het my klere aangeraak?

En sy dissipels antwoord Hom: U sien dat die skare 
U verdring, en…sê: Wie het My aangeraak?

Toe kyk Hy rondom om haar te sien wat dit gedoen 
het.

Die vrou, wat gevrees en gebeef het omdat sy wis wat 
met haar gebeur het, kom toe en val voor Hom neer en 
vertel Hom die hele waarheid.

En Hy sê vir haar: Dogter, jou geloof het jou gered. 
Gaan in vrede en wees van jou kwaal genees.

En terwyl Hy nog spreek, kom daar mense van die 
owerste van die sinagoge se huis en sê: U dogter is 
dood. Waarom val u die Meester lastig?

Maar dadelik, toe Jesus die woorde hoor wat 
gespreek is, sê Hy vir die owerste van die sinagoge: 
Moenie vrees nie; glo net.
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En Hy het niemand toegelaat om saam met Hom te 
gaan nie, behalwe Petrus…Jakobus…Johannes, die 
broer van Jakobus.

En Hy het gekom, kom in die huis van die owerste 
van die sinagoge en sien ’n rumoer: en toe…en wat 
baie ween en huil.

En toe Hy binnegaan het Hy vir hulle gesê: Waarom 
gaan julle so te kere en ween julle? Die kind is nie 
dood nie, maar slaap.

En hulle het Hom uitgelag. Maar Hy het almal 
uitgedryf en die vader en die kind, van die kind 
(liewer) saamgeneem en die moeder en dan dié wat by 
Hom was, en ingegaan waar die kind gelê het.

En Hy sê vir die dogtertjie, en Hy…(verskoon 
my)…Toe gryp Hy die hand van die kind en sê vir 
haar: Talita koemi! wat, as dit vertaal word, beteken: 
Dogtertjie, Ek sê vir jou, staan op!

En die dogtertjie het dadelik opgestaan en begin 
rondloop, want sy was twaalf jaar oud. En hulle was 
uitermate verbaas.

En Hy het hulle met nadruk beveel dat niemand dit 
moes weet nie, en gesê dat daar vir haar iets te ete 
gegee moes word.

57 In die Boek van Een Konings, 10de hoofstuk, lees ons 
hierdie drie verse:

En toe die koningin van Skeba die gerug van Salomo 
hoor in verband met die Naam van die Here, het sy 
gekom om hom met raaisels op die proef te stel.

En sy het na Jerusalem gekom met ’n baie groot 
trek, met kamele wat speserye…’n menigte goud en 
edelgesteentes dra; en toe sy by Salomo inkom, het hy…
sy met hom gespreek oor alles wat in haar hart was.

En Salomo het haar—haar al haar woorde verklaar; 
geen woord was vir die koning te diepsinnig om haar 
dit te verklaar nie.

58 Laat ons bid.
 Here Jesus, soos ons hierdie stories uit die Bybel lees, 
spring ons harte van vreugde. Want ons weet dat U God is, en 
U verander nooit. U verander nooit U metodes nie, U verander 
nooit U weë nie, U bly God vir ewig. En ons bid, God, dat 
U vanmôre vir ons die interpretasie sal bring, van hierdie 
Skrifte wat U wil hê ons moet weet, dat ons harte onderskei 
kan word, die groot Heilige Gees vandag onder ons sal kom en 
ons gedagtes en ons harte onderskei. En mag daar niks oorbly 
nie, dat ons harte nie sal…so vol vreugde sal wees wanneer 
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ons hier weggaan dat ons, soos hulle wat van Emmáüs gekom 
het daardie aand, sal sê: “Was ons harte nie brandende in ons 
toe Hy op die pad met ons gepraat het nie?” U bly altyd God, 
en ons is U honger kinders bymekaar vanmôre. Want, daar 
staan geskrywe: “Die mens sal lewe van elke Woord wat uit 
die mond van God uitgaan.” Seën ons in ons samekoms en al 
hierdie mense, Here, wat honderde en, ja, duisende myle ver 
gekom het. Ons bid, dat soos hulle huis toe gaan, hulle harte 
versadig sal wees met die goeie dinge van die barmhartigheid 
en genade van God. Want ons vra dit in Jesus se Naam. Amen.
59 ’n Baie eienaardige teksie, drie woorde waarvan ek wil praat 
uit al dié wat gelees is. Julle sê dalk: “Dis ’n baie klein bietjie, 
drie woorde uit alles wat jy gelees het, ’n gedeelte van twee 
hoofstukke van die Bybel.” Maar ek—ek het dit gedoen as ’n 
agtergrond om hierdie drie woorde te neem: Bewys Sy Woord.
60 Julle weet, daar’s ’n Skrif in die Bybel, in Een 
Thessalónicense 5:21, waar daar geskryf is: “Beproef alle 
dinge; behou die goeie.” Wanneer enigiets beproef is, sal dit 
óf “reg” óf “verkeerd” bewys word. En wanneer daar enigiets 
bevraagteken word, behoort dit beproef te word tot jy uitvind 
wat reg is. En dan soos jy uitvind wat reg is, is Daar gesê: 
“Behou.” Met ander woorde: “Gryp dit, moet dit nie laat los 
nie. Hou dit vas!” Met ander woorde: “Hou dit styf vas, sodat 
dit nie sal glip nie.” Behou dit wat goed is, nadat dit “reg” 
bewys is. En enigiets wat bewys is as “nie reg nie”, laat dit dan 
los so vinnig as jy kan, gee pad daarvan af. Moet nooit aan die 
verkeerde ding vashou nie.
61 Nou, dit is moontlik dat stoere Christene, goeie mense, soms 
vashou, aan die verkeerde ding vashou, en dink dit is reg. Maar 
dan behoort hierdie dinge beproef te word, of hulle “reg” of 
“verkeerd” is. En dis ons almal se plig, omdat ons verwag om 
Hemel toe te gaan wanneer Jesus kom. En dis die prediker se 
plig, wanneer enige vraag opduik, dat hy dit oplos, en dit dan 
voor die mense bewys, dat hulle kan verstaan, want niemand wil 
“verkeerd” bevind word, die verkeerde ding vashou nie.
62 So ons het ’n Skrif (en Jesus het gesê: “die hele Skrif 
moet vervul word”) dat ons alle dinge moet beproef. En dan 
“behou,” of: “hou vas aan, kry ’n doodsgreep daarop. En moet 
dit nie loslaat nie, hou vas aan dit wat goed is.”
63 Ek onthou op skool het ek iets geleer, en baie van julle het 
dieselfde les geleer. Wanneer jy ’n probleem opgelos het, dit 
uitgewerk het, kan jy die antwoord vat en dit deur die probleem 
bewys. Hoeveel het dit al ooit gedoen? Julle almal, natuurlik. 
Dan—dan hoef jy nie bekommerd te wees of jou antwoord reg 
is of nie, die probleem se antwoord is deur die probleem bewys. 
Daarom weet jy jy het die regte antwoord gekry. As joune almal 
op jou lei of bladsy bewys is, die probleem bewys deur…die 
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antwoord deur die probleem bewys is, dan het jy dit. Niemand 
kan sê dis verkeerd nie, jy moet kry…En as jy jou werk netjies 
en korrek doen, en soos dit gedoen behoort te word, en jou 
antwoord is bewys, kan jy terugsit en berus by die versekering 
dat jy ’n A gaan kry daarvoor, vir daardie vel papier wat jy 
ingee, want dis bewys, bewys deur die probleem.
64 Nou, daar is ook ’n ou spreekwoord wat sê: “Bewys dit en 
ek sal dit glo.” Nou, hulle het een van ons state, een van ons 
state in die nasie, hulle het ’n slagspreuk: “Ek’s van Missouri, 
wys my.” Sien, met ander woorde: “Bewys dit vir my, ek’s van 
Missouri.” Maar dit werk nie altyd nie, want God het, in elke 
eeu, die werk vervul en bewys wat Hy vir daardie eeu bestem 
het, en dit in Sy Woord gespreek. En elke keer dat God se 
Woord bewys is in die eeu, het die meerderheid Dit weggewys. 
So: “Bewys dit, en ek sal dit glo,” is nie so nie. Jy kan net 
geloof hê soos wat God jou geloof gee. Geloof is ’n gawe van 
God. Al is jy hoe godsdienstig, tog moet dit aanneem die…
moet jy geloof hê. En jou geloof kan net berus, as jy ’n Christen 
is, op die bewysde Woord van God.
65 Nou, onthou, God het Sy Woord aan elke eeu toegesê, en 
voorspel wat sou gebeur in hierdie sekere eeu waarvan Hy 
gepraat het. Nou, as Moses gekom het met die boodskap van 
Noag, sou dit nie gewerk het nie. As Jesus sou gekom het met 
Moses se boodskap, sou dit nie gewerk het nie. Of een profeet met 
die ander profeet se boodskap gekom het, dit nie gewerk het nie. 
Maar deur Sy profete, het Hy die geheel van alles oor Homself 
en Sy plan geopenbaar. Daarom kan die Bybel nie een woord 
Daaraan toegevoeg of een Woord Daaruit weggeneem hê nie.
66 So as jy jou probleem bewys deur jou…jou antwoord deur 
jou probleem, waarom dan nie die—die antwoord bewys wat 
ons nou kry deur die Woord vir hierdie eeu nie? As die Bybel 
daarvan spreek dat ’n sekere ding in hierdie eeu moet gebeur, 
is dit in die Bybel en sal dit gebeur. Dan as jou antwoord wat 
jy die mense probeer sê, as dit deur die Boek bewys word, dan 
is dit waar, dis waar. Andersins, is dit nie.
67 Nou sien ons nog een, dan het julle, ongetwyfeld, hulle 
al hoor sê: “Sien is glo.” Dis nog ’n ou spreekwoord wat 
ons hier het, maar dit werk ook nie. Dit werk nie, want die 
mens kan sit en reguit na enigiets kyk en hulle sal dit nie 
sien nie. Die woord “sien,” die Engelse woord “see” het soveel 
verskillende betekenisse daarvoor. Sea [Afr. “see”—Vert.] 
kan “’n watermassa” beteken. En see [Afr. “sien”—Vert.] kan 
beteken “om te verstaan.” See [Afr. “sien”—Vert.] kan beteken 
“om daarna te kyk.” En, o, daar’s net allerhande woorde wat jy 
kan gebruik. Maar wanneer jy sê: “sien is glo,” misgis jy jou.
68 Wanneer jy dit verstaan, glo jy dit. Jesus het gesê: “Tensy 
’n mens wedergebore word, kan hy die Koninkryk nie sien 
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nie,” met ander woorde “die Koninkryk nie verstaan nie,” 
want die Koninkryk is die Heilige Gees in jou. So jy moet 
verstaan wat hierdie in jou is. En die enigste manier wat jy 
dit sal verstaan, is vergelyk wat dit jou laat doen met wat 
die Bybel gesê het dit jou sou laat doen. Dan is jou probleem 
opgelos, sien. En, dan, Hy is daardie Heilige Gees.
69 So, sien is nie glo nie. Ek kan dit bewys deur die sintuie 
van die liggaam, sien, dat sien nie glo is nie. Ek kan nie hierdie 
bottel olie sien nie. Ek kon dit nie sien nie, omdat dit agter my 
is, tog het ek ’n sintuig van—van gevoel wat vir my sê ek het dit 
in my hand. Sien? Nou, ek kon dit nie sien nie, dis onmoontlik. 
En nou kan ek dit nie bereik nie, dis onmoontlik, en tog glo 
ek dit. Hierdie, sien is glo; hierdie, gevoel is glo. Nou sluit ek 
my oë, ek kan dit nóg sien, nóg voel, maar as ek dit naby kry 
en dit kon ruik, glo ek steeds dis daar. So: “Geloof is die vaste 
vertroue op dinge waarop gehoop word, die bewys,” nie gesien, 
geproe, gevoel, geruik, of gehoor nie. Jy glo dit! En geloof moet 
’n rusplek hê. En enigiets wat teenstrydig is met die Woord van 
God, geloof in God kan geen rusplek hê tensy dit ’n belofte van 
God is nie. En daar neem dit sy Ewige posisie in.
70 Maar in die aangesig van al hierdie on-…eeue van twyfel 
en dinge waardeur ons gegaan het en vandag in leef, die ergste 
van alles, in die aangesig van al hierdie twyfel, gaan God 
net voort om Sy Woorde as reg te bewys, soos Hy in elke eeu 
gedoen het. Hy…Ongeloof stuit God nie, dit hinder Hom nie. 
Ek gee nie om hoe ongelowig die wêreld is nie, Dit gaan steeds 
gebeur. Ongeloof doen niks behalwe om net die ongelowige te 
veroordeel nie. Die ongeloof sal die ongelowige na die Hel stuur. 
Dit sal hom stroop van elke seëning wat God beloof het, maar dit 
verhinder God nie om net met die gelowige reguit voort te gaan 
nie. Sien, ongeloof stuit God nie, dit stuit slegs die ongelowige.
71 Jy sê: “Ek…Die son gaan nie môre skyn nie, ek gaan dit 
stopsit.” Probeer jy dit. Sien? Goed, jy kan dit nie doen nie. God 
het dit georden en gesê dit sal skyn, en dit gaan skyn, dis al, Hy 
het gesê dit sal. Daar mag ’n paar wolke daaronder wees, maar dit 
skyn nogtans. En jy kan God nie daarmee stuit nie. Hy, wat…
72 Hoe maak Hy Sy Woord aan die mense bekend? Eerstens, 
God, wetende dat daar ongelowiges sou wees…Kyk nou na 
die wysheid van God; in die wete dat daar ongelowiges sou 
wees, en hoedat die meerderheid ongelowiges sou wees. Hy 
het, deur voorkennis, ’n saad vir elke eeu voorbestem, wat Dit 
sou glo. Nou as julle daarin sal oplet, want, elke eeu gaan net 
voort met Sy Woord, alles reg op tyd, niks hinder God nie. Hy 
gaan net voort, en elke tik beweeg net presies reg. Ons dink, 
somtyds, dit gaan nie reg werk nie. Maar moenie bekommerd 
wees nie, Sy horlosie is tot op ’n breukdeel van ’n sekonde 
reggestel, en alles werk net presies reg.
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73 Wanneer ek partymaal rondkyk en hierdie Ricky’s en 
Ricketta’s sien, wat ons vandag het, en op die strate, en hoe 
alles aangaan, dink ek: “O God!”
74 “Wag ’n oomblik,” sê Hy, sien: “My horlosie loop net 
presies reg. Ek moet julle op dieselfde basis plaas as wat Ek 
die eerste mense het, daardie dae. En Ek het julle op dieselfde 
basis van Luther gestel, en op dieselfde basis van Wesley.” 
Want, julle sien, sonde was nie toe bekend soos dit nou is nie. 
En wanneer ons nou meer kennis bekom het as wat ons toe 
gehad het, en wanneer die vyand soos ’n vloed inkom, rig die 
Gees van God ’n standaard daarteen op. Sien? En nou vandag 
het ons meer kennis, meer insig, so die strome van ongeloof 
vloei sterk in, maar God rig ’n standaard daarteen op. Maar, 
onthou, Hy’s altyd…Die rede waarom Hy—Hy hierdie dinge 
voorbestem het om te gebeur. Hy het hulle deur Sy profete 
voorspel dat hulle sou gebeur. En wanneer die regverdiges 
hierdie dinge bevestig sien, dan weet hulle Dis reg. Ongeag van 
wat enigiemand anders sê, weet hulle Dis reg.
75 Ons vind uit daar in—in—in, ek meen, dis in Een 
Thessalonicense, het Hy gesê: “Hy het ons voorbestem tot 
aanneming as kinders deur Jesus Christus.” God, sê nie: “Ek sal 
jou kies, en jou nie kies nie,” maar Sy voorkennis het geweet wat 
jy sou doen. So deur voorkennis kan Hy dit in orde bring, en Hy 
het alles tot Sy beswil laat meewerk, en vir jou beswil.
76 In Génesis, het God vir Adam en Eva gesê wat sou gebeur 
as hulle Sy Woord nie glo nie. Nou, Hy het reg en verkeerd 
voor hulle geplaas, en Hy het gesê: “Die dag dat julle daarvan 
eet, daardie dag sal julle sterf.” En God het net presies bedoel 
wat Hy gesê het. Hy doen dit altyd, Hy bedoel wat Hy sê.
77 Satan het haar gelei om Dit nie te glo nie, want Satan self 
het Dit nooit geglo nie. Hy glo Dit nie, so hy het haar gelei 
om dit te glo. En hy doen steeds dieselfde ding, en leer ander 
dieselfde, en hulle glo Dit nie soos sy gemaak het. God het Sy 
mense verskans agter Sy Woord, dis jou enigste verdediging. 
Nie jou denominasie nie, nie jou vader of jou moeder nie, dis in 
orde, maar agter God se Woord. Dis die plek waar die gelowige 
beskerm is, agter die Woord. Toe daardie klein plekkie daar 
gebreek is, met ’n bietjie “wonder of Dit reg is of nie? Dit sal 
nie,” redenasie wat inkom en die plek van geloof ingeneem het, 
het hulle die tralies gebreek. En God het Sy Woord gehou, Hy 
het Dit laat gebeur. Satan het probeer om haar te kry om te 
glo…Dit nie te glo nie.
78 Of, redeneer, moenie Daarmee redeneer nie! Jy—jy sê: 
“Wel, ek glo…” Jy het nie die reg nie. Wanneer God enigiets 
sê, net—net soos Hy dit gesê het, dis die ding om te doen. Jy sê: 
“Wel, ek dink…” Maar jy het geen gedagte om te dink nie. Laat 
die gedagtes wat in Christus was in jou wees. En Christus is die 
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Woord! Laat die Woord in jou wees. Alle ander woorde moet 
verkeerd wees, Christus se Woorde is reg! Ander glo hom en al 
sy redenasies, soos sy het, redeneer: “Wel, waarom sou God dit 
doen? Nou is dit nie net so goed soos Dit nie?” As dit teenstrydig 
met die Woord is, is dit nie! So, enigiets, enige leraar, enige 
Bybelverklaarder, enigiets anders wat jou sou leer of probeer 
kry om iets te glo een jotatjie anders as wat hierdie Bybel dit sê, 
dis ’n valse lering. Dis Satan, weer, net presies soos dit vir Eva 
was. God gaan net reguit voort, maak nie saak wat hy doen, wat 
Satan doen nie, God gaan net reguit voort om te bewys Dit is so.
79 Nou kyk wat het hy vir Eva gesê: “Jy sal sekerlik nie sterf 
nie. Jy sal wys wees.” Dis waarna die wêreld vandag soek, 
wetenskaplike bewys, die kennis van ’n mens. En hy het gesê: 
“Jy sal sekerlik nie sterf nie.”
80 Maar God het gesê: “julle sal sterf,” en God het dit so bewys. 
En ons kan dit sien, Hy het bedoel wat Hy gesê het. Gaan hierbo 
na die begraafplaas toe, julle sal weet of Hy dit bedoel het of 
nie. “Die dag dat julle daarvan eet, daardie dag sterf julle.” En 
wanneer jy hier gaan en enige mens nagaan wat jy wil, van enige 
eeu, was daar nooit ’n mens wat ’n duisend jaar gelewe het nie. 
God het Sy Woord so bewys, Hy sal dit elke keer doen.
81 Maar, onthou, Hy hou al Sy beloftes van seëninge so goed 
as wat Hy Sy vervloekings nakom. Omdat hulle daarvan geëet 
het, daardie dag het hulle gesterf; en Hy bewys dit vir jou, dat 
hulle wel sterf daardie dag dat hulle daarvan eet. Hy hou ook 
elke Woord wat Hy gesê het oor Sy seëninge. Elke belofte, hou 
God! O, ek hou daarvan. Jy moet kies watter een jy wil hê: Sy 
seëninge, deur te glo; of Sy vervloekings, deur Dit te verdraai. 
As jy Dit verdraai en die verdraaide kant Daarvan glo, dan 
is jy vervloek. As jy Dit glo net soos Hy Dit geskryf het, en 
Daaraan vashou, dan is jy geseën. En Dis altyd teenstrydig met 
wetenskap, altyd teenstrydig met—met mense se wetenskaplike 
manier van dinge vertoon. Want Hy hou elke Woord, van beide 
Sy seëninge en Sy vervloekings.
82 Toe mans en vroue so gesondig het in die wêreld van voor 
die sondvloed, hy…teen Sy ware Woord, Adam en Eva het 
teen Sy ware Woord gesondig. Maar, en alle geslagte wat hulle 
gevolg het, het dieselfde ding begin doen, het Hy die dood oor 
hulle uitgespreek, en uiteindelik het dit by ’n totale, volkome 
uitwissing van alles op aarde gekom, is oordek deur die water, 
het dit heeltemal met water afgewas.
83 Nou, dieselfde God wat ’n totale uitwissing van alles op 
die aarde gebring het, elke kruid, elke skepsel behalwe wat Hy 
bewaar het en bokant die aarde geneem het, alles wat Hy belowe 
het dat Hy sou doen, dit het Hy gedoen. En dieselfde God wat die 
water beloof het, en Sy Woord gehou het, dieselfde God belowe 
die vuur, en Hy sal Sy Woord hou. Hy sal Sy Woord hou.
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84 Nou, nou wat het Hy gedoen? Hoe het hulle Sy Woord 
geken? Omdat Sy elke manier van doen, van Homself te bewys 
voor Hy enige skade doen, of enige oordeel voltrek, stuur Hy 
altyd aan mense die Woord, en waarsku altyd die mense. O, ek 
hou daarvan! Dan kan ons presies sien waar ons staan.
85 Daar was allerhande soorte predikers en verenigings in die 
dae van Noag, en daar was allerhande soorte godsdienste in 
Noag se dag, want Jesus het gesê: “Soos dit was in die dae 
van Noag, so sal dit wees met die koms van die Seun van die 
mens.” Maar daar het ’n profeet op die toneel verskyn, en hy 
het iets begin doen, ’n ark begin bou. En God het Sy profeet 
Noag gestuur, om te bewys dat Hy Sy Woord gestuur het, en 
hulle te sê dat daar ’n vernietiging aan die kom was, dat Hy nie 
die manier wat—wat die mense opgetree het, kon verdra nie, 
dat Hy die mens moes vernietig wat Hy eens geskape het.
86 Nou, die Woord het altyd na die profeet gekom, Hy 
verander nooit nie. Maleági 3, het gesê: “Ek is God, en Ek 
verander nie.”
87 Noag is na ’n wetenskaplike eeu gestuur, met ’n 
onwetenskaplike Boodskap. Noag is na ’n intellektuele eeu 
gestuur, met ’n nie-intellektuele Boodskap. Hy is gestuur na 
’n wetenskaplike eeu, toe hy ’n Boodskap van geloof en belofte 
vir ’n wetenskaplike eeu gehad het. So sou julle kon glo dat 
’n wetenskaplike eeu ’n onwetenskaplike Boodskap sou glo? 
’n Eeu van groot intellektueles, en sou julle dan glo dat hulle 
geloof sou hê in iets wat absoluut verspot gelyk het vir die 
menslike verstand? Maar God doen dit altyd so. Noag was ’n 
bevestigde profeet van die Here, en is God se Boodskap van die 
uur. Hy moes dit glo, die mense moes sy Boodskap glo nadat hy 
bevestig is deur die Here, dat dit God se Woord is, en God Sy 
Woord gaan hou.
88 Nou dis dieselfde ding vandag. Ons is by die endtyd. 
Nou, daardie mense behoort te geweet het, sien. Nou, julle 
het opgelet, Noag was ’n tipe van die Jode wat oorgedra sal 
word deur die Verdrukking. Henog was ’n tipe van die—van 
die ware Boodskap, van verandering van die Kerk, want 
Henog is opgeneem en toe het die vloed gekom. En beide van 
hulle…Die eerste profeet, Henog, is uit die pad uit geneem 
sodat Noag kon voortgaan met sy—met sy…God met Noag 
kon voortgaan. En nou sal die Kerk weggeneem word sodat 
God met die Jode kan handel, die oorblyfsel van die Jode, die 
honderd-vier-en-veertigduisend, soos ons hier in die Skrifte 
daardeur gegaan het.
89 Maar in die aangesig van die hele wetenskaplike, 
ongelowige eeu, het God Sy Woord van belofte waar bewys, 
deur vir hulle die vloed te stuur. Nou, onthou, in die dae van 
Noag, het dit nog nooit op die aarde gereën nie. God het ’n 
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mis uit die aarde laat opkom en om te besproei, maar dit het 
nooit gereën nie. Maar Noag het gesê: “Dit gaan reën.” Nou 
dit was…
90 Hulle kon ’n instrument kon neem en dit in die lug opskiet, 
en sê: “Daar is geen vog daarbo nie. Daar’s geen reën daar nie. 
Ons kan bewys daar’s geen reën daar nie.”
91 Ongeag wat die wetenskap gesê het, God het gesê: “Dit 
gaan reën,” so daarmee is dit gedaan. Nou, wat het God 
gedoen? Na my mening, toe party van hulle die wêreld ’n 
bietjie geskud het en dit uit sy posisie gegooi het, toe het dit 
die rug so, die hitte van die aarde in die koue ingegooi, het 
net die—die vog gebring. En die wêreld is oordek, eers, en die 
atmosfere daarbo, die humiditeit in die lug, het net in ’n vorm 
van wolke bymekaar gekom en dit laat afkom, dit was al.
92 Nou ons weet vandag, dat daar vuur daarbo is, want die 
gasse is in die aarde. En die Bybel het gese: “Die hemele en 
aarde sal verbygaan met ’n groot geluid, en die aarde sal 
smelt met vurige hitte.” So ons weet dat dit daarbo is, so net 
dieselfde as wat dit in die dae van Noag was.
93 En onthou nou, die Boodskap van Noag se tyd was net deur 
geloof, en nie wetenskaplik bewys nie. Maar, vandag, is die 
Boodskap volgens die Woord van God, en wetenskaplik bewys. 
Elía het eers gekom, wonderwerke gedoen, niks gepreek nie; net 
van plek tot plek gegaan, wonderwerke gedoen. Die volgende 
keer, het hy in die vorm van Johannes die Doper gekom, hy het 
geen wonderwerke kom doen nie, net gepreek. En die derde 
keer dat hy kom, is daar beide wonderwerke en prediking. Sien? 
Sien hoe dit is? Kyk hoe die Skrifte in kontinuïteit loop. Ons sou 
sommer baie tyd daarop kon spandeer, maar ons sal nie, ons sal 
dit uitlaat, want ek glo julle snap die idee.
94 Hy het in daardie eeu gedoen net soos Hy in alle eeue 
gedoen het, en soos Hy sal doen, net soos Hy beloof het om 
te doen. Beloof God enigiets, dan kom Hy af en bewys dat 
Sy Woord reg is. Almal wat glo, almal wat die Boodskap van 
daardie eeu glo, kom in en is gered. So sal dit in enige eeu 
wees. Almal wat nie die Boodskap en die boodskapper geglo 
het nie, het omgekom.
95 En almal wat vandag waarlik die Woord van God glo, sal 
uitgeneem word. Almal wat nie die Woord van God glo nie, sal 
saam met die wêreld vergaan, want hulle is van die wêreld, en 
alles wat in die wêreld is, moet saam met die wêreld vergaan. 
En alles wat in God gered word, moet in God wees, en kan 
nie vergaan nie, “Ek sal hulle Ewige Lewe gee, en hulle op die 
laaste dag opwek.” Nou, wat ’n vertroosting vir elke gelowige, 
om te weet, wanneer jy in Christus is, dat net so seker as wat 
God Sy Woord hou en die wêreld laat vergaan, hou Hy Sy 
Woord en wek Sy mense op en red hulle. Hy bewys dit.
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96 Hy bewys Sy Woord van belofte waar vir Abraham in sy 
eeu. Let op, dit was onwetenskaplik, in Abraham se eeu, vir ’n 
man van honderd jaar oud, en ’n vrou van negentig, vir hulle 
om ’n baba te hê, ver by die ouderdom verby. Maar Abraham 
kon dit nie verduidelik nie. Hy sou na die dokter kon gaan, en 
sê: “Dokter, is dit moontlik?”
97 “Dis onmoontlik!” Gaan hospitaal toe en maak reg vir die 
moeder om die baba te hê, of wat dit ook al sou wees as jy dit 
met hierdie eeu wil vergelyk, hulle sal sê hy is mal: “Hy’s van 
sy verstand af.”
98 Maar God het gesê! En hy…Die Bybel het in Romeine, 4de 
hoofstuk, gesê dat “Abraham het nie getwyfel aan die belofte 
van God, deur ongeloof nie, maar was sterk, het aan God die eer 
gegee. Want hy het volhard asof hy Hom Wie onsigbaar is, gesien 
het, en was tevrede, het vasgehou.” Het vasgehou, want hy was 
ten volle oortuig dat wat God beloof het, is God in staat om te 
doen! En ons is veronderstel om sy kinders te wees. Amen! Nou 
voel ek godsdienstig, gestimuleerd, dink net daaraan! O, Hy het 
dit bewys, na al daardie jare, Hy het Abraham laat terugkeer, en 
Sara terug na ’n jong vrou, en het die baba gehad. En Abraham 
en Sara het gelewe…Vyf-en-veertig jaar later, het Sara gesterf, 
en Abraham het weer hertrou na hy honderd-vyf-en-veertig jaar 
oud was, en het sewe ander seuns gehad behalwe sy dogters. 
Toe, hy verby voortplant was, hy was steriel, hy—hy het geen 
saad gehad nie, geen lewe in hom oorgehad nie, byna honderd 
jaar tevore nie. Amen! Waarom? Hy het nie sy eie liggaam in ag 
geneem nie, hy het nie die doodsheid van Sara se baarmoeder 
in ag geneem nie. Hy het net in ag geneem wat God gesê het, en 
het geweet God sal bewys wat Hy gesê het. Amen! God bewys 
wat Hy sê Hy sal doen. Te midde van onwetenskaplikheid en 
wetenskaplikheid, en—en te midde van enigiets, wat dit ook al is, 
bewys God dat Hy reg is, bewys altyd Sy Woord. Hy’s reg, al die 
ander is verkeerd.
99 Ook het Hy Dit vir Lot bewys, toe Hy gesê het: “As jy nie 
uit hierdie stad padgee nie, Ek gaan haar verbrand.” En Hy het 
vir Abraham gesê, as Hy “tien manne kan vind”, sou Hy die 
stad spaar. En Hy kon nie die tien manne vind nie, so Hy het 
bewys Sy Woord was reg.
100 “Waarvandaan gaan die vuur kom? Daar’s niks hier op 
hierdie vlaktes, hier by hierdie slykputte nie.” Maar God het so 
gesê, en Abraham het geweet dit gaan gebeur. Lot het geweet 
Dit is so, en hy het na die berg toe ontsnap.
101 Hy het sy saad belowe om ’n vreemdeling in ’n vreemde land 
te wees, en om deur die mense verkeerd beoordeel te word, en 
hulle sou vertoef, Abraham se saad, vir vierhonderd jaar onder 
vreemdes, vreemde mense. En Hy het Sy Woord vervul net presies 
soos wat Hy gesê het Hy sou doen. Abraham se saad het vir 
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vierhonderd jaar in Egipte vertoef. Hy het ook belowe om hulle 
met ’n magtige hand te verlos. ’n Sterk hand, sou Hy die volk uit 
die Egiptiese slawerny verlos. En Hy het Sy Woord gehou. Kyk 
wat Hy moes doen om daardie kinders daaronder in Egipte te kry. 
Dit het gelyk of ’n ramp getref het, aan die tref was, en alles.
102 Het gelyk asof dit…dit was afskuwelik vir Josef om as dood 
beskou te word, en arme Isak…of Jakob, sy vader. Of Isak, sy 
vader…liewer, vir Jakob, was dit, Isak was sy oupa. Jakob, sy 
vader, om te glo dat sy eie seun deur diere doodgemaak is. Hoe 
swaar was dit nie vir klein Josef nie om te weet dat die arme 
kêreltjie, weg van sy mense af, verraai deur sy broers, gegooi in 
’n sloot, veronderstel om dood te wees, skaapbloed aan sy kleed 
gesmeer, waar, hulle ’n lam geslag het om dit te eet, die bloed 
daarop gesit en dit na sy vader toe geneem het, en het dit alles 
geweet. Maar Josef kon een ding onthou, dat die hand van die 
Here op hom was. Hy het geweet dat hy ’n gelowige was. Maak 
nie saak hoeveel sy broers hom verstoot het, hoeveel daar geen 
samewerking of enigiets anders was nie, Josef het geweet God 
sou Sy Woord hou. Toe hy daardie visioen gesien het van hulle 
almal wat voor hom buig, het hy geweet dit moes vervul word, 
want dit was SO SPREEK DIE HERE. Amen. Het nie omgegee 
hoe onredelik dit gelyk het nie, Josef het geweet dit was die 
waarheid. Maak nie saak hoe swaar die taak was, en waardeur 
hy moes gaan nie, hy het geweet eendag sou elkeen van hulle 
voor sy voete buig. Hoe gaan hy dit doen as hulle hom gehaat 
het? Maar hy het geweet God sou Sy Woord so bewys, elke keer.
103 So sal Hy dit vandag doen! God sal Sy Woord so bewys, 
maak nie saak dat die wetenskap sê: “Dit kan nie gedoen word 
nie.” Hoe geleerd, intellektueel ons ook al raak, hoe die kerke ook 
afdwaal in ’n—’n klomp formaliteit ensovoorts, God sal steeds Sy 
Woord “reg” bewys. Berus jouself reg op daardie Woord.
104 Ja, Josef moes baie verduur, maar, om daar in Egipte in 
te gaan, maar God het hom uitgebring presies soos Hy gesê 
het; ’n baie pragtige tipe van vandag, as ons die tyd gehad het 
om daarop in te gaan. Ek meen ons het, tevore, hier by die 
tabernakel, daardeur gegaan. Maar God het Sy Woord gehou, 
omdat, hulle daaronder moes bly. Dit was swaar vir daardie 
Hebreeuse kinders daaronder in die Egiptiese slawerny, wat 
geseënd was en die vrug van die land gegee is, die beste plek, 
Gosen, om uit te vind dat hulle slawe moes word; en daardie 
moeders om in die hande van ’n Egiptiese soldaat te moet gee, 
die vrug van hul skoot, hulle liefling babatjie, en hom daar te 
sien staan, ’n groot mes neem en dit sommer net oopsny en dit 
daar op die grond gooi, dit vir die krokodille voer. Nou, dit was 
vir hulle ’n swaar ding om daardeur te moes gaan.
105 Maar eendag is die voorbestemde saad gebore, ’n kind wat 
’n egte kind was. Daar was iets aan hom wat vreemd gelyk 
het. Daar aan die agterkant van die woestyn, eendag, het die 
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Heilige Gees afgekom in die vorm van ’n Vuurkolom en in ’n 
bos gaan sit, en gesê: “Ek het die kreune van My volk gehoor, 
en Ek het My belofte onthou. En die tyd van bevryding is op 
hande, en Ek stuur jou daarheen om dit te doen.” Met ’n staf 
in sy hand, sy vrou op ’n muil, ’n baba op haar skoot, het hy dit 
gedoen deur die krag van die Almagtige God. Die verspotste 
ding, wat sou—wat sou ’n krom staf wees teen tienduisend 
spiese? Maar, julle sien, God is daarin. Dit hang daarvan af 
waar Sy Woord is. Moses het Sy Woord gehad, Farao het spiese 
gehad. Moses het die Woord gehad.
106 Dis al wat hy nodig gehad het, was die Woord. Dis al wat 
jy vandag nodig het. Dis nie getuigskrif van een of ander kerk 
nie. Jy het nie ’n denominasie nodig om jou te ondersteun nie. 
Jy het die Woord nodig, om die Wegraping Daarmee te neem. 
Jy het nie een of ander getuigskrif nodig nie. Jy het nie ’n lang 
geskiedenis van ’n skool nodig om vanmôre genees te word nie. 
Jy het nodig om die Woord te aanvaar, dit doen dit!
107 Jy het nie die dokter se woord nodig nie. As die dokter sê 
hy het alles gedoen wat hy kan doen, is dit al wat hy kan doen. 
As hy sê jy het kanker, ’n gewas, jy word blind, jy’s doof, stom, 
wat dit ook al is, dit maak nie saak nie. As jy daardie Woord 
kon neem na daardie brandende belofte van die bos daar 
oorkant, amen, gaan iets gebeur! God sal Sy Woord bewys om 
so te wees, elke keer dat Dit op die regte soort grond ontvang 
word. Dis wat jy benodig, Sy Woord. Hy bewys Dit, Hy hou 
Dit. Jy kan verseker wees dat Dit reg is.
108 Hy bewys Sy Woord in elke eeu, op die ongewoonste 
manier, maar Hy doen dit altyd op dieselfde manier. Sien? Wat 
het Hy gedoen in die dae van Noag, toe Hy klaarmaak om die 
oorblyfsel te verlos? Hy het vir hulle Noag, die profeet, gestuur. 
Hy het Noag gestuur, ’n teken.
109 En let nou op, wanneer Hy kom om die kinders van 
Israel te verlos, wat doen Hy? Sy selfde manier, Hy stuur Sy 
profeet. Sy profeet het die Woord. Die tekens en wonders van 
die Woord wat beloof is, ondersteun dit, dat dit presies die 
Waarheid is. Israel het hul tog na die beloofde land afgelê, 
omdat hulle dit geglo het.
110 En op die woestynreis, het dit gebeur dat hulle hierdie 
profeet nie geglo het nie, nadat hulle gesien het die Woord 
word so bevestig, het die Bruid uit pas geraak (julle weet 
waarvan ek praat, in die visioen, sien: “het uit pas geraak”). 
Daar het een opgestaan, met die naam van Josua, en Kaleb, 
en het die Woord van belofte as waar geglo, ongeag wat die 
omstandighede was.
111 Hou dop toe hulle by Kades-Barnéa gekom het. By 
Kades-Barnéa, het Moses een uit elke stam uitgestuur, om die 
land te gaan verken, te sien waarlangs hulle moes binnegaan. 
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En hy het sy generaal, Josua gestuur, wat ’n profeet was, so hy 
het ’n geringer profeet onder Moses gestuur. En Josua het na 
Moses geluister. En hulle het hom uitgestuur, so hy het gesê: 
“Gaan oor en verken die land.”
112 En die generaal het uitgegaan en vir hom ’n man uit 
elke stam uitgekies, en hulle is daar weg. Hy het Kaleb, sy 
boesemvriend, geneem, omdat hy geweet het Kaleb glo. Hulle 
het daar in die beloofde land ingegaan, en teruggekom met ’n 
tros druiwe wat twee man gevat het om te dra. Sê, het hy nou 
gesê: “Sodat Israel die bewys sal hê nog voor hulle eers in die 
belofte gekom het. Sien, hulle sal die bewys hê dat God gesê 
het dis ’n goeie land, en dis gevul met melk en heuning. Dis 
’n grootse land. Dis ’n goeie land. Nou julle…o, al hierdie ou 
knoffel, prei, en wat ook al wat julle hier in Egipte gekry het. 
Nou neem ons julle na ’n land met melk en heuning. Julle het 
waarskynlik nog nie enigeen van die twee, melk of heuning, 
geproe al hierdie jare daaronder in Egipte nie. Hulle het julle 
net die slawerantsoene gegee. Maar nou gaan julle na hierdie 
land.” So net teen die tyd dat hulle omtrent een dagreis in 
was, na waar Kades-Barnéa, die groot oordeelstroon van die 
wêreld was, het hulle gaan staan onder hierdie—hierdie groot 
palmbome daarbuite, die fonteine, en laer opgeslaan. Hy 
het gesê: “Nou, om die mense te laat weet…” Kyk watter 
perfekte, watter werklike, perfekte bewys dit is, hoe God dit 
doen net soos Hy vandag doen. Hy het gesê: “Nou, God het 
gesê: ‘Die land is goed.’ Nou, voor julle daarheen gaan, wil ek 
hê julle moet sien die land is goed. So gaan bring vir my bewys 
van die land terug en wys dit vir die mense.”
113 So hulle het soontoe gegaan. En, nou, altyd wanneer jy 
kom om ’n bewys terug te bring, lê die vyand daar op die pad. 
Toe party van daardie kêrels daar gekyk het en daardie groot 
reuse van Kanäan gesien het, o, goeiste, het hulle gesê: “Ons 
kan dit nie doen nie.” Maar hulle het die bewys teruggebring 
dat die land daar was. Hulle is nie vals gelei nie. God het 
aan hulle Sy Woord bewys, selfs nog voor hulle die land 
binnegegaan het.
114 Kan julle nie sien, vandag, dat as jy ’n duisend myl sal ry 
om die Woord te hoor, en te kyk hoe Dit bewys en bevestig 
word, is dit die bewys dat dit ’n goeie Land is nie? Julle kan ’n 
skadu van ’n mens sien lê, sterwend aan kanker: “Word gesond 
gemaak.” En ons sien die Woord van God wat Hy gespreek het 
sou in hierdie dag gebeur, bevestig word, dis die bewys dat Hy 
Sy Woord hou. Daar is ’n goeie Land. As my lewe net omtrent 
oor is, en God daal neer en spaar dit weer, toon dit dat daar ’n 
bewys is van ’n Ewige Lewe. Waar, julle eers nie die deur van 
daardie kerk sou verdonker het nie, staan julle nou in ’n ry om 
daar in te kom. Dis ’n bewys. God hou Sy Woord en bewys Dit 
vir jou, dat Dit waar is.
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115 Ry duisende myle; het in die oggend hier gekom en daar 
gekyk en daardie mense hulle babas uit ’n Coca Cola-bottel 
sien voed, ’n bietjie graankos, omtrent vyf-uur in die oggend, 
het daar op daardie erf gesit. Ek het gedink: “God, ek sou 
die laagste huigelaar in die wêreld wees, om daardie mense 
daardie hele afstand te laat kom, en hulle iets te vertel wat 
verkeerd is. Want ek voel jammer vir hulle, my hart gaan uit 
na hulle. Hulle honger en dors na God. Help my, Here, om 
hulle die Waarheid te vertel, of neem my van hierdie wêreld 
af weg. Laat ek daardie mense die Waarheid vertel, so help 
my, God.” Ek het gesê: “Hou U my hand, en laat ek weet wat 
Waarheid is, en ondersteun dit dan deur ’n bevestiging van 
wat ek gesê het die Waarheid te wees, dat hulle sal weet Dit 
is die Waarheid. Moenie dat daardie arme mense mislei word 
nie. Nee.” Hoe gaan my hart nie uit na so-iets nie, om getroue 
mense te sien!
116 Ek stel my voor Josua het net so gedink, daardie dag toe hy 
hulle rondom vergader het, hulle hul klere sien uitwas het en 
regmaak het teen die derde dag. Ja, Hy het dit bewys. Nou wat 
het Josua gesê? Toe hulle gesê het: “O, ons kan dit nie doen nie. 
Jy kan dit net nie doen nie. Ons sal uit ons organisasie moet 
uitgaan. Dis klaarpraat met ons—ons—ons. Sien, ons sou dit 
nou nie kan doen nie. Ons kan dit net nie doen nie, omdat dit 
nie redelik is nie.” En toe Josua hulle daarheen gelei het, was 
dit in die maand April, toe die waters hoog was, en die Jordaan 
baie na aan so wyd soos die Ohiorivier was. Het gelyk of God 
’n lelike fout gemaak het.
117 Julle weet, soms word jy siek, en jy sê: “Wel, ek is ’n 
Christen. God, Hy—Hy het ’n fout gemaak, Hy het my siek laat 
word, en ek’s ’n Christen.” Besef jy nie dat die Bybel gesê het 
dat alles ten goede sal meewerk vir hulle wat God liefhet nie?
118 Waar Josua hulle heengelei het, nou, die Jordaan word 
werklik laag. Jy kan daardeur loop byna oral daarrond, tensy 
jy ’n watergat tref waar dit baie diep is; jy kan, en met al die 
driffies en dinge net daar by die—by die walle waar Jérigo 
was. Wel, dis, wel jy kan daardeur loop, is nie veel meer as 
enkeldiep nie, ry net daaroor in ’n jeep, ry, ry daaroor, loop 
daaroor, of enigiets. Maar hy het hulle daarheen gelei Apriltyd, 
toe die oorstroomde streek daar vir byna ’n myl oorstroom was. 
Die water was waarskynlik dertig of veertig voet diep daarin. 
En hy het gesê: “Die derde dag, gaan ons oor. God het so gesê! 
Roep die mense bymekaar en heilig hulle, want, die derde dag, 
gaan julle die Jordaan oorsteek.” Sien julle hoe God daardie 
ding laat gebeur? Net om dit te maak, mense te maak…net om 
Sy mense uit te trek. Wat het hulle gedoen? Hulle het hulleself 
geheilig en gereed gemaak, ongeag hoe diep die water was, 
en hoe modderig dit was, en hoe vinnig die stroom was. Sien, 
hulle het geweet God sou Sy Woord bewys.
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119 Maak nie saak wat nie, hoe naby jy aan die Jordaan is 
nie, maak nie saak wat jou omstandighede is nie, as jy maar 
net daardie belofte van God in jou hart kon hou, sal God dit 
bewys, dat Dit so is. Te midde van alle ongeloof, sal Hy steeds 
bewys Dit is so. Ja, Hy doen dit. En omstandighede stop Hom 
nie, Hy sal steeds dieselfde doen as wat Hy toe gedoen het.
120 Let op, dit was deur Sy gelowiges deur wie Hy Sy Woord 
bewys. Hy kan slegs Sy Woord bewys…nie deur ongelowiges 
nie, dis slegs deur die gelowiges dat Hy Sy Woord kan bewys. 
Maak nie saak hoeveel die res van hulle aanspraak gemaak 
het om te wees: “O, ek glo, broer!” nie. Sien, as jy glo, sal God 
dit so bewys, want ons kyk en sien die ander. Hoe kan ons dan 
sê? Sien, dis deur ware gelowiges dat Hy Sy Woord bewys; nie 
deur hulle wat sê hulle glo nie, maar hulle wat regtig glo. Dis 
deur Sy gelowige kinders dat Hy Sy Woord bewys.
121 Nou, hy het die gelowiges gehad. Die ou oes het uitgesterf, 
die ongelowiges wat gesê het: “Ons sal dit nie kan inneem 
nie,” Hy het elkeen van hulle laat sterf (waarom?), elkeen van 
hulle behalwe die gelowiges. Wie was oor? Moses is na die 
Heerlikheid geneem. En die ongelowiges het in die woestyn 
gesterf, en hierdie was hulle kinders. Daar was net twee wat 
oorgegaan het, en dit was die gelowiges, Josua en Kaleb. Hulle 
was die gelowiges, hulle was die een wat oorgegaan het. Dis 
die enigste manier wat God dit kan doen, is deur Sy gelowige 
kinders. Glo julle dit? Goed. Sy gelowiges was die een wat dit 
gedoen het. Hy het hulle gebruik om mee oor te gaan. Sien?
122 Nou ek wil hê julle moet oplet, Hy maak so in elke eeu. Hy 
doen dit elke keer deur dieselfde metode, Hy moet gelowiges 
neem. En dan, ten einde gelowiges te hê om aan daardie Woord 
te voldoen, moet Hy dit vir daardie eeu voorbestem. Sien julle 
dit? Hy moet hierdie ding voorbestem om daar te wees om 
die uitdaging van die eeu te ontmoet. Het dit julle gekry? Het 
julle dit gevoel? Het julle dit ingesien? Verstaan julle dit? Dis 
wat vandag gebeur, Hy het dit hiertoe voorbestem, deur Sy 
voorkennis. Wanneer Hy voorbestem het, in Maleági 4, moet 
dit gebeur. Wanneer Hy aankom en in Sy Woord enigiets 
voorbestem om te gebeur, moes Hy bewys Sy Woord is so. 
Wanneer Hy enigiets voorbestem om te gebeur en sê dit sal 
gebeur, weet Hy daardie saad sal net op daardie tyd daar 
wees. Hy het ’n Bruid voorbestem, Sy gaan daar wees! Gaan ’n 
Wegraping wees, Sy gaan daar wees! Hy voorbestem dit deur 
Sy voorkennis. Sien, daar gaan niks dit kan stuit nie.
123 Toe God vir hulle gesê het: “Nou, Ek gee vir julle ’n belofte 
van ’n beloofde land. Ek het vir julle vader, Abraham, gesê dat 
sy kinders hieronder sou vertoef vir vierhonderd jaar.”
124 Nou, Moses het gesê: “Ek is die profeet van die Here. Nou 
hou dop en kyk na dit wat ek profeteer. As dit gebeur, dan sal 
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julle weet ek is van die Here gestuur, want julle weet dat God 
dit alreeds vir julle gesê het. Nou, nou as ek dit profeteer en dit 
gebeur, en dat en dit gebeur, en dit en dit gebeur, elke slag net 
dieselfde, nou weet julle ek is van die Here gestuur om vir julle 
te vertel. Nou, daar is ’n beloofde land, wat God beloof het. 
Sien? En God het hierdie land belowe. Nou, dis ’n goeie land, 
dit vloei met melk en heuning. Volg my.”
125 En soos hulle in die woestyn uitgegaan het waar hy moes 
reis, om hulle in die woestyn te neem, waar, God vir hom 
gesê het om hulle na die Berg Sinai terug te bring, toe het 
God neergedaal voor die hele Israel, met ’n Vuurkolom, en 
bevestig dat wat Moses gesê het, dit was daar, het bewys dat 
dit reg was, het Moses daar bevestig: “Moses het gesê dat Ek 
op hierdie berg is, Ek aan hom verskyn het in die vorm van ’n 
brandende bos. En nou het Ek die hele berg aan die brand.”
126 Hulle het gesê: “Dit! Moenie God laat praat nie, laat Moses 
praat. Ons sal vergaan.”
127 Hy het gesê: “Ek—Ek—Ek sal dit nie meer doen nie. Ek sal 
vir hulle ’n profeet laat opstaan, hy sal—hy sal met hulle praat 
in My Naam.” So dis wat Hy doen, presies die manier waarop 
Hy Sy Woord bewerk.
128 Let op, dan, hulle wat nie geglo het nie, nadat hulle so naby 
die land gekom het, dat hulle nie geglo het nie. Nou, julle wat 
notas neem, skryf Hebreërs 6 neer, net hier waar daar staan: 
“Hulle wat eenmaal verlig is, deelgenote gemaak is van die 
Heilige Gees; siende dat hulle sal afdwaal, om hulleself weer tot 
bekering te vernuwe; siende dat hulle vir hulleself die Seun van 
God weer opnuut kruisig, en Hom tot ’n openlike skande maak; 
dis onmoontlik vir diesulkes om gered te word.” Sien, net so 
onmoontlik vir sulkes om oor te gaan in daardie beloofde land.
129 Mense kom tot reg by die Doop van die Heilige Gees, 
hulle sal tot reg by die Woord kom, hulle sal aankom deur alle 
denominasies, en alle kerke, en alle kategismusse, en alles, maar 
wanneer dit by daardie Woord kom, daardie skeidslyn, sê hulle: 
“O, ek weet nie Daarvan nie, my kerk leer Dit nie so nie.” Ek gee 
nie om wat jou kerk leer nie, die Bybel sê Dis so. Dan sê julle: 
“Hoe weet ek Dis reg?” Hy bevestig dit, en bewys dit!
130 Nou, die Bybel het, daardie dag, gesê: “Daar’s ’n goeie land 
daar oorkant, en dis sommer vol melk en heuning, en mooi 
druiwe en granate, en, o, dis ’n pragtige plek.”
131 Wel, hulle het gesê: “Nou, glip party van julle oor en 
gaan kyk daarna, en kom terug, sodat ons hierdie mense kan 
vertroos. Ons gaan nou net binnekort oorsteek, as julle almal 
dit net glo.” Wel, hulle is daar weg.
132 En hier kom hulle terug, o, twee van hulle, sommer aan die 
uitroep: “Wel, prys God! Ons het dit gesien! Ons het dit gesien! 
O, dis wonderlik, daar’s nie nog so-iets nie!” Die res, van die 
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tien wat daar rondstaan, gesê: “O, nee, nee, nee, nee, ons kan 
dit nie doen nie.” Hoeveel het oorgegaan? Daardie twee! Dis 
reg. Daardie twee, omdat hulle geweet het dat God Sy Woord 
reg sal bewys. Let op, geen stygende Jordaan, nee meneer, geen 
oorstroomde walle van die Jordaan, of geen reuse van Kanäan 
kon hulle verhinder nie. God het bewys Sy Woord is so, Hy het 
hulle reg in die land ingeneem.
133 Hy sal dieselfde ding weer doen, ja, meneer, in die beloftes 
van vandag. Hy bewys Sy Woord. Ongeag, bewys Hy Sy Woord.
134 Hy het die monde van honger mens-vreter-leeus eendag 
toegehou, om te bewys Sy Woord is waar, dat Hy kan verlos, 
vir Daniël die profeet. En hulle het daardie leeus mensvleis 
gevoer. En hulle het daardie leeus honger gehou, sodat 
wanneer ’n man daarin geval het, of ’n kind, wat hulle ook 
al daarin gegooi het, was dit die doodsvonnis, daardie leeu 
sou hulle aan stukke skeur, hierdie klomp honger leeus. En 
hulle kry hierdie profeet, met die Woord van die Here aan 
die kinders van Israel, wat geprofeteer het hulle sou daardie 
plek inneem. En daar was hy by hulle. Maar God was nie 
daarmee klaar nie, Hy wou Sy Woord bewys, Hy kon verlos. 
En hulle het daardie leeus laat honger ly, en daardie profeet 
daar ingegooi, en hulle het so op hom afgestorm. Daardie 
Vuurkolom het daar gestaan, (en enige dier is bang vir vuur), 
daardie Vuurkolom het daar gestaan, die leeus het gaan lê. Hy 
het Sy Woord gehou. Hy’s dieselfde gister, vandag, en vir altyd. 
God hou Sy Woord, Hy bewys dit, Hy bewys Dit is so.
135 Nou, Hy het die hitte reg uit die vlamme van die vuuroond 
gehaal, om te bewys dat Sy Woord so is, dat Hy van die vuur kon 
red. Reg tussen daardie vlamme in, waar daardie kinders daar 
ingegooi is, en ’n lang tyd daarin gebly het, toe selfs die manne 
wat hulle ingegooi het, die intense hitte van die—van die oond 
het die groot soldate wat hulle daarheen gelei het, doodgemaak. 
En God het die vuur net laat voortbrand, maar Hy het die hitte 
daaruit gehaal. Hy bewys! As jy by Hom staan, sal Hy by jou 
staan. By jou staan? Wel, sekerlik! ’n Uur later, het hulle die 
deur oopgemaak, en gesê: “Sê, hoeveel het julle daar ingesit, in 
elk geval?” Het gesê: “Ons sien drie wat ons daar ingesit het.” Hy 
het gesê: “Daar’s vier daarbinne, en een van hulle lyk soos die 
Seun van God.” Sien, Hy wys! Waarom? Hy is die Woord.
136 En hulle het gesê: “God is in staat om ons uit daardie 
vuuroond te verlos, maar, nietemin, ons buig nie voor enige 
beeld nie, want ons staan by die Woord.” Enige beeld, vorm 
van godsdiens, gee pad daarvan. God sal by jou staan. Hy sal 
die hitte wegneem uit die vervolging. Hy sal die—die lewe uit 
die kanker neem. Hy sal die…Hy sal enigiets doen; Hy’s God. 
Staan jy by Hom; Hy sal by jou staan. Hy bewys Sy Woord 
waar, elke keer. Het die hitte uit die vlamme gehaal, die leeus 
se bekke toegesluit, ensovoorts.
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137 Hier’s nog iets wat God gedoen het, om te toon dat Hy God 
is. Mense het so geword, na die wildernis daar, dat hulle vir 
hulleself geleerdheid gekry het, hulleself groot manne gemaak 
het. Hulle het ’n paar organisasies gehad, genaamd Fariseërs, 
Sadduseërs, Herodiane, en wat nog. En hulle was groot manne. 
Hulle het priesters van mekaar gemaak. En hulle het groot 
dinge soos dié gedoen, hoëpriesters en groot manne gemaak, en 
hoogwaardigheidsbekleërs ensovoorts.
138 Maar God, te midde van dit alles, het Hy ’n profeet laat 
opstaan, ’n seun van ’n priester. Nooit…het in die woestyn 
ingegaan op nege jaar oud. Kon nie sy naam lees nie, al was 
dit in letters so groot soos ’n vragtrok. Waarom, waarom 
het hy dit gedoen? Hy was ’n profeet. As hy opgelei is in die 
geleerdheid van sy vader, sou hy waarskynlik ’n Fariseër of ’n 
Sadduseër gewees het, of een van hulle groepe. Maar hy het ’n 
belangrike taak gehad, dit was om die Messias aan te kondig. 
Want waarom? God het Sy Woord gehou, en dit bewys. “’n 
Stem van een wat uit die kweekskool roep: ‘Kyk ek het my 
doktorsgraad’”? Dit—dit mag in die Ou Dames Verjaarsdag 
almanak wees, maar nie in God se Woord nie. Hy het gesê: “Die 
stem van een wat roep in die wildernis: ‘Berei die weg van die 
Here, en maak gelyk Sy paaie!’” Het hy toe die weg van die 
Woord berei, dat die Woord gemanifesteer kon word? Halleluja!
139 Sien julle nie, in skadu’s nie? Stop ’n oomblik hier. In die 
laaste dae moet daar ’n plek voorberei word vir die Woord om 
gemanifesteer te word, en ons lewe nou deur die bewys van die 
nuwe Land, amen, die Seun van die mens.
140 Johannes se opdrag, sonder geleerdheid, sonder enigiets, 
het in die woestyn gebly. Sy preke was in tipes. “Byl word teen 
die wortel van die boom gelê,” dis wat hy gesien het. Kap met 
die byl, maak sy hut, maak ’n bietjie vuur om sy hout te brand. 
“O, julle addergeslag,” dis wat hy gesien het. Die lelikste ding 
in die woud, vir hom, in die bos, was ’n slang. Het gesê: “Julle 
addergeslag, wie het julle gewaarsku om te vlug van die toorn 
wat kom? Moenie begin sê: ‘Ons het dit, en ons behoort hieraan, 
en ons behoort daaraan’ nie, God is in staat om uit hierdie klippe 
Kinders van Abraham op te wek. Die byl word teen die wortel 
van die boom gelê, en elke boom wat nie goeie vrugte voortbring 
nie…” Wat doen hy in die wildernis wanneer dit nie wil…
bring ’n paar sprinkane en dinge vir hom voort, hy kap dit af en 
brand dit uit. Sien? “Hy sal die koring in die skuur bymekaar 
maak, maar die kaf sal hy met ’n onblusbare vuur verbrand.” 
So ’n man, nie eens met sy kerklike baadjie aan nie, nie eens 
sy priestersmus nie. Sien? Hy het gekom met ’n stuk skaapvel 
om hom gedraai, met ’n stuk leer gesny uit ’n kameel se rug, in 
flarde om hom, en het daar uitgekom met sy baard en hare wat 
so uitstaan, het gesê: “Die byl word teen die wortel van die boom 
gelê.” Amen. Hy het dapper uitgekom. Hoekom? Dit was God 
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se Woord wat bewys is: “God is in staat om uit hierdie klippe!” 
God het dit belowe: “Kyk Ek stuur my boodskapper voor My 
aangesig.” Nie ’n baie godsdienstige, nie ’n wetenskaplike of 
’n godsdienstige bewys nie, maar God se Woord se bewys. God 
het Sy Woord nagekom, sien. Glad nie ’n geleerde nie, maar ’n 
profeet, gestuur in die Naam van die Here. Hy het dit gedoen, 
waarom? Om Sy Woord te bevestig.
141 Nou, daardie priesters het gesê: “Nou, ons weet daar kom 
een in die laaste dae, so ons sal elke seun wat ons het oplei, 
en gereedmaak daarvoor. Elkeen van julle seuns moet ’n 
kollege-opleiding hê. Julle moet hier inkom. Sonder twyfel sal 
dit in die bloedlyn wees, hy sal uit die Leviete kom, want dis 
daar waar die priesterskap vandaan kom.” Maar hy was nie ’n 
priester nie, hy was ’n profeet! En dis deur God se keuse. Hy 
hoef nie uit ’n sekere denominasie of sekere bloedlyn te kom 
nie. Dis God se keuse, deur voorbestemming, voorkennis. Hy 
kom deur God se manier van kies. So hulle sou hom nie glo nie, 
want hy het nie gekom op die manier wat hulle gemaak het, 
gedink het hy gaan kom nie. Dit kan weer herhaal, weet julle, 
doen dit gewoonlik. Maar ons vind hy het gekom op die manier 
soos God gemaak het, om Sy Woord te bewys.
142 Let op, Hy het die maagd laat swanger word, om Sy Woord te 
bewys. Jesaja 9:6, en ons vind uit dat: “Vir ons is ’n seun gebore, 
is ’n kind gegee.” Nou, ons vind uit dat Hy gesê het dat ’n maagd 
swanger moes word. En God het ’n maagd laat swanger word. 
Wat? Om Sy Woord te bewys. Nou luister net ’n paar minute, ons 
sal afsluit. Hy het ’n maagd laat swanger word, om Sy Woord 
te bewys. Dit was absoluut…Dit het alle wetenskaplikes 
stomgeslaan. [Leë kol op band—Red.]…om te gaan.
143 Julle het dit verstaan, het julle nie? Sien, die aarde is 
vervloek. Die hele aarde is vervloek, as gevolg van Adam se 
sonde. Maar toe hierdie saadjie…Nou, die vrou het nie ’n saad 
nie. Sy het ’n veld waarin die saad lê, nie ’n saad nie, want 
daar’s nie ’n kiem nie, kiem moet…’n saad moet lewe daarin 
hê. As dit nie het nie, is dit net ’n materiaal, die lewe is nie 
daar nie. So die saad is in die man. Dis waarom die slang se 
saad in die vrou moes wees, sien, want dit was nie die saad van 
God nie. Ons weet dit. Gaan voort, wag tot julle hierdie boek 
kry en lees dit, en dan sal julle—sal julle sien, of wys julle net 
deur die Skrif, maak sommer die hele ding oop net soos die 
waterdoop in Sy Naam, sien hoe dit is. God is nooit verkeerd 
nie, Hy’s altyd reg. Al kan jy Dit nie verstaan nie, glo Dit 
nogtans. Dis net presies die Waarheid.
144 En nou vind ons uit dat Hy—Hy dit gesê het, Hy het dit 
laat gebeur. Nou, toe hierdie saadjie, sonder ’n man, gekom 
het in ’n eier in die land wat Hy geskep het, toe kruip daardie 
saadjie, die klein kiem in die eier in, en die stertjie wikkel 
hier af en dit begin sel na sel ontwikkel, lewe van die moeder 
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se lewe af, haar liggaam, en daarbinne voed sy dit deur haar 
bloedstroom. En ons vind uit, nou, sy voed dit; nie sy bloed nie; 
dis haar bloed. Nee, het nie een spatsel van die moeder se bloed 
nie. Maar dit voed op die vitamien-inhoud van die moeder, 
maar nie haar bloed nie. Dis heeltemal gebind in die bundel 
van haar bloed, om dit teen skok en sulke dinge te beskerm, 
en die water, maar dis nie een spatsel van die moeder se bloed 
nie. Die moeder kan sterwend wees met TB, en gebore van die 
baba; dit kan nie oorerf nie, want TB is ’n kiem, kom deur die 
bloedstroom. Maar, sy kan…hy kan…Tuberkulose word nie 
oorgeërf nie; swakhede word, maar nie TB nie, want dit moet 
die moeder se asem kry en die kiem kry, julle sien, voor dit 
kan. Die baba is volkome vry wanneer dit gebore word, want 
dit het niks van die moeder se bloed nie.
145 Nou, ons vind dat God in hierdie selletjie ingekom het, 
sien, en Hy het begin selle ontwikkel, het van Sy moeder se 
vitamines en dinge benut, soos sy. Toe toe Hy oud genoeg 
geword het om Self te eet, het Hy begin eet. En wat is dit? Dis 
die—dis die stof van die aarde, waarop jy kom en plantlewe 
en dierelewe ensovoorts, en soos Hy die vis begin eet en die 
brood en die sovoorts, begin dit selle ontwikkel. En toe toe 
dit volledig ontwikkel is teen dertig jaar oud, is Hy gedoop in 
gehoorsaamheid aan Johannes hieronder, of aan God, in die 
water, en het uitgegaan. En wat het gebeur? Die Duif, wat God 
was, het van die Hemel neergedaal, met ’n stem wat sê: “Dit 
is My geliefde Seun, in Wie Ek ’n welbehae het.” Wat het Hy 
kom doen? Om daardie deel van die aarde te verlos. Hy was die 
begin van die skepping van God. Want, God is nie ’n skepping 
nie, net in Christus is Hy ’n skepping, want God is Ewig en ’n 
Gees, en ’n Gees word nie geskep nie. Hy was die begin van die 
skepping van God, en God het daardie liggaam verlos. Sien, 
toe Hy neergedaal het: “Dit is My geliefde Seun, Ek het ’n 
welbehae in Hom.”
146 So Hy, God, het neergedaal nadat hierdeur gegaan is, en 
nou elke seun, jy wat eet en gebore uit ’n natuurlike seksuele 
geboorte, soos wat jy kom; dan wanneer dit by ’n punt kom 
waar jy deur waterdoop gaan, dan die Heilige Gees-doop, dan 
daal die Heilige Gees neer met die Vuurdoop en eis hierdie 
skepping op, net soos dit Hom opgeëis het. Die Heilige Gees 
en God is dieselfde Gees. Sien? Dit daal neer en eis hierdie 
liggaam op vir die opstanding. En Hy is opgewek vir ons 
regverdigmaking. “Almal wat die Vader My gegee het, sal kom, 
nie een sal verlore gaan nie. Ek sal dit in die laaste dag opwek. 
Nie een haar van die hoof sal eens vergaan nie.” Dit is die 
begin van die skepping van God. Hierdie is die voortsetting 
van die skepping van God. Dan moet die hele aarde gedoop 
word. En dan daal die Heilige Gees neer in ’n stad om op die 
aarde te woon, en die tabernakel van God is by die mens, en 
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woon by hulle, God het hier op aarde getabernakel. Hierdie 
hele verlossingsplan, regverdigmaking, heiligmaking, doop van 
die Heilige Gees, dieselfde as wat dit toe is.
147 Nou let op, Hy het hierdie maagd laat swanger word, en 
dis hierin dat sy ’n Seun voortgebring het sonder om ’n man te 
ken. Dit het die wetenskap deur die eeue stomgeslaan. Dit doen 
dit steeds. Hulle het miskien vir Jesaja gelag toe hy gespreek 
het en gesê het hierdie maagd sal swanger word: “Nou, hoe kan 
dit wees?”
148 Ek stel my voor, Jesaja, die verleentheid, toe hy God 
hoor sê het: “Ek sal hulle ’n superteken gee, Ek sal hulle ’n 
ewigdurende teken gee, ’n maagd sal swanger word.” Nou, 
hy, bekend onder die mense, sy mense, ’n profeet, bevestig 
deur God. Nou toe hy te voorskyn gekom het voor die dokters 
ensovoorts, met hierdie verklaring: “’n Maagd sal swanger 
word.” Sien, dit was nog nooit gewees nie, sedert die begin 
van tyd, gaan ver terug tot waar God Sy eerste mens geskep 
het. Maar hier, nou, dat, ’n vrou wat hier op aarde is gaan 
swanger word. Dink daaraan in ’n redelike sfeer, wat daarvan 
as daardie profeet verleë was? Maar hy het geweet God sal Sy 
Woord hou, Hy sou dit bewys. Ek stel my voor, elke Hebreeuse 
familie het hulle dogtertjie gereed gekry om hierdie baba te hê, 
sien, het skoene en stewels daarvoor gekoop, of wat hulle ook 
al dra, en voël-ogie materiaal, en het gereed gemaak vir—vir 
die baba om te kom. Geslagte het verbygegaan, maar God het 
Sy Woord bewys! ’n Maagd het wel swanger geword, en sy 
het die baba voortgebring, bewys dat Sy profeet se Woord die 
Waarheid was. Hy staan altyd by hulle.
149 Hierdie Seun van die maagd was die Woord wat 
gemanifesteer word. Nou Johannes 1, as julle dit wil lees. 
Johannes 1, hierdie profeet, hierdie profeet, ook. Maar hierdie 
Seun van die maagd was die Woord wat gemanifesteer word, die 
begin van die skepping van God. Nou, die hele aarde is God se 
skepping, maar dis verlore. Sien? Dan verlos Hy hierdie aarde. 
En jy’s ’n deel van die aarde, en Hy verlos jou op dieselfde 
manier wat Hy die hele aarde verlos. Sien? Nou, hierdie Seun 
van die maagd was die Woord wat gemanifesteer word: “In die 
begin was die Woord, die Woord was by God, en die Woord was 
God. En die Woord het vlees geword en onder ons gewoon.”
150 Satan het elke streek uitgehaal om Hom dit te laat 
diskrediteer. Satan het alles probeer wat hy kon om—om Hom 
dit te laat diskrediteer, het probeer om Hom die koninkryk te 
laat neem sonder lyding, het probeer om Hom dit te laat neem 
sonder verlossing (wanneer dit God se plan was in die tuin van 
Eden toe Hy die lam doodgemaak het, dat Hy dit slegs deur 
bloed sou neem), het Hom selfs al die koninkryke van die wêreld 
beloof as Hy dit net wou neem. Dink net aan watter belofte!
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151 Besef julle nie, my liewe kosbare vriende, op hierdie 
oomblik, dat Satan jou ’n belofte maak vir…hy sal jou een 
van hulle beste predikers in die vereniging maak. Hy sal jou 
die voorste sitplek in elke kerk gee en jou ’n diaken maak. Hy 
sal enigiets doen, as jy net van hierdie Woord sal padgee.
152 Nou let op, maak elke…gee Hom die wêreld en al die 
koninkryke, Hy kon hulle vat. Hy het probeer om Hom daardie 
Woord te laat breek, want hy het geweet hy het Hom net daar 
as hy sou kon. Hy het Moses Dit laat breek, hy het Eva Dit laat 
breek, maar hy het die verkeerde kêrel hierdie keer beetgehad. 
Waarom? Hy was die Woord, en hy het dit nie geweet nie. Hy 
was daardie Woord, Self.
153 Ek kan hom sien. Ons wil hom voorstel, soort van ’n kind 
se voorstelling. Ek kan daardie groot ou swart vlerke teen Eva 
sien aanklop, en sê: “Nou, ek sê jou wat, dis aangenaam. Jy 
moet dit probeer.”
 “Maar God het gesê, as ons dit doen, sal ons sterf.”
154 “O, wel, jy sal sekerlik nie sterf nie. Sien? O, dis onsin. Dis 
een of ander ouvrou-idee. Jy moet niks glo nie.” Maar God 
het so gesê! God het bewys dis reg. En Hy bewys dit nou nog, 
mense sterf op hierdie oomblik. Hy bewys steeds dis reg.
155 Let op, en toe hy na Moses gekom het, het hy gesê: “Moses, 
jy weet jy het ’n vurige temperament, jy’s kort van draad. Kyk 
wat het daardie klomp renegate gedoen, sien. Hoekom gaan jy 
nie net soontoe en praat reguit met hulle nie?” En hy het.
156 Maar toe hy hierdie tienduisend-volt-lyn tref, het dit sy 
vere geskroei toe hy teen Hom te staan gekom het. Hy het gesê: 
“O, luister,” het gesê: “ek sal U al die koninkryke gee.”
 “Daar staan geskrywe!” Sien? “Daar staan geskrywe!”
157 Hy het nou gesê: “As U die Seun van God is.” Sien, hy het 
Dit altyd betwyfel. Hy leer ander steeds om Dit te betwyfel. 
Hy het Eva geleer om Dit te betwyfel, het Moses geleer, hy het 
hulle almal geleer om te probeer om Dit te betwyfel.
158 Hy leer julle om te probeer om Daaraan te twyfel. En julle 
wat nou net hier sit, as julle wil hê ek moet julle name noem, 
dit was, Satan probeer al lank om julle te kry om aan my 
te twyfel. Julle moet dit nie doen nie. Suster, as jy dit doen, 
wel, jy…of, nie aan my nie, maar net twyfel. Glo net hierdie 
Woord. Julle hoef my nie te glo nie, maar glo julle Hierdie. 
Sien? As ek hierdie Woord sê, is dit nie myne nie, dis Syne. My 
woorde is anders, maar Hierdie is Syne. Sien? Let nou op, let 
op. Ek wil nie nou daarop ingaan nie.
159 Let op, beloof, al Sy Woorde, is absoluut waar. Hy het 
Hulle bewys. Hy het bewys, omdat Hy bewys het dat Hy die 
ware Woord was. “Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, 
maar van elke Woord wat uit die mond van God uitgaan.”
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160 Wat, hoe lewe hy? Deur: “Wel, as jy net ’n gedeelte van God 
se Woord neem, sal hy lewe”? Nou, was nooit wat Hy gesê het 
nie. Het julle opgelet, e-l-k-…“elke Woord”? Hoe lewe hy? 
“O, hy eet daarin”? Nee, hy sterf vinnig. Dis vlees. “Wel, hy, o, 
hy behoort aan die kerk. Hy glo alles behalwe Dit”? Hy’s steeds 
dood. Begryp julle dit?

 “Hy kan alleen lewe van elke Woord wat uitgaan uit die 
mond van…” Die hoëpriester, die biskop, die kardinaal, die 
pastoor? “God! Elke Woord wat uitgaan uit die mond van God.” 
Hoe weet ons dis God se Woord? Hy sê so, dan bewys Hy Dit. Hy 
bewys Sy Woord. Let dan op, as dit so is, sal jou belydenis jou 
nie laat lewe nie. Jou kerklidmaatskap sal jou nie laat lewe nie.

 Let op, deur Sy Woord alleen, nie net een Woord wat 
misplaas is nie. Nie een sal…Een woord het die menslike ras 
doodgemaak. In die Bybel, in Openbaring 22, sal een woord 
steeds die hele ding doodmaak, sy naam sal uit die Boek van 
die Lewe weggeneem word. “Wie ook al een woord sal byvoeg, 
of een Woord wegneem.” Nie een woord nie! Nie…Nee, ek 
bedoel, nie—nie twee woorde nie, net een woord! Nie een sin 
nie; een woord! Een woord! O, mense, verstaan julle?
161 Nou, ek praat nie net presies met hierdie gehoor nie. Dit 
word op band opgeneem, julle sien, en Dit gaan oor die hele 
wêreld. Verstaan julle, mense van die wêreld, dat een Woord, 
een Woord, nie een sin nie, nie een paragraaf nie, een Woord, 
dis al wat Eva nie geglo het nie. Het gebring…God het dit 
bewys. “Maar dan as julle elke Woord onderhou, sal julle 
lewe.” Hulle het aan een Woord getwyfel, het die dood na die 
menslike ras gebring. Maar die mens sal nie van brood alleen 
lewe, vir sy fisiese krag nie, maar van elke Woord, elke Woord 
net soos Dit geskryf is. Die Bybel sê: “Dit is van geen private 
interpretasie nie.” Niemand het êrens, hoegenaamd, om te 
probeer om enigsins die Woord van God te interpreteer nie. 
God is Sy Eie interpreteerder.
162 Toe Hy beloof het, het Hy gesê: “Laat daar lig wees,” en 
daar was lig. Hy het gesê: “’n Maagd sal swanger word,” en sy 
het. Sien, wat God ook al sê, God bewys dit.
163 Maak nie saak hoeveel jy probeer dink die fisiese opstanding 
kan nie wees nie, en daardie mens was destyds daar, en net stof 
van die aarde, en nou al verby stof, hulle is net in die sure en 
gasse waarvan hulle liggaam gemaak was. Hulle siel lewe steeds. 
God het gesê: “Ek sal dit opwek.” Job het gesê: “Al vernietig die 
velwurms hierdie liggaam, nogtans sal ek in my vlees God sien.” 
Sien, maak nie saak nie, elke Woord moet gehou word, en die 
mens sal van daardie Woord lewe. Hy het ’n man uit die dood 
opgewek, nadat hy vier dae dood was, om te bewys dat Hy die 
opstanding en die Lewe was. Toe ’n mens al vier dae dood was en 
gestink het, sy neus het alreeds ingeval binne vier dae. Dis reg. 
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Die eerste ding wat inval, in ’n mens, is die neus, sak in op die 
lyk, word glad en sak in. Dan die vel, die goggas, jy…Sit jou in 
’n verseëlde doodskis, wat dit ook al mag wees, maar tog hoef die 
velwurms nie uit die grond te kom nie, hulle is in jou. Het julle 
opgelet Job het gesê: “Al vernietig my—my velwurms my.” Nie 
die wurms van die aarde nie, daar sou nie enige wees nie. Die 
wurms is in jou, gereed om jou te vernietig, die dood werksaam 
in jou sterflike liggaam. Maar wanneer jy Christus het, dan 
is Lewe werksaam in jou sterflike liggaam, om jou weer op te 
wek. Sien? Hy het ’n man uit die dood opgewek, wat al vier dae 
dood was: “hy stink al,” om te bewys toe Hy gesê het: “Ek is die 
opstanding en die Lewe.” Nou, wie sou dit kon sê, behalwe God, 
sien: “Ek is die opstanding en die Lewe. Hy wat in My glo, al was 
hy dood, nogtans sal hy lewe.” Glo julle dit? En Hy het daardie 
man opgewek, om te bewys dat Sy Woord reg is. Reg!
164 Let op, Hy was die Woord. Hebreërs 4:12, as julle dit wil 
neerskryf. Hebreërs 4:12, staan daar: “Die Woord van God 
is skerper as ’n tweesnydende swaard, ’n onderskeier van 
die gedagtes en die oorlegginge van die hart.” Is dit reg? “’n 
Onderskeier.” Om te bewys dat Hy die Woord is, wat het Hy 
gedoen? Petrus het na Hom toe gekom, sy naam was Simon. En 
hy het na Jesus toe gekom, en Hy het gesê…het daar gesit, en 
Jesus, sodra hy inkom, het Hy gesê: “Jou naam is Simon, en jy is 
die seun van Jona.” Ongeletterd, geen graad agter hom nie, hy het 
niks gehad nie, maar net ’n gewone visserman, geen geleerdheid 
nie, die Bybel het gesê hy was “onkundig en ongeletterd,” maar 
hy het die biskop geword van die kerk van—van Jerusalem. 
Waarom? Waarom? Jesus het vir hom gesê wie hy was, wat sy 
naam was, en wat sy vader se naam was. En hy het geweet dat 
dit die Woord was, omdat die Bybel gesê het: “Die Here julle 
God sal ’n profeet laat opstaan soos ek,” en dit moes die profeet 
wees, en daar is geen profete belowe na Maleági tot by die 
Messias nie, vierhonderd jaar sonder ’n profeet. En hier was ’n 
man wat daar staan, bevestig, of bewys Sy Woord, vir hierdie 
man wat voorbestem was tot die Lewe, het gesê: “Jou naam 
is Simon, voortaan…Jy’s die seun van Jonas, voortaan sal jy 
‘Petrus’ genoem word.” Dink daaraan! Vir wie het Hy dit bewys? 
Waarom het Hy nie daardie Woord bewys aan…Waarom het 
Hy nie daardie Woord vir Kájafas bewys nie? Hy was God, Hy 
het geweet Kájafas sou dit nooit glo nie. Maar hierdie man was 
bestem tot die Lewe, hy het Dit net daar geweet.
165 Eenkeer gestaan in die midde, waar ’n ander man ’n paar 
dae later ’n vriend gaan haal het agter die berg, omtrent 
vyftien myl van waar hulle gepreek het, het hom die volgende 
dag teruggebring. Hy het daar tussen-in gestaan, en nader 
gekom na waar Jesus was. Jesus het omgekyk, Hy was God, 
sien, Hy het onderskeiding gehad. Dit het toe gewys, sien, die 
Woord reg gemaak, Hy het die Woord bewys.
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 Nou, sommige van hulle sê: “Julle weet, daardie man is die 
Woord.”
166 “Onsin,” het daardie priesters gesê: “daardie vent is nie. 
Nee. Dit is nie die Woord nie.”
167 Het gesê: “Julle weet wat die Skrif sê: ‘Die Here ons God 
sal ’n profeet laat opstaan soos Moses.’ En dis Hy. Luister na 
Hom.”
168 Wel, Hy het gesê: “Jy’s, aanskou, ’n Israeliet, in wie daar 
geen bedrog is nie.”
 Hierdie kêrel het gesê: “Rabbi, wanneer het U my geken?”
169 Hy het gesê: “Voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder 
die boom was, het Ek jou gesien.” Hy het geweet wie Dit sou glo.
170 Hy het gesê: “Rabbi, U is die Seun van God. U is die 
Woord.” Jesus het, deur die Woord, bewys Hy was die Woord.
171 Let op die vroutjie by die put. Sy het na ’n Messias 
gesoek. Sy het niks te doen gehad met hulle groot skares en 
denominasies, ensovoorts, wat hulle in daardie dae gehad het 
nie. Sy het na daardie Woord gesoek. So ’n Man, op ’n keer, 
het daar gesit, ’n gewone Man, het daar langs die pad gesit, 
gesê—gesê: “Vrou, bring vir My iets te drinke.”
172 Sy het gesê: “Nou, wag ’n oomblik, Hy probeer 
waarskynlik by my aanlê,” kon sy in haar hart gedink het, 
want sy was ’n gemerkte vrou met ’n slegte reputasie. Het 
gesê: “Wel, U het…Waarom vra U my so ’n vraag? Ons het 
segregasie hier. U’s—U’s—U’s net ’n…U’s ’n Jood, ons is 
Samaritane, nie…dis nie gebruiklik, dis nie reg vir U om so 
vir my te vra nie.” Sien?
173 Hy het gesê: “Vrou, as jy geweet het met wie praat, sou jy 
My iets te drinke gevra het.”
174 Sy het gesê: “U, vir iets te drinke? Ek sien nie eens ’n 
emmer of ’n tou nie. Hoe sal U ooit vir my enige water uit 
hierdie put gee?”
 Hy het gesê: “Dis nie die put waarvan Ek gepraat het nie.” 
Sien?
175 Na ’n ruk, het sy gesê: “Dis ’n snaakse Kêrel, dié.” So sy 
het die waterkruik begin ophys, opgetrek.
176 Het gesê: “Wel, die water wat Ek gee, sal waterfonteine, 
spuitfonteine wees, wat opbruis tot die Ewige Lewe, en in 
jou siel.”
177 “Wel,” het sy gesê: “nou, wag ’n oomblik, ek—ek verstaan, 
U wat ’n Jood is.” Het gesê: “Nou, julle Jode,” het gesê: “wil 
U vir my sê dat U groter is as ons vader Jakob, wat hierdie 
put gegrawe het?” Hy was die God van Jakob. Sien? Het 
gesê: “Bedoel U dat U groter is as—as Jakob, wat hierdie put 
gegrawe het?” ’n Gewone Man, sien, het so gelyk. Dis al wat 
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jy gesien het, ’n gewone man. Het gesê: “Sê U dat U groter is 
as ons vader Jakob, wat die put gegrawe het, en hy het self 
daaruit gedrink, en sy beeste? Wel, ons is net geseënd deur uit 
hierdie put te drink waar daardie profeet gegrawe het.”
 Hy het gesê: “Uh-huh,” het Hy gesê.
 “En ons aanbid op hierdie berg. Julle sê ‘by Jerusalem.’”
178 Hy het gesê: “Verlossing is uit die Jode, vrou, ons weet 
waarvan ons praat.” Hy het gesê: “Julle aanbid julle weet nie 
wat nie.” ’n Jood is veronderstel om die Woord te ken, sien, hoe 
Dit veronderstel is om te wees. Maar, sien, Hy het nou gekyk. 
Waarom? Hy gaan…Wat gaan Hy doen? Sy Woord bewys. 
Sien? Wel, sy het gesê…Hy het gesê: “In elk geval, gaan haal 
jou man en kom hierheen.”
 En sy het gesê: “Ek het nie enige man nie.”
179 “Wel,” het Hy gesê: “jy het die waarheid gepraat, sien, 
omdat jy vyf gehad het, en die een wat jy nou het is nie jou 
man nie.” Sien? Kyk! Iets het gebeur, sien, iets het begin Lewe. 
Nou, as dit nie daarin was om mee te begin nie, as sy nie 
verteenwoordiging uit voorbestemming gehad het nie, sou dit 
nooit posgevat het nie.
180 Daar het priesters daar gestaan, gesê: “Hierdie man is 
Beëlsebub.” Sien, geen verteenwoordiging nie.
181 Ewige Lewe: “jy was altyd gewees.” Sien, jy het Ewige 
Lewe, daar’s net een vorm daarvan, dis God. Jy was Sy 
eienskap, Hy het aan jou gedink en het jou geken voor die 
grondlegging van die wêreld, in Sy gedagtes. Sien?
182 Sy het rondgekyk. Kyk in watter—watter sondige toestand 
was sy. Maar, sien, Hy kon nie—Hy kon nie daardie priester 
kry nie, omdat die priester ’n opgevoede geleerde, ’n teoloog in 
die Woord, was, maar sonder verteenwoordiging in die Hemel, 
sien, was glad nie in God se gedagtes nie. Maar hierdie vrou 
was. Sy het gesê: “Meneer, ek merk dat U ’n profeet is.” Dis 
maar al wat Hy haar wou laat sien. Sien? Het gesê: “Ons glo 
dat U is, ek glo U is ’n profeet. Nou, ons weet. Ons verstaan 
nou nie van die profete nie, omdat dit regtig laat is, ons weet 
dat daar ’n Messias kom. En wanneer daardie Messias kom, 
gaan Hy die Woord wees. Sien, Hy gaan die geheime van die 
hart ken, Hy gaan dieselfde ding doen wat—wat U daar gedoen 
het.” Het gesê: “U moet een van Sy profete wees, om Hom 
vooraf te gaan of iets.”
 Hy het gesê: “Ek is Hy.”
183 Wat wou Hy doen? Hy het Sy Woord bewys, Sy posisie 
bewys, bewys wat Hy was. God was in Christus, het die 
wêreld met Homself versoen. En God is die Woord. Goed. Hy 
het die winde en die golwe gekalmeer, om Jesaja se profesie 
te bewys: “Hy sal genoem word ‘Die sterke God, die ewige 
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Vader.’” Sien? Hy het ook brode en visse vermeerder, hierdie 
maagdelik-gebore Seun. Wat was dit? Om die Woord te bewys. 
Die hele Skrif moet vervul word. Hy het die Woord bewys, 
deur te sê Hy is Jehova wat gemanifesteer is. Hy was die begin 
van die skepping van God. God in die skepping, God hier met 
’n deeltjie van die skepping waarin God Self geleef het, Hy was 
die begin van daardie skepping van God: “Uit Hom kom baie 
seuns voort.” Let op, Hy het ook die visse vermeerder. Hy is die 
Woord en die bewys van die Woord.
184 Nou luister mooi, soos ons die end nader. Daardie dag, 
waarvan ek ’n paar minute gelede gelees het, nou, toe Hy na 
die huis van Jaïrus gekom het. Hy het ingestap, toe hy daar 
aangekom het. Nou, onthou, Jaïrus was ’n—’n priester, ’n 
grensgeval-gelowige. Hy wou Jesus glo, maar hy het nie kans 
gesien om sy kerk te los nie, want hulle het gesê: “Enigeen wat 
in Hom glo gaan uit die kerk uitgesit word.” Nou luister nou 
mooi, ter afsluiting, gee my baie goeie aandag. Kyk hierna. Ek 
glo dat Jesus dit geweet het toe Hy die see oorgesteek het, want 
Hy het alle dinge geweet. En toe Hy die see oorgesteek het, 
daar gaan staan het, en hier kom hierdie priestertjie aan. Sy 
dogter het erg siek geraak, die dokters het haar opgegee, gesê: 
“Sy lê op sterwe.” Nou, die tyd het aangebreek om op te tree.
185 Miskien is dit vanmôre vir jou, die tyd het gekom vir jou 
om op te tree. Sien? Miskien is jy regtig siek. Miskien is jy 
oortuig dat jy verkeerd is. Dit kan. God bring dit tot ’n punt, 
die tyd kom vir optrede.
186 Nou aandagtig. En hy het gekom, hy het nie omgegee 
wat die res van hulle gesê het nie, openlik, en gekom en aan 
Jesus se voete neergeval. Watter stap vir—vir ’n opgevoede 
geleerde, om na Een te kom wat ons nie rekord van het dat 
Hy ooit skool toe gegaan het nie. Hoe ’n man kon kom, wat 
veronderstel was om in al die teologie te wees, kom na ’n 
Man wat veronderstel was te wees “’n uitgeworpene, ’n wilde 
mens, gek mens, van Sy verstand af, was nie eens by Sy volle 
verstand nie.” Verskoon die uitdrukking, maar “Hy’s maar 
net die gewone malle van die dag,” almal het gedink Hy is 
dit. Soos ons vandag sal sê, in die straat-taal: “Gek!” [Eng. 
“nut”—Vert.] Soos ek nou die dag gepreek het oor die moer 
[Eng. “nut”—Vert.] en die bout, julle weet. Sien, dis wat Hy 
vir die publiek was, net ’n gewone alledaagse…Sê: “Wel, 
U’s van u verstand af! U’s gek! U’s ’n mal mens!” Nou, hier 
was ’n man wat al die geleerdheid gehad het, wat kom na die 
Een wat veronderstel was van Sy verstand af te wees. Hy is 
daartoe gedwing.
187 Kyk nou na haar. Dit gaan net so ’n bietjie seermaak, 
maar dit sal goed wees vir julle. Sien, somtyds laat ’n skok jou 
wakker word.
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188 Let op, Hy het gekom en ingegaan tot langs hierdie klein, 
dooie dogtertjie, wat waarskynlik ure tevore gesterf het, en 
hulle het haar al uitgelê, en die balsemvloeistof op haar gesit, 
en dit op die bank rond gesit. Dis hoe hulle in daardie dae 
gemaak het, het hulle sommer net weggedra en in ’n gat gesit, 
op ’n plank. Sy is uitgelê op die bank, die blomme om haar.
189 En, o, daardie goeie klein pastoor, klein Jaïrus, ek stel my 
voor hy was ’n gawe klein pastoor, almal het hom liefgehad. 
Want, julle sien, ek kan dit bewys, want hy het, in sy hart, in 
Jesus geglo. Maar hy kon net kwalik nie die besluit neem nie, 
want hy sou nie elke Sondag, of elke Maandagoggend, ’n tjek 
hê wat inkom nie. Sien? Hy kon net kwalik nie die—die besluit 
neem nie. En nog iets, die mense, die groot goeie aansien wat 
hy onder die mense gehad het, hulle sou sê: “Weet julle wat, 
Jaïrus het fanaties geword. Sien, hy het daarheen gegaan na 
daardie vals profeet. Dis net presies wat hy gedoen het, waar 
al daardie veronderstelde tekens en dinge, daardie Profeet van 
Galiléa, julle weet, Jesus van Násaret.”
190 Ons glo dit nie nou nie, dit klink godslasterlik, maar dis 
hoe dit toe was. Sien? “En, eendag, soos dit nou is, gaan dit 
dan wees.” Sien, dieselfde ding!
191 Nou let op, hy het soontoe gegaan. En hy kon dit 
beswaarlik doen, maar die tyd het gekom toe hy gedwing is 
om dit te doen. Hy moes dit doen. En hier het hy gegaan en 
Jesus gekry, reg daar voor hulle almal, en het aan Sy voete 
neergeval, en gesê: “Meester! Meester!” Weet julle wat dit is? 
Heerskappy, eienaarskap. Dis reg.
192 Sien, ’n klomp mense wil hê Jesus moet hulle Verlosser wees, 
maar nie hulle Here nie. Sien, Here is “heerser.” Ja. Jy sê: “Jesus, 
red U my en laat staan my net hier, en dis alles reg, en ek sal na 
my eie besigheid omsien. Nou, U moenie in my besigheid inmeng 
nie. Maar U kan my Verlosser wees, maar nie my Here nie.” Hy 
wil Here wees, jy sien, dan is Hy jou Verlosser.
193 Maar nou, het hy gesê: “Meester, Verlosser!” Sien? “Ek…
my dogtertjie, my enigste kind, sy’s twaalf jaar oud, die 
dokters het haar opgegee.” Sonder twyfel sou die priester dit 
kon gesê het: “Weet U, hulle het almal daarvan gepraat dat U 
’n fanatikus is, maar, weet U, Meester, ek—ek—ek glo U. Ek 
glo. Ek weet U het onderskeiding. En al wat ek wil hê U moet 
sê, is, kom lê net U hande op haar. En sê my dan wat om te 
doen, ek sal dit doen.” O, nou vorder jy!
 Het gesê: “Ek sal gaan. Ek sal gaan.” En Hy het begin loop.
194 Nadat hy al vir etlike ure weg was, kom hier ’n man 
aangehardloop soos die gebruik toe was, met as bo-op sy kop, 
het gesê: “Moenie die Man hinder nie, jou dogter het gesterf. 
Sy’s alreeds dood, hulle het haar alreeds reggemaak en haar 
uitgelê.”
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195 O, sy klein hartjie! Jesus het omgedraai en na hom gekyk, 
hy het gesê: : “O! O! O!”
196 Hy het gesê: “Het Ek jou nie gesê nie?” Nou, wat het Hy 
daar gedoen, Hy het Jaïrus belowe. Nou moet Hy dit bewys. 
Amen. “Ek het vir jou gesê. Glo maar net en jy sal die 
heerlikheid van God sien.” Nou, Hy het geweet wat Hy doen. 
Hy het gesê Hy doen niks voor die Vader hom dit eers wys 
nie. Johannes—Johannes 5:19: “Ek doen net wat die Vader My 
wys,” so Hy het Hom gewys wat gaan gebeur.
197 So toe Hy in die huis gekom het, en daar gestaan het 
langs daardie koue, stywe vormpie wat daar lê, was weke 
lank siek gewees. En haar bleek liggaampie, geen voedsel 
het in haar liggaam ingegaan nie, en koors en dinge, en sy 
het—sy het gesterf. Hulle het haar oral bespuit met hierdie 
balsem-speserye en goed. En het daar gelê, julle weet, op die 
bank en dinge, het gereed gemaak om haar toe te draai en haar 
in ’n graf te sit, en hulle het gesit…het hul klein seremonie 
gehad van die blomme om haar te sit. Jesus het nadergekom. 
En almal: “O, Jaïrus, jou dogtertjie is dood! O, vader Jaïrus, o! 
Ons is so jammer vir jou, en alles.”
198 Hy het gesê: “O, bly stil, julle maak te veel geraas.” Hy 
het gesê: “Waarom al hierdie rumoer hier wat julle maak?” 
Julle sien? “Hierdie rumoer, julle moet net…julle—julle roep 
en skree. Die dogter is nie dood nie. Sy slaap. Shhh.”
199 Wat het hulle toe gedoen? Toe hulle Hom hoor sê dat sy nie 
dood is nie, hulle…Is gesê: “Hulle het Hom uitgelag.” Met 
ander woorde, hulle het Hom uitgejou. “Boo! Wel, U! Wel, 
U vals profeet! Wel, U bedrieër van die mense! Die dogter is 
dood. Die dokter het gesê sy is. Ons het haar gebalsem, ons het 
haar uitgelê. Sy lê daar, sy’s dood.” Hulle het gesê: “Ha, ha, 
ha! Nou, Jaïrus, jy’t van Hom gepraat, wat nou daarvan?”
200 Weet julle wat Hy gedoen het? Hy het gesê: “Gee julle 
almal pad hieruit.” Te midde van sulke ongeloof kan dit nie 
werk nie. Nou, waarom het Hy dit gesê? Hy het gesê: “Jaïrus, 
as jy maar net sal glo, sal jy die heerlikheid van God sien.” 
Nou, dis Sy Woord. Hy moet dit bewys. Goed.
201 Toe, toe Hy in die huis gekom het waar hulle almal aan die 
huil was, het Hy gesê: “Sy slaap.” Dit was teenstrydig met die 
wetenskap. Dit was teenstrydig met gesonde verstand. Sy was 
dood, gebalsem.
202 Sodra hulle gesterf het, het hulle hul net daar gebalsem, 
net sodra die lewe uit hulle uitgegaan het, het hulle daardie 
speserye en goed op hulle uitgegooi en hulle toegedraai en 
hulle gevat om weg te gaan. Sien, begrawe hulle, begrawe 
hulle sommer, wel, het partymaal nie eens die mense verwittig 
nie. Weet julle, Ananias en Saffira; hulle het Ananias al klaar 
begrawe, toe Saffira…Ananias, toe Saffira ingekom het, julle 
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sien; het hom klaar uitgeneem en hom begrawe, julle sien. 
Hulle sou sommer, sodra hulle gesterf het, sou hulle daardie 
goed op hulle gooi en hulle daar uitneem en hulle wegsit. Sien?
203 So sy was alreeds gereed om in die graf in te gaan, maar 
hulle wou wag vir pappa om haar te sien voor hulle haar 
wegsit. En toe Hy inkom, en sy in daardie toestand, en Hy sê: 
“Sy knip net ’n uiltjie.”
 Wel, hulle het gesê: “Nou, as daardie Kêrel nie waarlik gek 
is nie!”
204 So wat het Hy nou gedoen? Hy het alreeds gesê sy slaap, 
Hy moes Sy Woord bewys. Hy kon dit nie voor daardie klomp 
doen nie, so Hy het gesê: “Vat hulle almal uit.” En ek kan Hom 
sien omkyk na Jaïrus en sê: “Glo jy steeds?”
 “Ja, Here.”
205 “Jy en die vrou kom hier. Petrus, Jakobus en Johannes, 
kom julle saam met My.” Hulle het daarheen geloop, en hierdie 
woord geroep: talita koemi, wat beteken: “Dogtertjie, staan op.” 
En Hy het Sy Woord bewys, sy het maar net geslaap. Is dit reg? 
Hy het hier bewys, Sy Woord was reg. Ongeag hulle ongeloof, 
het Hy steeds bewys Sy Woord was reg, deur haar wakker te 
maak, omdat Hy gesê het sy slaap. Sy was aan die slaap.
206 Hy sal eendag dieselfde doen, vir elke ware gelowige, want 
Sy Woord het belowe om dit te doen. “Hulle wat in Christus is, 
sal God saam met Hom bring.” Sien: “Hulle wat in Christus is.”
207 Wat het hierdie Joodse dogtertjie gedoen? Ek het net 
hierdie Skrif hier begin oorslaan, maar ek—ek gaan—gaan 
daarby hou. Ek weet dit is dalk ’n bietjie laat, en ons sal oor ’n 
paar minute by die gebedsry kom. Ek sal julle miskien nie voor 
oor ’n week sien nie, maar laat ons ’n oomblik wag. “Die mens 
sal nie van brood alleen lewe nie.” Sien? Let op, laat ek dit nou 
net indruk, om vir julle te wys. Waarom het Jesus hierdie klein 
Hebreeuse meisie wakker gemaak? Omdat sy geweet het sy is 
nie dood nie? Voorbestemming. Net dieselfde as wat Hy met 
Lasarus gedoen het. Sien? Miskien het daar baie meisietjies 
daardie selfde dag gesterf, Hy het nooit ’n woord vir hulle gesê 
nie. Hy het geweet hierdie een het Ewige Lewe gehad. Sien, Hy 
het nie die res van hulle wakker gemaak nie.
208 Kyk, toe Hy uit Jérigo gekom het, sê hulle: “Hier, hierdie 
vent hier!” Sonder twyfel het hulle gesê: “Maak U die dooies 
wakker? U sê vir my U kan die dooies opwek, ons het ’n hele 
begraafplaas vol van hulle hier, kom, maak hulle wakker.” Sien, 
Hy het nooit eens ’n bietjie aandag aan hulle gegee nie. Sien, het 
dit nooit gedoen nie, omdat Hy geweet het Hy is die Woord.
209 Let op, sy het net geslaap. Hy het geweet die vader sou kom. 
Nou, hierdie dogtertjie, sien, Hy het geweet dat daardie Joodse 
meisietjie net aan die slaap was. Sien, die—die regverdiges 
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sterf nie. Jesus het gekom om die regverdiges te verlos. En, 
om te verlos, beteken “om teruggebring te word van waar jy 
eens was.” Sien? Hy kon nie die ongelowiges verlos nie, maak 
nie saak hoe geleerd en hoeveel doktorsgrade hulle gehad het 
nie. Hy kon hulle nie verlos nie, omdat hulle nie verlosbaar 
was nie, hulle moes na hulle bestemming gaan. Maar, met Sy 
voorkennis, het geweet dat Lasarus uit die graf gekom het. Hy 
het ook geweet hierdie dogtertjie het die Ewige Lewe gehad. So 
sy was nie dood nie, sy was net aan die slaap. En wanneer ons 
werk op aarde oor is, as ons nie tot Sy Koms lewe nie, kan ons 
nie sterf nie, ons is net aan die slaap. Hy het dit hier bewys. Hy 
sal dit weer bewys. “Al vernietig die velwurms hierdie liggaam, 
nogtans sal ek in Sy gelykenis ontwaak.”
210 Hy bewys al Sy Woorde, al Sy Woorde. Dink net daaraan, 
al Sy Woorde! En jy was Sy Woord. Hy was die Woord, en jy 
was deel van Sy Woord. En, dis waarom jy hierheen gestuur is, 
om jou plek in die lewe te bevestig. Ek—ek—ek dink nie julle 
het dit begryp nie. Sien, Hy is die Woord. Begryp julle dit nou?
211 Hy was in die voete, in Luther; in die dye, in Wesley; in die 
skouers, in Pinkster. Sien wat ek bedoel? Hy is die Kop. Jy het 
’n deel wat dit aan mekaar verbind, hierdie uur waarin ons 
nou lewe; nie die voetgedeelte nie, nie die dygedeelte nie, nie 
die skouergedeelte nie, maar die nekgedeelte. Is dit reg? Dit 
sluit by die kop aan. Dis die deel van die liggaam. Hulle wat 
in Jesus ontslaap het, sal God met Hom saambring. Die basuin 
van God sal blaas, en die dooies in Christus sal eerste opstaan. 
Is dit reg? Sien, jy word ’n deel van daardie Woord, jy word ’n 
deel van Hom. En jy neem Sy Naam aan om dit te herken, sien, 
jy word daarin geplaas, gedoop tot Sy Naam, tot Sy Liggaam: 
“Deur een Gees word ons almal tot een Liggaam gedoop,” 
hierin, net presies soos dieselfde posisie. Hy verander nooit Sy 
manier nie. As…Hoeveel glo die vroeë kerk is in Hom? Laat 
ons sien, hoeveel glo dit? Hoe is hulle gedoop? Goed. Sien, Hy’s 
onveranderlike God. Ons het dit bewys. Ons sou vanaand tot 
middernag hier kon bly, om dit te bewys, en steeds voort-en 
voort-en voortgaan. Sien, onveranderlik! Sien? Jy is in Hom 
en ’n deel van Hom, want jy was ’n deel van die gedagtes van 
Hom. Voor die grondlegging van die wêreld, het Hy jou geroep!
212 Die Bybel het gesê dat die dier op die aarde…Dis die 
denominasionele antichris wat op die aarde kom, die dier 
by Rome vorm, wat die eerste denominasie was. En hierdie 
Wêreldraad van Kerke vorm ’n beeld van die dier, net presies 
wat ons pas nou die dag daar in die boek gesit het. Let op, dit 
vorm daardie, sien, die antichris. En die Bybel het gesê: “Almal 
wie se name nie in die Lam se Boek van die Lewe geskryf is nie,” 
(wanneer, by die herlewing?) “geslag voor die grondlegging van 
die wêreld” (is jou naam daarop geplaas), “hierdie antichris sal 
jou mislei.” Matthéüs 24:24, sê dat—dat: “Die antichris sal so 
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naby aan die regte ding wees in die laaste dae, dit sou selfs die 
einste uitverkorenes mislei, of voorbestemdes…” Dis dieselfde 
ding, uitverkiesing en voorbestemming is dieselfde ding, God 
het jou uitverkies of jou voorbestem voor die grondlegging van 
die wêreld. “Sal almal mislei wie se name nie uitverkies is in die 
Boek van die Lewe nie.”
213 Daniël het daarvan gepraat, hoe die wyses in daardie dag 
sal wees, en hoe die onwyses, ensovoorts. Goed, soveel, maar ek 
raak net te—te meegevoer, die horlosie beweeg te vinnig vir my. 
Let op, kyk nou, Hy het opgelet nadat…Kyk nou wat het hier 
plaasgevind. “Almal wat Hy vooraf geken het, het Hy geroep. 
Almal wat Hy geroep het, het Hy geregverdig. Almal wat Hy 
geregverdig het, het Hy verheerlik.” Jou reis is klaar, jy lewe 
jou deel uit. Genade is wat God vir jou gedoen het. Werke is 
wat jy doen uit waardering.
214 Bewys deur Sy selfde ding, dat Hy alle dinge geweet het, 
hierdie maagdelik-gebore Seun. Hy het geweet waar daar vis 
in die water was, waar Petrus-hulle die net reg bo-oor getrek 
het en niks gevang het nie. Dit het Sy Woord bewys. Is dit reg? 
Hy het alle dinge geweet.
215 En toe Hy reggemaak het om Sy belasting te betaal, het dit 
gewys dat Hy alle dinge besit. Hy het geweet waar ’n vis was 
wat net genoeg munt in sy bek gehad het om te betaal vir die…
Iemand het dit daar laat val, en daardie vis het dit net opgetel. 
En Hy het gesê: “Petrus, gaan soontoe en gooi die lyn in, sien, 
en vat daardie vis en haal die muntstuk uit sy bek uit. En gaan 
voort en stel hulle tevrede, betaal die belastings.” O, ja!
216 Die jakkalse het gate en die voëls van die lug het neste, 
maar Hy het die Woord gehad, Hy was die Woord, en het dit 
so bewys. Hy bewys altyd Sy Woord. Dieselfde sal Hy dit nou 
doen, in elke geslag bewys Hy dieselfde.
217 Na die derde dag, na Sy dood, begrafnis, op die derde dag, 
het Hy weer opgestaan, om Sy Woord te bewys, omdat die 
profeet gesê het: “Ek sal nie My Heilige verderwing laat sien 
nie, ook sal Ek nie Sy siel in die hel laat bly nie,” die derde dag, 
voor verderwing kon intree binne twee-en-sewentig uur. Sien, 
dit het nie die volle drie dae geduur nie, want verderf tree binne 
twee-en-sewentig uur in. Sien, so Hy het nie die volle tyd geneem 
nie, omdat die profeet gesê het, sien, die profeet gesê het: “Ek sal 
nie My Heilige verderwing laat sien nie.” Hy het Sy Woord bewys.
218 Hy het die siekes genees, die verlamdes, om Sy Woord te 
bewys wat Jesaja en die res van die profete gesê het.
219 Hy het die Heilige Gees op die Pinksterdag gestuur, om 
Sy Woord te bewys. Julle wil nou sommige van hierdie Skrifte 
afneem, Joël 2:28, het Hy gesê: “Dit sal gebeur in die laaste 
dae, sê God, sal Ek My Gees uitstort op alle vlees, en op My 
diensmeisies en diensknegte sal Ek van My Gees uitstort. Julle 
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jongmanne sal visioene sien, julle ou manne sal drome droom, 
ensovoorts.” Hy het dit bewys deur uit te stort! Ook, Hy het 
voor hierdie tyd gesê, in Lukas 24:49, as julle dit wil neerskryf, 
het Hy gesê: “Kyk, Ek stuur die belofte van My Vader op julle. 
Maar vertoef julle, in die stad Jerusalem totdat julle toegerus 
is met krag van Omhoog.” Daar is dit, Hy het dit gedoen, Hy 
het die Gees gestuur om voort te gaan om Sy Woord te bewys. 
Maar kyk wat Hy gesê het. Het Hy dit gedoen? Goed.
220 Markus 16, het Hy gesê: “Gaan julle in die hele wêreld in, 
verkondig die Evangelie aan elke skepsel.” Hoe ver? Die hele 
wêreld. Wie? Elke skepsel. “Hy wat glo en gedoop word sal 
gered word. Hy wat nie glo nie sal nie vervloek word, en vir 
hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg.” Hy het in Markus 
4 gesê, Hy het in Johannes 14:12 gesê, Hy het ook gesê: “Hy 
wat in My glo,” nie skyn-glo nie, maar: “Hy wat in My glo, 
die werke wat Ek doen sal hy ook doen.” Dit het dieselfde 
Gees wat in Hom was geverg om dieselfde werk te doen. Want 
wat? Die Gees sou die beloofde Woord in die toekoms kom 
manifesteer. Sien, Hy het ’n voorsiening gemaak, want Hy het 
geweet hierdie dinge sou gebeur.
221 Nou, na negentienhonderd jaar, met die kerkeeue verby, en 
al die dinge wat Hy geprofeteer het van Luther, Wesley, ons het 
dit pas deurgegaan en dit uitgeteken gesien, en die maan het 
afgekom en dit uitgeteken, en die Here het dit hier op die bord 
vir ons geteken, en het dit getoon, en het Self neergedaal en 
bevestig dit is reg. Na negentienhonderd jaar, en ons is aan die 
einde van die Laodicése eeu, Hy het belowe, in Lukas 17:30, dat 
hierdie selfde Seun van die mens (Hy het dit belowe) geopenbaar 
sou word in die dae soos dit in Sodom was, op die aarde. 
Het Hy dit gedoen? Sal dit moet gebeur? Dis onmoontlik…
Nou, onthou, Hy kom in drie name: die Seun van die mens, ’n 
profeet; die Seun van God, die Gees; die Seun van Dawid, vir 
die Millennium. Maar tussen-in, hierdie samevoeging, nou 
volgens Sy eie Woorde, in die dag wanneer die Seun van die 
mens geopenbaar sal word, Homself openbaar as (wat? nie 
Seun van God nie) Seun van die mens. Sal Homself op ’n ander 
manier openbaar. Nou, wat maak dit? Maleági 4, presies reg. 
Sien, die Seun van die mens sal Homself openbaar, nie in ’n 
hele groot denominasies en dinge, soos ons deur die eeue gehad 
het nie, maar Hy sou Homself weer as die Seun van die mens 
manifesteer, om Maleági 4 te laat manifesteer. “En in daardie 
dag, sal Ek vir julle stuur Elía die profeet, en hy sal die harte 
van die kinders terugdraai na die Geloof van die apostoliese 
vaders, weg van al hierdie denominasionalisme af, en weer 
terugkom na die oorspronklike Woord,” om daardie laaste-dag 
Bruidboom wat Hy beloof het, uit te trek. “In die aandtyd sal dit 
Lig wees,” nie deur die mistige dag, sal dit lig wees nie; dit sal 
’n dag wees wat nie dag of nag genoem kan word nie. Sien, dit 
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bring die Liggaam tot stand. Maar dieselfde Kop wat hier in die 
Ooste was, is weer hier in die Weste: “Daar sal Lig wees teen die 
aand.” O, goeiste, ek voel lus om ’n lied te sing!

Dit sal Lig wees in die aantyd,
Die pad van glorie sal jul sekerlik vind;
In die waterweg, is die Lig vandag,
Begrawe in Sy kosbaar Naam.
Jonk en oud, bekeer van al jul sondes,
Dan sal die Heilige Gees verseker binnekom;
Die Aandligte het gekom,
Dit is bekend, en bevestig God en Christus is 

een.
222 En die Seun van die mens openbaar Homself in dieselfde 
krag wat Hy was, (nie daar deur die kerkeeu heen, deur 
regverdigmaking, heiligmaking, al hierdie dinge hier nie) 
maar die Seun van die mens. Wie is die Seun van die mens? 
Die Woord! En die Woord is vinniger as, kragtiger as ’n 
tweesnydende swaard, en onderskei die gedagtes wat in die 
hart is. Wat moes Hy doen? Hy moet daardie Woord bewys. 
Wat sal Hy doen? Let daarop wanneer ons dit sien gebeur, kyk 
Daarna in dieselfde vorm waarin Hy in die begin hier was, die 
Vuurkolom. Goeiste! Bewys dat Hy Hebreërs 13:8 is, het gesê: 
“Jesus Christus is dieselfde gister, vandag, en vir altyd.” Wat 
was dit? Jesus Christus, dieselfde gister, dit was Christus wat 
in die woestyn by Moses was. Hoeveel weet die Bybel het dit 
gesê? Gister! Dit was Christus toe Paulus vandag hier gepraat 
het (glo julle dit?) in die Nuwe Testament. Toe die Seun van die 
mens, dieselfde Christus, in die laaste dag. Sien? Goed.
223 Let ook op Johannes 14:12, het Hy gesê: “Die werke wat 
Ek doen sal julle doen.” Al hierdie ander Skrifte, wat doen Hy? 
Hy’s nou hier, bewys (nie Luther se eeu nie, nie Wesley se eeu 
nie, nie die Pinkster se eeu nie, nie die Baptiste eeu nie, nie die 
Presbiteriaanse eeu nie, ons het reg daar deurgegaan en dit 
deur die geskiedenis in die Bybel bewys; maar wat?) die eeu 
van die Seun van die mens wat geopenbaar word, om hierdie 
dinge in te bring om die Woord te vervul wanneer alles vervul 
moet word. Sien? Ons sien dit, en dis waar!
224 En, dink, deur dieselfde metodes as wat Hy in die eerste 
plek het, word nie alleen onder ons bevestig nie, maar dis deur 
die wetenskap bevestig. Hulle moet erken Dis reg. George J. 
Lacy, die hoof van die FBI, vir vingerafdruk dokumente, het 
gesê: “Die Lig het die lens getref. Ek het dit self sielkunde 
genoem, maar,” het gesê: “Mnr. Branham, hierdie kamera sal 
nie sielkunde afneem nie. Dis daar.”
225 Wat is dit? ’n Getuienis, dat lang jare gelede toe daardie 
Vuurkolom daar gestaan het in daardie bos soos ’n warrelwind, 
gepraat het, het Hy gesê: “Jy moet nooit rook of drink nie, 
daar’s ’n werk vir jou om te doen wanneer jy ouer word.”
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226 Die mense het gesê: “Daardie seun het van sy verstand af 
geraak.” Moeder wou ’n dokter inroep, ek was senuweeagtig.
227 Maar wat was dit? Hy het gaan sit reg hier op die bodem 
van daardie rivier daar, by die Ohiorivier, en gesê: “Soos 
Johannes die Doper gestuur is om ’n volk gereed te maak vir 
die Woord om gemanifesteer te word, so sal jou Boodskap.”
228 Hoe Doktor Davis en hulle my “van” my “verstand af” 
genoem het, my uit die kerk wou sit, omdat ek van hom verskil 
het oor vroue-predikers en al daardie goed wat onskriftuurlik 
is. Hy het gesê: “En jy sê jy gaan preek en veroorsaak dat ’n 
herlewing die wêreld tref?”
 Ek het gesê: “Nie ek nie, maar Hy het so gesê.”
 Hy het gesê: “Billy, jy het ’n nagmerrie gehad.”
 Ek het gesê: “Ek sal my kaart sommer nou opgee, ek’s nie 
meer van julle nie.”
229 Hy het Dit gesê, ek glo Dit, en Hy het Dit bewys. Dis die 
goeie deel, Hy’t Dit bewys, het Sy Woord deur die Woord 
bewys, want Hy is die Woord. Sien? En die Woord doen wat? 
Ken die geheim van die hart. Is dit reg? Goed, bewys dit in 
Hebreërs 13:8.
230 En Hy sal ’n Bruid-Kerk gereed hê in die laaste dae. “Hoe 
gaan Hy dit doen, Broer Branham?” Ek weet nie. Maar Hy het 
gesê Hy sou. Hy sal dit bewys. ’n Geroepene uit al die ander, 
dis reg, die gespikkelde voël wat deur Sy Bloed gespikkel is. 
Sien? Uitgeroep, die hele res van die trop is teen Haar. Sy’s 
verag en verworpe.
231 Maar, die gespikkelde voël, nou, ek gee nie om hoeveel die 
skrywer Daarvan wou verskil nie, hy’s verkeerd. Onthou, wat 
aan die voël, die gespikkelde voël gedoen is? Hulle het twee van 
hulle geneem, een is doodgemaak, die maat, is gegiet oor die 
ander voël, en dit was vir die reiniging van melaatsheid, en die 
spikkels bloed, en het uitgeroep: “Heilig, heilig, heilig, vir die 
Here.” En dit was ons Maat, Jesus Christus, wat doodgemaak 
is, en Sy Bloed is op ons, aan die uitroep: “Heilig, heilig, heilig, 
vir die Here.” Die hele res van die voëls…Ek’s bly my naam 
is op haar Boek; nie hier op aarde nie, maar daarbo; nie op ’n 
bokvel nie, maar op die Lam se vel. Dis reg.
232 Daar sal ’n opstanding van die dooies wees. Hy sal dit 
bevestig. Dis reg. Hy sal dit bewys. Daar sal ’n Wegraping van 
die Kerk wees. “Hoe gaan dit wees?” Ek weet nie, maar Hy sal 
dit bewys. Sy Woord is waar. Daar sal ’n Millennium wees. 
Hy sal dit bewys, Dis Sy Woord. Daar sal ’n nuwe hemele en 
’n nuwe aarde wees. Hy sal dit bewys, omdat Sy Woord so 
gesê het. En slegs die regverdiges sal daar wees. Hy sal dit 
ook bewys. Dis reg. Slegs diegene wat deel van hierdie Woord 
gemaak is (sien, sal hulle deel en hulle posisie in hierdie Woord 
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vir hul eeu wees) sal al wees wat daar sal wees. Want, dis net 
wat dit is, Hy is die Woord. En wat is ’n vrou? Die beeld van 
’n man. En wat is—wat is die Kerk? Die beeld van die Woord. 
Sien, dis presies. Sien? So dit sal daar wees, net presies. Slegs 
die ware gelowiges van Sy Woord weet Hierdie en kan Dit glo. 
En God help hulle om dit te bewys, dis reg, dat dit waar is.
233 Glo julle Dit nou? Glo julle Dit? Indien wel, reik uit deur 
die geloof en raak aan Sy kleed, want Hy gaan hier verby. Hy 
sal bewys Hy’s dieselfde gister, vandag, en vir altyd, Hebreërs 
13:8. “Kyk, Ek is altyd by julle, tot aan die einde van die 
wêreld,” Matthéüs. En Hy is ’n Hoëpriester, volgens Hebreërs, 
die Boek van Hebreërs, 4de hoofstuk en die 15de vers: “Hy is 
die Hoëpriester wat geraak kan word deur die medelye met ons 
swakhede.” Glo julle dit? Reik uit en raak die Here aan. Hy’s 
altyd teenwoordig: “Kyk, Ek is altyd by julle.” Kyk deur die 
eeue heen. “Beproef alle dinge. Hou vas aan dit wat goed is.”
234 Nou, as jy behoort aan ’n kerk wat nie glo dat Hy dieselfde 
is gister, vandag, en vir altyd, dieselfde in elke opsig nie, gee 
pad daarvan. Beproef!
235 Nou, ons sê, Hy het uit die dood opgestaan. Ek het dit nie 
gesê nie, die Woord hier het dit gesê. Hulle het gesê: “Hy het uit 
die dood opgestaan.” Hy sê Hy’s dieselfde gister, en vir altyd. 
Glo julle dit? Hy het beloof hierdie dinge sal in die laaste dae 
gebeur, dat dieselfde Seun van die mens gemanifesteer sal word.
236 Nou, onthou, dit was nie Jesus wat daar met Abraham 
gepraat het, wat die gedagtes in Sara se gemoed agter hom kon 
onderskei nie. Dit was nie Jesus nie, Hy was nog nie gebore nie. 
Maar dit was ’n man in menslike vlees, wat Abraham “Elohim, 
die groot Almagtige” genoem het. Wat toon…En Jesus het 
gesê: “Soos dit was in die dae van Sodom,” kyk nou mooi: “in 
die dae van Sodom, so sal dit wees met die koms van die Seun 
van die mens, wanneer die Seun van die mens geopenbaar 
word.” Nie meer as ’n kerk nie, sien, nie meer nie; die Bruid 
word geroep, sien. “In daardie dag sal die Seun van die mens 
geopenbaar word.” Wat? Om die Kerk aan die Kop te verbind, 
verenig, die bruilof van die Bruid. Die Bruidegom-oproep sal 
hier regdeur kom, wanneer die Seun van die mens sal neerdaal 
en in menslike vlees kom om die twee saam te verenig. Die 
Kerk moet die Woord wees, Hy is die Woord, en die twee 
verenig saam, en, om dit te doen, sal dit die manifestasie 
van die openbaring van die Seun van die mens vereis. Nie ’n 
kerklike nie. Ek—ek weet nie, ek…Sien julle wat ek bedoel? 
Sien, dis Seun van die mens, Jesus Christus, sal neerdaal in 
menslike vlees onder ons, en sal Sy Woord so werklik maak 
dat dit die Kerk en Hom as een sal verenig, die Bruid, en dan 
sal sy Huis toe gaan na die Bruilofsmaal. Amen. Sy’s alreeds 
verenig, sien, ons gaan na die Bruilofsmaal, nie na die bruilof 
nie. “…vul julle vlees…self, van al die vlees van magtige 



46 DIE GESPROKE WOORD

manne, want die bruilof van die Lam het gekom.” Maar, die 
Wegraping, is om na die Bruilofsmaal te gaan. Wanneer, die 
Woord hier met die persoon verenig, en hulle twee een word. 
En dan wat doen dit dan? Dit manifesteer die Seun van die 
mens weer, nie die kerkteoloë nie. Die Seun van die mens! Die 
Woord en die Kerk word een. Wat die Seun van die mens ook 
al gedoen het, Hy was die Woord, die Kerk doen dieselfde ding.
237 Hoe het Hy Homself deur die eeue heen bewys? Deur die 
profete, wat die Woord kon spreek, hulle gedagtes ken. Dis hoe 
Hy bekend was, dit. Is beloof in die kerkeeu, kom deur met “nie 
eens nag of dag nie,” maar teen die aandtyd wanneer die Seun 
van die mens openbaar sal word. Dit sal weer kom. “Daar sal Lig 
wees teen die aandtyd.” Sien? Wat doen Hy? Bewys Sy Woord.
238 Kyk nou terug, het Hy as ’n maagd gekom, het Hy gekom 
soos hulle gesê het, deur die maagd, liewer? Het Hy gekom net 
presies soos Hy gesê het? Kyk vandag, Hy het Sy Woord bewys 
ongeag hoeveel ateïste, ongelowiges, onverskilligheid, Hy het 
steeds voortgegaan, Sy Woord bewys. Hier is ons, het gekom 
deur hierdie eeu van alle kerke en dinge, het weggedwaal 
soos hulle het van Maleági tot by die koms van Christus. 
Al die profete en dinge het opgehou, en hulle het beland in 
hoogwaardigheidsbekleërs ensovoorts, maar, net presies, kyk 
watter soort karakter Hy gestuur het. Net presies die Elía, ’n 
hater van immorele vroue, en het ’n klomp verf, poeiers en 
grimering en al daardie goed daar aangesit. En kerklikes, hy 
het hulle regs en links verslaan. Het uit die wildernis gekom, 
het niks teruggehou vir enige van hulle nie, en het gesê: “Die 
Messias is oppad. Ek sal Hom herken wanneer Hy kom, ek 
sal Hom voorstel. Amen. Moenie julle begin dink julle behoort 
hieraan of daaraan nie.” Net soos Elía gemaak het.
239 “En in die laaste dag, sal dit gebeur, voor die groot en 
vreeslike dag van die Here sal kom, dat Ek vir julle sal stuur 
voor daardie groot en vreeslike dag van die Here sal kom, sal 
Ek na julle toe stuur Elía die profeet, en hy sal die Geloof van 
die kinders terugherstel na die vaders.” En, kyk, die Geloof 
van die vaders na die kinders, die Jode. Sien? Hul belofte van 
die Skrif, die Heidene en waar hulle van afgedwaal het. Kyk 
na daardie tweetal net so perfek, presies. En hier sien ons dit, 
God wat Sy Woord bewys.
240 Laat ons ons hoofde ’n oomblik buig. Dierbare God, Wie 
ons Here Jesus weer uit die dood gebring het, om U Woord te 
bewys, en Hy lewe vandag, bewys U Woord. “Kyk Ek is altyd 
met julle, selfs tot by die voleinding,” bewys Sy Woord. “Jesus 
Christus, dieselfde gister, vandag, en vir altyd.” (As dit nie “vir 
altyd” was nie, sou jy dalk kon—kon struikel oor sommige van 
hulle.) Ek het nie daarby stilgestaan om dit te verduidelik nie, 
Here. Maar vir altyd, weet hulle, is net “’n—’n tydsbestek.” 
En nou na hierdie eeu, sal daar nie meer vir altyd wees nie, 
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dit sal die Ewigheid wees. So Hy was dieselfde God wat in 
Moses was en in die profete. Toe het Hy na ’n tydsverloop 
gekom en Homself genoem, Homself gemanifesteer as die 
God-profeet. En toe het ons ’n tydsverloop gehad, en Hy kom 
weer. “Dieselfde gister, vandag, en vir altyd.”
241 Ons dink hieraan, Salomo, in daardie groot millennium 
van die Jode, toe geen nasies hulle durf aanraak het nie, en 
daardie groot gawe van God in die profeet was sodat hy aan 
die koningin bekend gemaak het al die geheime van haar hart, 
niks is teruggehou nie. Daardie groot eeu, wat toon en tipeer 
dat daar ’n groot Eeu sou kom.
242 En nou, Vader, dit was U, nie Salomo nie. Dit was U in 
Jesus, want Hy het gesê: “God was in Christus, het die wêreld 
met Homself versoen. Hy was die begin van die skepping.” 
Sy liggaam was die verloste skepping. En nou deur die eeue 
heen het die kerk sy eerste liefde verloor, en nou in die laaste 
dae het U belowe om ’n klein minderheid uit te roep, die klein 
Kuddetjie, in die laaste dae.
243 Vader, ons harte spring, en my hart is aan die klop, as ek 
daaraan dink en weet dat U Woorde waar is, nie een van Hulle 
kan faal nie. Laat hierdie mense vandag dit verstaan, en laat 
die sondaar U in hierdie uur soek, voor die poorte toegaan en 
daar nie meer tyd sal wees nie. Laat die Bruid, soos wat sy uit 
pas begin raak as gevolg hiervan en daarvan, mag sy weer in 
pas kom soos die visioen ’n paar weke gelede gewys het.
244 Ek bid U, Vader, om nou te seën, die siekes te genees. Hier 
lê doeke hier, sakdoeke van…wat van verskillende dele kom. 
En nou, in die Skrif, het Dit gesê: “Daar is doeke en voorskote, 
sakdoeke, van die liggaam van Paulus geneem, en hulle het na 
die siekes gegaan, en God het hulle genees.” Nou, ons weet dat 
ons nie Paulus is nie, maar ons weet dat dit nie Paulus was nie, 
dit was die mense se geloof dat hy U dienskneg is. Here, hierdie 
mense sou nie hierdie honderde myle gery het as hulle nie geglo 
het nie. Beloon hulle geloof, Here, soos wat ek…nie die sakdoek 
salf nie (Paulus het hulle nooit gesalf nie, hy het hulle van sy 
liggaam afgeneem), soos wat ek hierdie sakdoeke hou, Here, nie 
dat my liggaam (want dis nie van nut nie), maar dit is U verloste 
eiendom, so ek bid, God, dat U hulle geloof sal eer. Mag elkeen 
van hulle genees word, om die Koninkryk van God se onthalwe. 
Nou, Here, ’n lang Boodskap, het nie bedoel dit moet meer as 
’n paar minute wees nie, maar dit het oorgegaan in twee uur of 
meer. Laat nou die siekes genees word, Here, laat die mense sien 
dat U hier is, dat ek dit nie sommer uit myself gesê het nie. Dis 
U, Here. En ek bid in Jesus se Naam. Amen.
245 Nou, net omtrent tien minute. Ek weet nie…(Het—het julle 
enige hier uitgegee, wat was dit?) Billy het gesê hy het ’n paar 
uitgegee. Ek het hom gevra om dit vanmôre te doen. En ek het 
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net ’n paar minute gelede daar agter ingekom, en ek het nie ’n 
kans gehad om hom te vra nie, want ek het met Broer Ben-hulle 
daarrond gepraat. Ek het nie ’n kans gekry om hom te vertel nie. 
Hy het my net gesê hy het gebedskaarte uitgegee. Gebedskaart 
B, honderd…(Een tot honderd?) B. Wel, laat ons, ek dink, 
gebedskaart nommer een, B. Wie het B? Kan jy…As jy kan 
opstaan, steek jou hand op, as jy kan loop. ’n Vrou agterlangs. 
Goed, B, nommer een, nommer twee, drie, vier, vyf, kom 
hierlangs. En ek gaan hierdie kindertjies vra of hulle net reg 
agter die platvorm om sal kom en hier kom sit. Goed. Nou, nou, 
ek sê vir julle, stuur hulle, gaan julle net deur daardie paadjie 
daar, julle mense van een tot vyf, gaan reg deur daarlangs en 
kom reg af. Laat dié wat daar in die paadjie is, as hulle kan, hier 
reg agterom kom na hulle sitplekke toe. Nou, die kindertjies wat 
hier sit, kom net hier agter die platvorm om. En ek wil hê hulle 
moet net hier verbyloop, die mense, sodat ek vir hulle kan bid.
246 Nou, laat ons nou sien. Ek sien. Wat het ek uitgeroep, een 
tot vyf, was dit nie? Een, twee, drie, vier, vyf. Een…Almal wat 
’n gebedskaart daar het, een tot vyf, steek jou hand op, kyk of 
hulle almal op hulle voete is. Daar’s een, twee, drie, vier. Ek 
kort een. Een, twee, drie, vier, vyf, in B. Is julle almal een, twee, 
drie, vier? Een, twee, drie, vier? Waar’s vyf, B? Vyf, gaan daar 
agterlangs, dame. Goed, meneer, gaan daar om. Dis reg. Gaan 
reg om en kom terug, vyf. Ses, sewe, agt, nege, tien. Goed, B, 
gebedskaart ses, sewe, agt, nege, tien. Sien, ons doen dit, dan 
kry jy nie enige hindernis nie. Ses, sewe, agt, nege, tien. Nou ek 
het…Ek dink. Het jy ’n kaart, meneer, wat hierbo staan? Sewe? 
Goed, gaan reg daarheen, gaan jy net saam met hulle. Ek het net 
twee, dink ek, daar. Goed, ses, sewe, agt, nege, tien, gebedskaart 
ses, sewe, agt, nege, tien. Ek het net twee, hier’s…Het jy een, 
meneer? Daar is hy. Daar is hulle. Tien, elf, twaalf, dertien, 
veertien, vyftien. Nou dit sal wees een, twee, drie, vier, vyf. 
Goed, sestien, sewentien, agttien, negentien, twintig. Een, twee, 
drie, vier, dié. Goed, twintig, een-en-twintig, twee-en-twintig, 
drie-en-twintig, vier-en-twintig, vyf-en-twintig. Een, twee, 
drie, gaan daarlangs om, meneer, gaan reg om, val in die ry, 
vyf-en-twintig, vyf-en-twintig. Help hom daar, laat hom 
uitgaan waarlangs hy wil. Daar is hy, broer, net hier, hulle het 
hier vir jou ’n pad oopgemaak. Die mense het hier vir jou ’n pad 
oopgemaak. Iemand help hom daarlangs, as julle kan. Laat hom 
reg omkom en daar in die ry kom. Ek sê julle, sit hom net daar 
neer, en wanneer sy nommer geroep word, bring hom net daar 
nader. Sien? Wanneer hy by ’n nommer kom, sit hom in die ry. 
Goed, ek dink dis omtrent soveel as wat nou kon—kon gaan.
247 Nou, hoeveel hier wat nie ’n gebedskaart het nie, en jy 
is vol vertroue, jy is—jy’s absoluut seker dat God die siekes 
kan genees? Steek jou hand op. Glo jy dit? Hoeveel van julle 
hier is van…wat weet dat ek niks van julle af weet nie, nie 
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een van julle siektes ken nie? Daar’s—daar’s nou mense hier, 
my Tabernakel, vir een van julle vreemdelinge, daar is skaars 
iemand wat ek kan sien, behalwe julle predikers. Net daar 
sien ek ’n persoon wat ek herken. Ek is nie genoeg hier nie, 
sien, en hulle is sommer mense wat van oral af inkom. Hoeveel 
hierbinne…Laat ek dit vir julle bewys. Hoeveel hier weet ek 
weet niks van julle af nie? Steek julle hande op hier. Sien, dis 
jou hand voor God, sien jy. Ek weet niks van hulle nie. Nou, ek 
weet nie of ek dalk iemand in die gebedsry kry soos dié, wat ek 
wel ken nie, maar ek sou nie weet waarvoor hulle hier is nie. 
Sien, ek sou nie weet waarvoor hulle hier is nie.
248 Nou wat ek probeer doen is om julle te kry om dit te sien, 
nou kyk: “Die werke wat Ek doen sal julle ook doen.” Glo 
julle dit? Glo julle Hy sal daardie Woord bewys? Goed. Het Hy 
gesê Hy sal Homself openbaar as Seun van die mens teen die 
einde van die kerkeeu? Hoeveel? En die wêreld sou lyk, in die 
toestand wees van Sodom en Gommora? Glo julle dit?
249 Nou, Billy, waarom laat jy hulle nie sommer net hier 
verbykom nie? Ja, goed. Wel, in orde, goed.
250 Teen—teen die einde van die eeu, sou Hy Homself 
openbaar. Nou, kyk, besef julle, dan, dat hier ’n totale 
onmoontlikheid is? Nou, hier’s mense wat in hierdie ry 
staan, wat ek nog nooit in my lewe gesien het nie. Daar sit 
mense daar, wat ek nog nooit gesien het nie. Maar, onthou, 
Hebreërs 4:15, dink ek is dit, wat gesê het dat: “Hy’s nou die 
Hoëpriester wat geraak kan word deur die medelye met ons 
swakhede.” Is dit reg? Nou, as Hy die Hoëpriester is, dan 
is Hy Hebreërs 13:8, dan: “Dieselfde gister, vandag, en vir 
altyd.” Is dit? Nou, hoe sal Hy Homself openbaar? Soos ek 
vir julle gesê het, Hy spreek altyd deur Sy profete. Hy stuur 
altyd ’n—’n—’n—’n boodskap voor die oordeel. Al die dinge, 
Hy verander nooit Sy manier nie.
251 Hy het in die tuin van Eden besluit hoe Hy die mens sou 
red, deur die gestorte bloed van ’n onskuldige. Hy het dit nooit 
verander nie. Ons probeer dit verander, deur opvoeding, deur 
torings van Babel, deur groot stede, en allerhande dinge soos 
dit. Ons probeer dit verander, maar dit werk nie. Ons probeer 
dit verander, deur die wêreld op te voed tot Hom. Ons probeer 
dit verander deur denominasie van mense. Dit het nooit 
gewerk nie. Net een plek waar die mens bymekaar kan kom om 
te aanbid, onder die Bloed. Julle denominasies sal julle verdeel, 
maar onder die Bloed is julle dieselfde. Hy verander nooit.
252 Nou, as Hy die onveranderlike Hoëpriester is, en dieselfde 
gister, vandag, en vir altyd, dan moet Hy daardie Woord hou. 
Nie omdat ons gesê het Hy doen dit nie, omdat Hy gesê het 
Hy sal. Sien? Nou, nou, as Hy dit sal doen…Nou, stop net ’n 
oomblik, dink. Nou, hoeveel van julle in hierdie gebedsry weet 
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dat ek nie een ding van julle, jul siekte weet nie? Steek dan jou 
hand op, jy weet wat ek…Hoeveel in daardie gebedsry weet 
dat ek jou nie eens ken nie? Steek op jou hand.
253 Kyk in die gehoor, sien. Nou, julle daarbuite, julle hoef nie 
hier te wees nie, raak julle net Sy kleed aan. Praat julle net, sê: 
“Here Jesus, ek glo U.” Nou sê julle: “Ek glo Dit. En ek—ek glo 
dat—dat U aan Broer Branham kan openbaar, omdat…”
254 Nou, nie omdat dit Broer Branham is nie, hy’s net ’n 
gewone mens. En waarskynlik as die Wegraping vanmôre 
sou kom…Dink julle aan die Wegraping? As die Wegraping 
vanmôre sou kom, ek sê dit in nederigheid, is daar geen 
twyfel nie dat die helfte van hierdie gemeente, as ons in—in 
grade sou gaan, volgens waar ons behoort te wees, sou die 
helfte van julle voor my gaan. Dis reg. Ek’s nie…Kyk na die 
verantwoordelikheid wat ek het, en hoe—hoe ligtelik ek dit 
dra. Ek is ’n nie-winsgewende dienskneg van Christus, om te 
weet wat ek van Hom weet en dan te lewe soos ek leef; nie 
immoreel nie, nie onrein nie, niks van dié aard nie, God weet 
dis waar. Sien? Ek probeer reg lewe, maar ek—ek—ek, dit lyk 
net of ek nie die ding kan oorbring nie. Miskien as dit iemand 
anders was, miskien hooggeleerd of iets, sou hulle dit aan die 
mense kon oordra. Maar dan sal sommige dink, dis nie al die 
mense wat dit gaan begryp nie, in elk geval. Sien? Sien? Sien, 
Hy weet wat Hy gaan doen. So ek wy myself net aan Hom en 
sê: “Here, ek is in U hande, maak met my soos U goed dink.” 
Nou, as Jesus Christus dieselfde is gister, en vir altyd…
255 Nou, ek meen ek ken hierdie vrou. Ek kan nie dink aan 
wie sy is nie, maar ek ken haar. Ek ken haar, op een of ander 
manier. Maar ek het haar gesig gesien, maar ek—ek weet op 
hierdie oomblik nie wie sy is nie. Maar ek—ek—ek ken haar, 
op een of ander manier. Ken jy my nie? Uh-huh. Ek—ek het 
gedink, toe ek na haar gesig kyk, het ek gedink ek ken haar, 
maar ek kan nie sê wie sy is nie. Maar ek meen sy…Werk 
jou man nie…Is jy nie die vrou wat werk by die…Haar man 
werk by die Seven—Seven—Seven,…of Seven-Eleven, of 
so-iets, onder in New Albany. Mev. Agan, dis reg. Nou, jy was 
hier en het kerk toe gekom. Roy, is dit die een na wie ons 
eendag gegaan het op…Is dit—is dit die een bo-op die berg? 
Wat sê jy? Haar suster. Dit was, dis hoe, sien. Ek onthou ek 
en Roy was aan die ry, en hy het daardie naam genoem, en die 
Here het my daarheen gestuur en die vrou net nou genees. Ja, 
meneer, en ek het pas onthou.
256 Nou, maar om te weet wat met jou verkeerd is, ek het 
geen idee nie. Jy weet dit. Maar as die Here Jesus vir haar iets 
kan sê wat sy gedoen het. Of as sy—sy miskien ’n finansiële 
probleem het. Miskien het sy en haar man ’n probleem, miskien 
sy en haar kinders, miskien een van haar kinders, as sy kinders 
het, ek weet nie. Maar as sy het, miskien is—is party van haar 
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kinders aan die afdwaal. Miskien staan sy hier om hier daaroor 
te weet. Ek weet nie. Ek het geen manier om te weet nie. 
Ek—ek—ek kan julle nie sê nie. Maar Hy weet. Sien? So, julle 
sien. Sien julle?
257 Luister, nou begryp dit regtig goed. Ek het dit nog nooit 
tevore in ’n gehoor gesê nie, maar ek voel gelei om dit nou te 
sê. Wat is ’n woord? Is ’n gedagte wat uitgedruk is. Nou, hoe 
kan ek haar gedagte uitdruk, of hoe kan ek vir haar uitdruk 
wat haar gedagte is? Dit sal ’n deel van die gedagte moes wees 
wat voorgestel word, en sy kan dit nie doen nie. So ek moet Sy 
gedagte uitdruk, en as dit reg is…As dit God se gedagte is, sal 
dit reg wees; as dit nie God se gedagte is nie, dan sal dit nie reg 
wees nie; sy sal dit weet, julle sal dit weet, almal sal dit weet. 
Sien, daar is net geen ander uitweg nie. Dit moet óf God wees, óf 
dis nie God nie. Sy genade is genoeg. Nou glo julle, nou, almal.
258 En hoeveel gaan glo? Wel, miskien het julle nog nie tevore 
een van die byeenkomste gesien nie, maar gaan julle glo as 
God dit doen? En dan nou julle daarbuite, julle wat nie in die 
gebedsry sal wees nie, bid julle—julle ook, sien. Of selfs as julle 
in die gebed kom, ek gee nie om wie julle is nie, bid julle net.
259 Here Jesus, nou ek het baie tyd gebruik, maar dis U diens, 
Here. En ek het alles gedoen wat ek menslikerwys kan doen, 
maar U is God, die res is nou in U hande, Vader. Laat dit 
bekend wees dat U God is, en U Woord waar is. Bewys U 
Woord, Here, van hierdie laaste dag wanneer die Seun van 
die mens geopenbaar sal word. Hoe het Hy Homself bekend 
gemaak? Hy was die Woord. Wat is die Woord? ’n Onderskeier 
van die gedagtes en oorlegginge van die hart. Hy het hulle 
gedagtes onderskei, het Petrus, Filippus, Natánael, die vrou 
by die put, die hele res daar, gesê dat wanneer hulle sou kom, 
het geweet die dogtertjie was aan die slaap, nie dood nie. Ek 
bid, God, dat U ons nederige tabernakels vandag sal gebruik, 
van hierdie aardse woning, dat U Uself kan bekendmaak. Deur 
Jesus Christus se Naam. Amen.
260 Nou om te genees, ek kan nie, julle weet dit. “Wat is ’n 
gawe, Broer Branham, iets wat jy neem?” Nee. Dis iets van 
jy weet hoe om jouself uit die pad uit te kry. Sien? Solank as 
wat jy daar is, sal dit nooit werk nie. William Branham is die 
grootste vyand wat ek het. Sien? Maar wanneer ek hom uit die 
pad uit kry, sien, dan kan Jesus Christus die liggaam gebruik. 
Sien? Sien, nou kom ek na daardie vrou. Nou wat? Nou sê 
as—as sy—as sy siek is.
261 Hier’s ’n dame hier wat haar ledemaat op ’n—op ’n stoel 
het. Nou, as ek…as Jesus hier was, en ondertoe gaan en 
Sy hande op daardie vrou lê, sou daardie ledemaat gesond 
word. Daar’s geen twyfel daaroor nie. Maar, julle sien, ons is 
menslike wesens met vuil hande. Sy hande is heilig, God het 
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Hom bevestig. Hy was die Woord. Glo julle dit? Sekerlik, Hy 
het geen twyfel gehad nie. Hy sou Sy hande op haar lê, sê: 
“Dogter, wees gesond,” en sy sou gesond word. Maar toe het 
Hy ons opdrag gegee om dieselfde ding te doen. Ek dink Hy het 
dit duidelik geïdentifiseer.
262 Nou, wat as Hy my ’n visioen sou gee, en hierdie vrou iets 
sou sê om te doen? Dit, wel, ek glo as ek dan my hande op haar 
sou lê, sou sy gesond word. Glo julle dit? Maar wat as Hy nie die 
visioen gegee het nie? Wat sou die visioen doen? My net geloof 
gee. My geloof uitsaai, die onsigbare krag van God. Sien? Nou, 
as julle, elkeen van julle op hierdie einste oomblik sterf, sou julle 
nooit julle jou liggaam sien verlaat nie. Al jou geestesvermoëns, 
alles wat jy is, sou weggaan, maar jy sou dit nooit sien weggaan 
nie. Sien? Dit sou wees ’n on-…Die krag wat my my hande laat 
beweeg, dis ’n krag, is dit nie? Die krag wat my kon laat dink, 
die krag wat my laat preek, die krag wat my laat lewe, optree, 
daardie selfde krag wat hierdie liggaam kan laat beweeg, sou 
dit verlaat en jy sou die krag nie sien gaan nie. Dis ’n onsigbare 
krag. So is geloof! Moet dit nie mis nie. Geloof! En Jesus het 
gesê: “Hulle sal hande op die siekes lê.” Nou, sien, as ek sou 
gaan en ’n visioen gehad het en die hande op haar gelê het, glo 
ek dat sy gesond gaan word, omdat ek die visioen gesien het, my 
vertroue is op die visioen. Maar wat van die Woord? Lê hande op 
haar met dieselfde geloof. Die visioen word slegs gegee om my 
geloof en julle geloof te motiveer. Met dieselfde geloof sonder die 
visioen, sal dit net so werk. Party mense word groot geloof gegee. 
Party het nie daardie soort geloof nie, hulle word visioene gegee 
om hulle daardie geloof te gee. Sien? Nou, sien, dit sal steeds 
dieselfde vuil hande wees, dieselfde persoon wees, maar wat net 
hande op haar lê.
263 Nou, laat die Heilige Gees Sy Teenwoordigheid bevestig, 
Sy Woord wat Hy beloof het, bevestig. Nou, ek het vergeet wat 
jou naam is. Wat is jou naam, nou? Agan. Wel, Hy sou my dit 
kon gesê het as Hy wou, sien, maar ek het net gesê dat ek—ek 
weet ek ken jou. Nou, kom jy net reg hier net vir ’n oomblik, ’n 
bietjie nader, daar’s mense wat daar staan, bid, sien jy. Dis…
Nou, Mev. Agan, as ek—as ek die dienskneg van Christus is, 
en ek die Woord verkondig het wat ek glo die Waarheid is, 
glo jy dit? [Mev. Agan sê: “Ja.”—Red.] Jy glo dit. Nou, as jy ’n 
behoefte aan iets het, sou ek dit nie vir jou kon gee nie, want 
ek het dit nie om te gee nie; tensy dit miskien ’n bietjie geld 
of iets is, of ek sou kon gaan praat met jou man of kinders of 
geliefdes of iets, sou ek kon. Maar as jy genesing nodig gehad 
het, sou ek dit nie vir jou kon gee nie, dis alreeds gekoop. Maar 
deur ’n gawe, kan ek jou laat herken, as jy geloof het, dat 
dit alreeds gekoop is, omdat die Een Wie dit gekoop het, die 
enigste Een in wie jy geloof sou kon hê, die Seun van God is. 
Die Koper staan hier. Sien? Is dit reg? Die Koper is hier.
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264 Nou, jy ken my as ’n broer, ’n prediker, en ek ken jou as ’n 
suster. Ons ken Hom as God. Nou, as daardie onsigbare Persoon, 
deur ’n gawe wat ek het om myself uit die pad uit te laat gaan, my 
kon sê, jou deur my, my lippe, kan sê, sien. Nou, wanneer ek bid, 
sien God my nie, Hy hoor net my stem deur die Bloed van Jesus. 
Sien, Hy sien my nie, Hy hoor net my stem. En daardie Bloed 
daar, is om te verteenwoordig wat ek vra. Sien? Dan hoor Hy my 
stem, maar Hy sien slegs die Bloed. Sien, Hy sien my nie, so ek 
kan nie onrein wees wanneer ek onder die Bloed is nie. Die Bloed 
reinig. Sien, Hy’s die buffer tussen my en God, en het belowe: 
“Vra die Vader enigiets, Ek sal dit doen.” Glo jy dit is waar?
265 Nou, as almal…lyk soos…Kan julle dit sien wat gebeur? 
Kyk, het hier ingekom, sien, dis ’n Lig, amber, beweeg net rond.
266 Nou sy sou dit nie kon wegsteek as sy moes nie. Nee, nee. 
Jy’s hier as gevolg van iets wat met jou gebeur het. Jy het 
longontsteking gehad, en jy was in die hospitaal. Jy was onder 
’n suurstoftent. En jy ly aan die gevolge daarvan. Jy gaan gesond 
word. Jesus Christus gaan jou gesond maak, sien, en word 
gesond gemaak. Gaan voort, glo dit, Suster Agan. Ek gaan my 
hande op jou lê, in Jesus se Naam. God seën jou, suster. Gaan, 
wees nou gelukkig, moenie twyfel aan wat Hy gesê het nie.
267 Aangename kennis, suster. Ek—ek glo nie ek ken jou nie. 
Ons is vreemdelinge. Nou, hier’s ’n vrou wat ek nie ken nie. Ek 
ken jou nie. Ek het geen manier om jou te ken nie. Maar glo 
jy dat God aan my kan openbaar, deur Sy Woord, sien, omdat 
Hy dit belowe het? Glo jy Hy kan my iets oor jou sê? En dit 
sal jou dit laat aanvaar, is dit reg, die wete dat dit nie ek, jou 
broer, sal wees nie, dit sal Hy, jou Verlosser, wees. Glo jy dit? 
Jy wag vir ’n operasie. Jy’s gesê jy moet ’n operasie hê. Glo jy 
Hy kan my sê waarvoor die operasie is? Dis in die maag, en in 
die ingewande. Dis presies reg. Jy wil dit vermy. Glo jy nou, 
met hierdie Gees hier, die Gees van Christus oral om ons en 
wat op my staan? Jy weet iets moes jou vertel het, want ek ken 
jou nie. Glo jy, deur hande op te lê, sal dit die geloof waarin ek 
glo, stuur, met jou met jou geloof, en voor God, ons Vader, sal 
jy genees word? Dan, Here Jesus, ek gehoorsaam U bevele, toe 
U gesê het: “Vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. As 
hulle die hande op die siekes lê, sal hulle gesond word,” laat 
ons suster gesond gemaak word tot die eer van God; in Jesus 
se Naam, amen. Gaan voort huis toe, vergeet net daarvan, sien, 
gaan voort om dit met jou hele hart te glo.
268 Aangename kennis. Ek sê dit net om met jou gees kontak 
te maak, dame. Net soos Jesus by die put gemaak het, het gesê: 
“Gee vir My iets te drinke.” Nou, ek glo…Ek glo nie ek het 
jou al ooit gesien nie, ek glo jy’s ’n vreemdeling vir my. Is dit 
reg? As dit reg is, steek jou hand op, sodat die gehoor kan sien. 
Ek ken nie die dame nie.
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269 Dit is egte genesing, die egte geloof, egte Skrif, die 
onvervalste Woord van God wat gemanifesteer is en bewys het 
dat Hy nie dood is nie. Hy lewe vir altyd. “En hy wat in My glo, 
die werke wat Ek doen, sal hy ook doen, en hierdie gelowige sal 
die hande op die siekes lê en hulle sal gesond word.” O, hoe kan 
julle daaraan twyfel? Sien? Nou, Hy het geweet wie sou en wie 
sou nie, ek weet nie. Dit hang van Hom af.
270 Maar nou as hierdie dame ’n vreemdeling is…Ek ken haar 
nie, het haar nog nooit in my lewe gesien nie. Sy’s ’n jong vrou, 
baie jonger as—as ek. Maar ek—ek het haar nog nooit gesien 
nie. En sy’s hier met een of ander doel. Glo jy dat hierdie dinge 
wat ek in die Bybel geleer het, dame, die Waarheid is? Glo jy 
hulle is die Waarheid? En aanvaar jy Dit, nie omdat ek Dit gesê 
het nie, omdat God Dit gesê het?
271 Glo julle ons lewe in die laaste dae wanneer die Seun 
van die mens gemanifesteer sou word? Dit sal die hele Woord 
wees wat versamel is daar deur Luther, Wesley, Baptiste, 
en dit alles, en die Pinksterbeweging, alles versamel tot die 
openbaring van wat dit alles was. Die sewende engel sou die 
ses-seël verborgenheid oopmaak. Dit moet alles bymekaar kom 
in die Seun van die mens, Sy volheid van die tyd het gekom tot 
die volheid van Sy Woord, om die volheid van Sy Liggaam te 
manifesteer. Dis dan die Woord, dis die gesproke Woord wat 
gemanifesteer word deur die Woord, openbaar die Woord.
272 Nou, as God my kan sê wat jou probleem was, is, 
liewer…Hy het jou gemaak, Hy weet alles van jou af. En 
as Hy dit kan openbaar…Jy lyk na ’n gesonde persoon. 
Maar as Hy dit aan my kan openbaar, sal jy weet of dit 
die waarheid is of nie. Sal jy dit aanvaar? Kyk nou reguit 
na my. Natuurlik, jy dra bril, jy moes—moes hulle dra. 
Dit is nie regtig waarvoor jy hier is nie. Ek kan sien dat 
Dit heeltemal terugbeweeg het, sien. Nou, jy’s hier oor ’n 
bloedklont. Sien? Sien? Glo jy—glo jy Hy kan my sê waar 
hulle is? Jou bene. Glo jy dat dit God is wat dit doen? Glo 
jy God kan my meer oor jou sê? Huh? Dis in orde dat jy ’n 
vreemdeling is, en ek net…praat ’n oomblik met jou. Glo 
jy Hy kan, glo jy Hy kan my sê waarvandaan jy kom? Jy 
kom van Gary, Indiana. Glo jy Hy kan my sê wie jy is? Mev. 
Ogden. Dis waar. Gaan jy nou huis toe en word gesond, in 
die Naam van Jesus Christus.
273 Aangename kennis. Ons is ook vreemdelinge vir mekaar. Ek 
ken jou nie, sien. Maar glo jy dat die Here Jesus jou probleem vir 
my kan openbaar? [Die suster sê: “Ek weet dit.”—Red.] Jy weet 
dit. Dankie, suster. Dis baie mooi. Goed, siende dat jy dit weet, 
dan, sal daardie breuk regkom. En jy het—en jy het ’n—’n gewas 
in jou sy. Dis reg, is dit nie? Wil jy hê ek moet vir jou sê in watter 
sy dit is? Dis in jou regtersy. Dis presies reg. Gaan nou op jou 
pad en glo dit, en jy sal gesond word.
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274 Glo jy? Absoluut, dis die Waarheid. Glo jy dat die Seun 
van God, Seun van die mens, deur die eeue heen gekom 
het soos Hy beloof het? Maar, net, glo jy die wêreld is in ’n 
Sodom-toestand, gereed om deur die vuur vernietig te word, 
soos Sodom was? Sodomiete was Heidene, onthou. Maar daar 
onder in, in Sodom, was ’n paar regverdige mense, God het ’n 
boodskapper gestuur om hulle uit te roep; sommige van hulle 
het gekom, sommige het nie, die meeste van hulle het binne 
gebly. Maar daar het ’n groep op die berg gesit, Abraham, en 
daar het ’n Boodskapper na hom gekom om hom te wys wat 
gaan gebeur. Hy sou in elk geval nie daarin wees nie. Maar 
dan is die wêreld vandag in daardie selfde toestand, en Jesus 
Christus is die Seun van God, Seun van die mens, Seun van 
Dawid, en Hy kom om Homself te manifesteer.
275 Ek let nou net op iets wat gebeur met die vrou. Sy’s hier 
vir ’n groot saak. Sy is nie hier vir siekte nie. Weet julle wat 
wil sy my vra? “Lê die hande op” haar, dat sy “die doop van 
die Heilige Gees ontvang.” Sien? Sien? Is dit nie reg nie? Steek 
jou hand op as dit reg is. Sien? Sien, sy het ’n groot saak. Liewe 
Hemelse Vader, gee hierdie kind van U die begeerte van haar 
hart, mag sy die doop van die Heilige Gees ontvang. So sal sy 
Dit ontvang. Amen. Jy sal Dit ontvang. God seën jou.
276 Glo jy? Wat van julle daarbuite, glo julle ook? As jy kan glo, 
is alle dinge moontlik. Lyk baie opreg daaroor, glo jy daardie 
bloedklont kan ook weggaan? Sit net daar met die groenerige 
hemp aan. Steek jou hand op as jy glo dit sal weggaan, sal 
dit. Ek het nog nooit in my lewe die man gesien nie, ’n totale, 
absolute vreemdeling vir my. Ek het hom nog nooit gesien nie.
277 Glo julle dit, die res van julle, gehoor? Nou, sien julle nie 
dit moet Hy wees nie?
278 Kanker is nie ’n slegte ding vir God om te genees nie. Hy 
kan dit gesond maak, kan Hy nie? Glo jy Hy sal? Goed, gaan 
dan, ontvang dit, in die Naam van Jesus Christus. Glo net met 
jou hele hart.
279 Hallo, skat. Weet jy, Jesus het Sy Bloed gestort, 
sodat—sodat jou bloed reg kan wees. Glo jy dit? Liewe God, ek 
seën hierdie kind, en mag sy ’n bloedoortapping van Gólgota 
kry. Neem al die suiker weg, Here, en laat haar gesond wees, in 
Jesus se Naam. God seën jou.
280 Aangename kennis. Glo jy Hy kan daardie rug genees en 
dit gesond maak? [Die broer sê: “Ek weet Hy kan.”—Red.] 
Goed, gaan, glo dit, hê geloof. Laat ons net hande op jou lê 
soos jy dit versoek. God seën jou, broer.
281 Glo jy? Hy het voedsel gemaak om te eet, Hy het ’n maag 
gemaak om dit te verteer. En wanneer iets verkeerd gaan in 
daardie maag, is Hy die Geneser daarvan. Glo jy dit? Goed, dis 
al wat jy hoef te weet, glo met jou hele hart.
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282 Siende dat jy dieselfde ding gehad het, gaan net aan en glo 
ook met jou hele hart.
283 Dis in orde, bring die dame nader. Aangename kennis. 
Mooi meisietjie, sy’s bitter klein om vroue-probleme te 
hê. Glo jy Jesus sal jou daarvan gesond maak? Liewe God, 
hierdie meisietjie, ek vervloek hierdie vyand wyl in die 
Teenwoordigheid van Jesus Christus, mag dit haar verlaat, 
mag sy gesond word. In Jesus se Naam. Amen. Seën jou.
284 Glo jy? Nou ’n donker skadu beweeg nader, die dood. ’n 
Kanker is nie…God kan kanker genees en dit gesond maak. 
Glo jy dit met jou hele hart? Glo jy Hy gaan jou daarvan 
gesond maak? In die Naam van Jesus Christus, vervloek ek 
hierdie vervloekte ding onder daardie gekruisde visse, mag die 
Kruis van Christus dit wegneem. Laat dit weggaan, in Jesus se 
Naam. Moenie twyfel nie, gaan, glo met jou hele hart. Amen. 
As jy kan glo, is alle dinge moontlik.
285 Aangename kennis. Natuurlik, jou artritis sal weggaan, en 
jy sal gesond gemaak word as jy glo. Glo jy dat jy so sal wees 
dat jy weer kan rondloop en dit goed sal gaan? Die Here seën 
hierdie liewe suster, en maak haar gesond, in Jesus Christus se 
Naam. Gaan, glo met jou hele hart.
286 Glo jy dieselfde ding kan met jou gebeur? Wel, ek glo dit 
het. Jy gaan…As jy glo, is jy nou net genees. Ek glo self dis 
weg uit jou uit. In die Naam van Jesus Christus, laat ons broer 
gaan en normaal en gesond wees, tot die verheerliking van 
God. Amen.
287 Dit het uiteindelik gebeur. Jy wat daar sit, en huil, glo jy 
daardie aambeie gaan jou verlaat? Hy het net hier gebly tot die 
laaste halfuur, lyk dit, reg voor my, Hy staan reg langs hierdie 
man. Jy het geglo, het jy nie? Glo jy met jou hele hart, en jy kan 
teruggaan daar na Texas en gesond wees. Ek het die man nog 
nooit in my lewe gesien nie.
288 Glo jy daardie klein ruggie gaan gesond word en jy gaan 
gereed wees om genees te word? Here Jesus, raak die kleinding 
aan en genees dit, in Jesus Christus se Naam. Amen. Glo dit 
met jou hele hart.
289 Nou kom daardie Gees nader, Dis oral oor die 
gebou. Swaar om te sê waar dit vandaan kon gekom het, 
senuweeagtig. Laat ek julle iets wys. Hoeveel is senuweeagtig, 
daar, steek jou hand op. Sien, dis swaar om te sê wat is wat. 
Maar God weet alles daarvan, al julle begeertes. Julle het 
almal probeer, hard, om hulle te oorkom. Baie dinge in die 
lewe probeer jy laat staan, en jy wil God dien met alles wat 
in jou is. Lyk asof dit altyd iets is wat jou terughou. Glo jy dit 
gaan sommer nou gebeur, vanoggend, gaan jy vrygemaak word 
van hierdie dinge? Sal julle dit glo?
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290 Ons Hemelse Vader, sodat hierdie ander kan sien dat U die 
Christus, die Seun van God is, genees hierdie liewe vrou wat 
hier staan, Vader, laat haar bedaar. Ons weet almal waaraan 
sy ly, Here, en ons bid dat U haar gesond sal maak. Soos ek 
my hande op haar lê met al die geloof, het ek, ook, nou ’n 
aanval, moeg, Satan, oorwerk, senuwees wil ingee. Verlaat 
haar, Satan. Ek lê my hande op haar met al die geloof wat ek 
het, verlaat haar, in Jesus se Naam. Gaan jy, glo in Hom. Dis 
wat jy wou hê ek moes doen.
291 Ek ken jou nie, jy’s ’n vreemdeling vir my. Daardie breuk, as 
jy sal glo, sal dit gesond word. En nog iets, jy het artritis. As jy glo, 
sal jy gesond word. Jou rugprobleem het jou verlaat. Gaan, glo.
292 Glo jy met jou hele hart? Hier, daardie…hoeveel…Is dit 
hulle almal in die ry? Is daar nog baie in die res van die ry? 
Laat kom julle almal net hier verby sodat ek die hande op die 
siekes kan lê. Laat ons ons hoofde net ’n minuut buig, dis na 
een-uur. Dierbare God, ek lê hande op my suster, terwyl die 
salwing van die Heilige Gees hier is. Maak haar gesond, in 
Jesus se Naam. Dierbare Hemelse Vader, ek lê die hande op my 
broer…[Leë kol op band. Broer Branham gaan voort om vir 
die siekes te bid—Red.]…glo.
293 O, is daar nie vir jou gebid nie, broer? [Leë kol op 
band—Red.]…broer, weet jy wat hy gedoen het? Hy’s ’n ou 
takbok-jagter. Hy het gesê hy het ’n geweer waarmee hy altyd 
takbokke gejag het, het gesê hy is nou te oud om te gaan jag. 
Hy wou die geweer bring en dit vir my gee. Amen. Laat ons sê: 
“Prys die Here.” [Gemeente sê: “Prys die Here.”]

Ek het Hom lief
 Moenie jou vragie vergeet nie, sit dit hierbo. As jy dit nie 
vandag doen nie, bring dit Woensdag of Sondag.

Omdat Hy my eerste liefgehad het
En gekoop het…

 Was julle almal in die gebedsry, gebedsry?
…verlossing
Op Gólgota se boom.

294 Dink nou hoe goed is Hy vir ons. Dink net, Hy bewys Sy 
Woord! Sien? Nou sien, as ek kon genees, sou dit anders gewees 
het, sien, maar Hy’s die Een wat dit alreeds gedoen het. Sien? 
So Hy bewys net Sy Teenwoordigheid hier: “Ek is Hy wat dood 
was, en vir altyd lewe.” Daar was nooit ’n mens soos Hy nie. 
Hy was ’n Mens op Sy Eie. Hy was God. Sien? Daar was nooit 
’n mens wat gelewe het soos Hy gelewe het nie. Daar is nooit ’n 
mens gebore soos Hy gebore is nie. Daar was nooit ’n mens wat 
kon maak wat…soos Hy het nie. Daar was nooit ’n mens wat 
gesterf het soos Hy gesterf het nie. Daar was nooit ’n mens wat 
uit die dood opgestaan het soos Hy het nie. “O,” sê julle: “wag 
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’n bietjie, Broer Branham, ander is uit die dood opgewek.” Ja, 
maar hulle het weer gesterf. Maar Hy is lewend vir altyd. Sien? 
Nooit het ’n mens opgestaan soos Hy het nie. Hy het uit die 
dood opgestaan, vir altyd.
295 [Broer Branham neurie: “Ek het Hom lief”—Red.] Laat ons 
dit nou net vir Hom sing.

O, ek het Hom lief, ek het Hom lief
Omdat Hy my eerste liefgehad het
En my verlossing gekoop het
Op Gólgota.

296 Laat ons net ons hoofde buig. Here Jesus, ek het hierdie 
mense lief. En ek het hulle sommer net gehou, Here, dit was nie 
my bedoeling om dit te doen nie. Maar hier, baie van hulle met 
kindertjies wat wag, hulle is honger, hulle verstaan nie. Maar 
hulle het net hier gesit, want hulle weet die mens kan nie lewe 
nie, slegs deur die Woord van God. En dan wanneer die Woord 
gespreek word, en dan bekend gemaak word, gemanifesteer 
word, bewys, dan weet hulle dit kan net U wees. Ek bid vir 
elkeen. Seën hulle, Vader. Mag hulle gesond en sterk wees 
vir die reis wat voor ons lê. Seën hulle deur die week. En as 
dit so U wil is, Here, dat ons weer volgende Sondag hier kan 
ontmoet, volgende Sabbat, om hier te kom en te aanbid, bid 
ek, God, dat U hulle sal versterk. Party van hulle kan dalk nie, 
party sal na hulle huise moet gaan in verskillende dele van 
die land, miskien oorsee, of uit die State uit. Ons bid dat U 
met hulle sal wees en hulle sal help. Mag ontmoet ons, eendag, 
aan Jesus se voete. Skenk dit, Vader. Help ons nou, waar ons 
mekaar liefhet, en in U glo, en hoop eendag dat die band wat 
nou ons harte saambind, die Ewige koord sal wees, ons laat 
lewe in daardie Stad wat vierkantig is, vir alle Ewigheid. In 
Jesus se Naam. Amen. Goed.

Neem die Naam van Jesus met jou,
Kind van…(Skud nou hande met
mekaar)…wee;
Dit sal vreugde…

 Draai om en skud hand met iemand, sê: “Ek is bly om saam 
met jou hier te wees, vanmôre.”

Neem Dit oral met jou mee.
Dierb’re Naam, O hoe soet! (God seën julle)
Aardse hoop en Hemelvreugd;
Dierb’re Naam, O hoe soet!
Aardse hoop en Hemelvreugd.

 Nou, luister nou hierna, sing dit nou so:
Neem die Naam van Jesus met jou,
As ’n skild teen elke strik;

 Luister nou mooi.
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As versoekings jou omring.
(Doen wat?) Prewel daardie Naam in gebed.
Dierb’re Naam (dierb’re Naam), O hoe soet!
Aardse hoop en Hemelvreugd;
Dierb’re Naam! 
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