
LAAT JULLE LIG SÓ

SKYN VOOR DIE MENSE

 Hierdie is net so onverwags vir my as wat dit vir julle is. Ek
het afgekom…Ek moet bely dat ek soort van die rol van ’n

huigelaar gespeel het. Ek het net ’n bietjie laat gekom. Ek het
gesê: “Broer Neville sal preek as ek daar kom, so hy sal nie ’n
woord vir my sê nie. Hy sal net voortgaan.”
2 Toe ek by die deur inkom, het Billy vir my gesê, hy het gesê:
“Broer Neville preek alreeds. Jy’s net betyds.”

Ek het gesê: “Gaaf.”
3 Stap in, hy sê: “Ek het nog nie begin preek nie. Ek wag net
soort van.”
4 So ek het gedink: “Wel, miskien, kon ek…” Ek weet hy…
hoe dit is om te preek, twee of drie keer ’n dag, dit mergel jou
soort van uit. Ons weet dit. Veral as jy jonk is soos ons is, julle
weet, en hierdie jong kêrels wat—wat nie lank neem nie. So ons
is soort van bymekaar, as broers, ons hou soort van ons skouers
bymekaar, en ons harte bymekaar, ons idees bymekaar, sodat ons
kan saamwerk, vir die Koninkryk van God.
5 En ons wil graag by julle wees. Dis ’n—dis ’n groot ding. So
ek het net die Here gevra om vir my ’n teksie te gee daar, een of
die ander iets, soort van te begin. Weet nog nie wat ek gaan sê
nie, maar ons begin net, en dan, waar Hy ons ook al heen lei. Dit
is waar dat ons…
6 Ek was veronderstel om ’n ses-dag byeenkoms in Fairbanks,
Alaska te hou, vyftiende, vanaf die vyftiende. Maar ek dink nie
ek sal in staat wees om daarnatoe te gaan op hierdie tydstip
nie, want ek het ’n ander afspraak waarnatoe ek gaan, oorkant
in Brits-Columbië. So ek dink nie ek sal hierdie keer kan
opgaan nie. Ook, hulle wil ’n sakemanstak organiseer, Christen
Sakemanne.
7 Ek vra en verlang beslis julle gebede vir die komende dienste
waarvoor ons nou probeer voorberei. En ek het ’n uitnodiging
gehad, paar dae gelede, vir iets wat goed geklink het virmy. En ek
weet nie of dit die Here daarin is of nie; ek sal maar net moet wag
en uitvind. Die sakemanne wou hê ek moet na Phoenix toe kom,
in Januarie, en na elke kerk toe gaan, een aand, regdeur die stad
van Phoenix, en dan daarna die konvensie hou. Dit het soort van
interessant geklink, vir my, want dit sou vir my ’n—’n geleentheid
gee ommet die kerke enmet al die predikers te kan praat.
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8 Gewoonlik, dink die mense, van oor my, omdat ek so teen die
organisasies kapsie maak, dat ek teen die manne is wat in die
organisasie is. Ek is dit nie, onder geen omstandighede nie. Ek’s
vír die manne.
9 Dis net soos, as ek ’n man in die rivier hier sien afkom het in
’n boot, en daardie boot was vol lekplekke, en ek het dit geweet,
en geweet het daardie boot sal nooit in staat wees om deur die
kabbelings te gaan, daaronder nie. Ek sou skree en daardie boot
veroordeel, net so hard as wat ek kon, maar nie die man in die
boot nie. Ek veroordeel die boot. Ek weet die boot gaan dit nie
maak nie. En ekweet die organisasie gaan dit nie maak nie. Maar
ek weet die manne daarbinne gaan dit maak, as julle net sal
uitklim. Sien?
10 Maar dis soos, as jy ’n ou motor gehad het en jy het teen die
berg uitgegaan, en ek het geweet as jy aan die anderkant begin
afgaan het, jy geen remme gehad nie. Ek sou nie teen die man
wees nie, ek skree teen hom, dis nie hy nie, dis die motor waarin
hy is; hy gaan seerkry.
11 En dis omtrent die organisasies. Ek dink die mense wat aan
daardie organisasies vashou, asof dit God Self was, en hulle
laat die Woord van God uit, net om aan die organisasie vas te
hou. Wel, wanneer hulle dit doen, is ek bevrees, gaan hulle ’n
noodlottige fout maak. En dis nie dat ek iets teen die individuele
man het nie, maar dis die boot waarin hy ry, sien, ek seker is
dit nie gaan maak nie. Die organisasie sal dit nooit maak nie,
maar Christus sal. So klim net uit die—uit die lekkende boot van
organisasieïsme, in die veilige Skip van Sion in, die ou Skip wat
nog nooit níé betyds vasgemeer het nie, Christus.
12 En daardie, dink, dit sal vir my ’n geleentheid gee, om met
daardie manne te kan praat.
13 Nou, ek het gedink, miskien…Vanaand, dis nagmaalaand.
En ek hoor hulle het ’n doop, gaan nog een hê. Ek hou daarvan
om af te kom vir—vir nagmaal. Ek het dit verlede keer misgeloop,
deur nie hier te wees nie. Ek het dit misgeloop. En ek het geweet
hierdie was die eerste Sondag, so ek het voorbereidings getref om
hier te wees, sodat ek in nagmaal konwees vir vanaand.
14 Want ek dink regtig dat die plig van elke Christen is om
nagmaal te neem. Die Bybel het gesê: “As julle dit nie neem nie,
het julle geen deel aan My nie.” En ek glo dat dit ’n—’n tyd van
konfrontasie is vir die Christene. As ons dit nie neem nie, het
ons geen deel aan Hom nie. En as ons dit neem, onwaardiglik,
dan is ons skuldig aan die Liggaam en dood van Christus. So dit
kom by ’n plek waar dit die Christen in gebed hou, wanneer hy
na die nagmaal toe kom. Ons moet eerbiediglik, plegtig, gewyd
kom, opstap, al ons verkeerde dinge bely, in gebed vir mekaar.
Nie net dit nie, maar ons moet voel…As daar ’n broer of suster
onder ons is, wat ons voel net ’n bietjie uit lyn is iewers, behoort
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ons harte te brand vir daardie persoon op nagmaalaand, veral,
om hulle te sien, dat hulle sal kan opstap en nagmaal neem, nie
veroordeel te word met die wêreld nie. Want, hulle is ons broers
en susters.
15 Nou, vir die laaste paar weke, twee of drie, twee weke, amper
drie, het ek nie baie gepreek nie. Ek het net gerus. Want hierdie
is soort van ’n russeisoen virmy, voor die—die groot beweging.
16 Broer Neville hoor praat oor die voorspellings onder die
politici en manne wat regtig begrip het van daardie dinge, oor
’n atoomoorlog op hande, sou duur van Desember tot Januarie.
Wel, dit net…Dis net omtrent reg. Hulle sou dit verklaar, en dit
laat begin, en dan ’n paar bomme, en dit sou dit afhandel. So
die volk kan nie ’n atoomoorlog oorleef nie. Ons kon dit net nie
doen nie. Maar dit ontstel nie die Christen nie, of dit behoort nie
die Christen te ontstel nie. Ons behoort enige oomblik gereed te
wees, in afwagting vir ons Here om te kom. En, o, baiekeer, sien,
hierdie…
17 Hierdie word nie opgeneem nie, dit is net hier by die huis.
Daar’s geen bandopname nie, so jy hoef nie dop te hou wat jy sê,
omdat dit na iemand anders toe gaan, of sovoorts nie. Dis net die
huismense.
18 Ek sê julle wat ek gedoen het. Ek het eekhorinkies gejag.
En, maar, ek het nie baie goed gevaar nie. Daar is nie veel
eekhorinkies nie. En ek gaan nouAlaska toe, om skape te jag.
19 Enmiskien mag party mense, baie mense, jy kan dit nie op ’n
bandopname of iets sê nie, want daar’s baie mense wat glad nie
in jag glo nie. En, maar, ek het altyd opgelet, dis hulle wat nie in
jag glo nie, bring net vir hulle ’n stuk vleis, hulle is baie tevrede
daarmee, julle sien.
20 En soos die dame, eenkeer, vir my gesê het. Sy het gesê:
“Broer Branham,wil jy virmy sê dat—dat jy konyne jag?”
21 Ek het gesê: “Ja, mevrou.” Nou, ek praat nie van die kosbare
siel nie. Sy het al heengegaan.
22 En sy het gesê: “O, dis belaglik. Jy behoort nie daardie
konyne te skiet nie.” So, toe, was nie…Die seisoen was nie
verby voordat dieselfde dame gesê het: “Sal jy vir my ’n paar
van daardie konyne bring?” Sy het gesê: “Hulle was die lekkerste
goed wat ek ooit geëet het.”

Ek het gesê: “Wel, ek reken diswat ek ‘kultuur’ noem.” Sien?
En iemand het gesê: “Wat bedoel jy?”

23 Ek het gesê: “Daardie dame besit kultuur.” Ek het gesê:
“Kultuur is iemand wat nie genoeg durf het om ’n konyn dood
te maak nie, maar dit kan eet na iemand anders dit doodgemaak
het. So ek reken dis wat—dis wat jy ‘kultuur’ sou noem.” O, ek
is…Ek doen nie…
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24 Ek’s ’n bewaarder. Ek glo nie in doodmaak en vermors nie.
Ek leer my seun, hulle wat saam met my jag: “Om nooit iets te
neem as jy dit nie gaan eet nie.” Sien? Los dit uit. Moenie ’n voël
skiet net vir ’n teiken nie. Sien? Dis nie reg nie. Neem ’n teiken,
stel dit daar op en skiet daarna. Jy die wild gaan eet, dan, dit is
hier geplaas vir daardie doel. En om dit te vermors, is net soos
om enigiets anders te vermors. Dit is nie reg om dit te doen, diere
te skiet vir—vir teikens nie.
25 En wanneer ek in die berge ingaan, vriende, is dit nie soveel
om daarnatoe te gaan vir die “gaan jag” nie. Ek gaan soontoe
om alleen te kom met God. Party van julle, as julle sou oplet, my
grootste ondervinding wat ek het, is wanneer ek uit is aan die
jag, wanneer ek God ontmoet.
26 Van al my ondervindings, het ek nooit een gehad soos ek nou
die oggend gehad het, net hierbo, met die eekhorinkie jag nie. Ek
het baie dinge in my lewe gesien, tekens en wonders, ensovoorts.
Maar dit hetmy sterker getref as enigietswat ek tot nog toe gehad
het. Verbeel julle nou net, net omtrent die dagbreektyd, aan die
reën, soliede wolkbedekking oral, en gesien voor my staan, wat
opkom, uit soos ’n koppie wat op ’n heuwel sit, daar gesit, drie
reënboë wat hoër en hoër opgaan, totdat jy so oraloor lam was,
dat jy kwalik kon praat. Dan tot naby Dit loop, en Hom hoor
praat en die einste Boodskap bevestig wat jy gepreek het, as die
Waarheid. Sien?
27 Gesê: “Jesus van die Nuwe Testament is Jehova van die Oue.
Hy het net Sy sluier verander.” Wel, ek het gesit, dit bestudeer.
Ek het uitgevind, daardie selfde woord, waar Hy “Sy voorkoms
verander het,” in die Grieks, beteken het: “om Sy masker om te
ruil.” Nie presies Sy sluier nie, maar Sy “masker.” Dit het gekom
by die plek waar Hy “getransformeer” is, sien, dit beteken Hy
“het Sy manier verander.” Hy was God, Jehova. En God, Jehova,
het Homself verander van ’n Gees en het ’n mens geword. Hy’s
dieselfde Jehova God. Wat, daardie was die Vader, en hierdie is
die Seun, synde dieselfde Persoon.
28 En hoe, toe, Hy vir my iets gegee het om te spreek. Die Here
gewillig is, is ek van voorneme om by dieselfde boom te wees, in
die oggend, omstreeks daglig. En ek—ek hoop Hy sal weer aan
my verskyn. Ek—ek vertrou dat Hy sal, sodat ek kan weet wat
om te doen. Ek het ’n las op my hart vir die mense. Soos ek die
uur sien aankom en weet dat mense nie gereed is nie, en baie van
my geliefdes, ek weet nie wat om te doen of sê nie. En ek gaan op
en kykwat Hy vir my sal sê. So wees in gebed vir my.
29 Dan vertrek ek, môremiddag of Dinsdagoggend. Ek en ’n
broer hier in die kerk, vertrek na Brits-Columbië. En ek gaan
uit saammet ’n—’n groep Pinksterpredikers. Dis geborg, die reis,
dit kos my nie een pennie nie. En hulle het die reis geborg en die
gids gekry. En die gids is ’n Pinksterbroer, gevul met die Heilige
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Gees. En dan het ek ’n paar mense om te doop in die Naam van
ons Here Jesus Christus, ’n paar strikstellers en—en dinge terwyl
ek daarbo is, Noorweegse strikstellers ensovoorts, wat het, deur
hierdie bandopnames wat uitgegaan het, die Lig gesien het, en
wil hê dat ek hulle in dieNaamvan Jesus Christusmoet doop.
30 En die hoof van die Predikersvereniging van Brits-Columbië,
ekmoet hom volgende Saterdagaand ontmoet by die Denne-oord
by Dawson Creek, Brits-Columbië. En hy honger en dors om
gedoop te word in die Naam van Jesus Christus.
31 So, julle sien, dis nie heeltemal jag nie, vriende. Ek wil
hierdie gids doop, en elke prediker wat hierdie keer saammet my
gaan, in die Naam van Jesus Christus. Bid julle vir my. Sien?Wat,
ekweet dis waar, laatmy hart honger en dors omGod te sien.
32 Nou, voor ons die Woord nader, ek sal nie te veel van julle tyd
neem nie, net ’n bietjie onderrig uit ’n Skrif, totdat ons by ’n plek
kan kom, om te vindwaar ons kan begin bid. En kry…
33 Ek glo iemand staan hier. [Broer Branham talm terwyl
iemand uit die gehoor praat—Red.] Ek—ek’s, verskoon my, het
iemand ’n bietjie nader dit gesê? Ek het net nie gehoor wat
broer…[Iemand sê: “Hy wil hê jy moet sy baba toewy.”] Sy baba
toewy? Sekerlik, my broer. Ja, meneer. Bring jou baba net nader.
Ons sal bly wees om dit te doen.
34 En, nou, ek—ek glo hieraan. Nou, sodat ek dit kan
verduidelik aan die mense voor hulle kom.
35 Is Broer Arnold hierbinne? Teddy? [’n Broer sê: “Ja.”—Red.]
Goed. As jy na die klavier toe sal kom vir ons.
36 Nou, baie mense besprinkel hierdie babatjies, en hulle noem
dit ’n kinderdoop. Nou, as jou kerk dit doen, dit, dis reg so. Maar,
julle sien, as hulle dit doen, is dit ’n verordening van die kerk.
Dis nie ’n Skrif nie. Die Skrif ondersteun nie die doop van jou
besprin-…
37 Die Skrif ondersteun nie besprinkeling, op enige manier nie.
Daar is niemand ooit besprinkel, in die Bybel nie. Hulle is,
elkeen, is gedoop deur onderdompeling in die Naam van Jesus
Christus.
38 Maar, nou, die babas, in die Bybel, hulle het hulle nader
gebring en hulle toegewy aan die Here. Hulle het klein
kindertjies gebring en hulle aan die Here toegewy, hulle in die
arms van die Here Jesus gegee.
39 Dis alles reg, suster, bring jou kleintjie nader. En enige ander,
wat hulle kleintjies het, wat wil hê hullemoet toegewyword, wel,
ons sal bly wees om dit te doen, dit ’n toewydingsdiens maak vir
ons babatjies. Nou, Jesus, in die Skrif, die…
40 Nou, in hierdie kerk hier, ons het vermengde organisasies van
alle soorte. Party van hulle, Protestant, party Katoliek, en het
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selfs Jode wat hier inkom, wat Ortodokse Jode is. Dis waarom
ons onsself streng “interdenominasioneel” noem.
41 En nou, sodat julle sal verstaan, ons probeer, by—by hierdie
kerk, om ’n Skriftuurlike kerk te wees, net by die Bybel te bly.
Waar die Bybel ook al enigiets sê, volg ons dit net presies so. Nou,
die eerste kerk, en alle Christene en julle predikers sal erken,
dat Hierdie die geskiedenis van die eerste Kerk is. Ons weet dit
almal. Dis presies wat plaasgevind het.
42 Ek het onlangs met ’n priester gepraat, ’n Katolieke priester
wat hierbo langs die pad bly. En hy het gesê: “Mnr. Branham,”
gesê: “is jy ’n—’n nie-Katoliek of ’n Protestant?”

Ek het gesê: “’n Protestant.”
Hy het gesê: “Dan protesteer jy teen ons.”

43 Ek het gesê: “Nee, meneer. Ek protesteer—protesteer nie teen
diemense nie, dis die—die kerk, die doktrine van die kerk.”

Hy het gesê: “Is jy, dan, noem jy jouself Baptis of
Presbiteriaan?”

Ek het gesê: “Nee, meneer. Net ’n Christen.”
44 En hy het gesê: “Wel, waar vorm jy jou vorm van doktrine?
Om ’n Christen te wees, moet jy ’n basis hê om ’n doktrine
te vorm.”

Ek het gesê: “Dit is waar.” Ek het gesê: “Dis die Bybel.”
“Wel,” het hy gesê: “dis die geskiedenis van die Katolieke

kerk.”
En ek het gesê: “Wel, is dit, die apostels was katoliek?”
Hy het gesê: “Ja, meneer.”

45 Ek het gesê: “Goed. Ek gaan erken dat dit reg is.” Hy…Ek
het gesê: “Hoekombly julle dan nie ook by die Skrif nie?”
46 Hy het gesê: “Jy sien, Christus het die mag vir die kerk gegee
om die Skrif te verander net wanneer hulle wou.”
47 “Wel,” het ek gesê: “dan het julle Dit verander, en dit gekry
soos julle dit vandag gekry het?”

Hy het gesê: “Ja, meneer.”
48 Ek het gesê: “Dan, wil ek vir jou iets vra. Dan moet
Christus nie gelukkig wees Daarmee nie, want op die eerste
Kerk het Hy die Heilige Gees uitgestort. Hulle het die siekes
genees, en die dooies opgerig, en duiwels uitgedryf, en groot,
magtige wonderwerke gedoen, onder die Doktrine van die eerste
katolieke Kerk. En dit is nie gesien in ’n Katolieke kerk sedert
hulle die Doktrine verander het nie.”
49 Nou, laat ons teruggaan en oorspronklike katoliek wees.
Laat ons teruggaan en wees wat die Bybel gesê het wat hulle
was. Christus het met hulle gewandel. Dis die rede, vriende, wat
ons probeer om nie enige kerk te veroordeel, enige van die mense
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in die kerke nie, maar ons probeer om dit te hou net soos die
Bybel sê.
50 Nou, in die Bybel, was daar nooit ’n baba ooit gedoop nie.
Daar is nooit ’n baba besprinkel, êrens in die Bybel nie.Maar hier
is waar dit in die Bybel is, gesê: “Hulle het kindertjies na Jesus
toe gebring, dat Hy Sy hande op hulle kon lê en hulle seën.” En
Hy het gesê: “Laat die kindertjies na My toe kom en verhinder
hulle nie, want aan sulkes behoort die Koninkryk van God.” Nou
dis heeltemal waar. Nou, daarom, bring ons die kindertjies en
offer hulle uit die moeder se arms, of die vader, aan die Hemelse
Vader, en gee hulle in toewyding, in diepe opregtheid.
51 My kinders, ek het nog twee, wat nog nooit gedoop is nie,
omdat hulle net toegewy is. Ek het ’n baba in Heerlikheid, wat
net toegewy was, nie gedoop nie.
52 Want, doop is vir vergewing van sondes, sien, om te wys dat
jy bely het. Daardie baba het niks gedoen om voor te bely nie.
Dis ’n baba, net gebore hier in die wêreld. Dit het geen krag om
hier te kom nie, sien, en dit het geen sondes nie. Toe Christus by
die Kruis gesterf het, het Hy gesterf om die sonde van die wêreld
weg te neem. Totdat hierdie baba iets gedoen het om voor te bely,
maak die Bloed van Jesus Christus ’n versoening.
53 Maar nou die moeder en die vader, ouers, het die reg om die
baba te bring, en terug te offer aan God, die baba wat vir hulle
gegee is deur God.
54 Hanna in die tempel. Sy het belowe. Sy was onvrugbaar.
Sy was oud. Sy het geen kinders gehad nie. Sy het so opreg
gebid by die altaar, totdat die priester uitgestap het en haar van
dronkenskap beskuldig het. Sy het geskreeu en gehuil, by die
altaar, vir God om vir haar ’n baba te gee. En sy het gesê: “God,
as U vir my ’n baba sal gee, sal ek dit reguit terugbring na hierdie
plek en dit vir U gee.”
55 Moeders, dis hoe jy jou baba gekry het. God het vir jou jou
baba gegee. Dis net soveel as wat Hy Hanna haar baba gegee
het. En nou bring julle julle babas terug vanaand, na die tempel,
net soos wat Hanna klein Samuel ook het, in toewydingsdiens.
Nou, ons wy toe en gee jou baba terug, deur gebed, aan die God
Wie dit vir jou gegee het. En ek bid dat hierdie klein seuntjies
en dogtertjies, wat hier staan vanaand, profete en profetesse sal
wees soos Samuel, van ouds was, vir die Here, dat julle hulle
teruggee.

Nou, as die gehoor hulle hoofde net ’n oomblik sal buig.
56 Mees liefdevolle en barmhartige God, ons nader U troon van
genade en barmhartigheid, hierdie uur, vir die geslag wat kom
na ons weg is. Hierdie outjies wat staan, en hulle hou—hou hulle
vas.Word vasgehou, vanaand, in hulle moeders se arms en vaders
se arms. Hulle is die saad van môre se ras. Om seker te maak
hulle kry die regte begin, bring hierdie moeders en vaders hierdie
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kleintjies hiernatoe vir toewyding, om hulle lewetjies oor te gee
aan die lewende God.
57 Vader, ek en die pastoor stap vorentoe hier, en offer hierdie
kinders aan U in ’n gebed van toewyding. Seën hulle, ons Vader.
Ons bid dat U hulle sal seën, om U dienskneggies te wees. Mag
hulle lang, gelukkige lewens lei hier op aarde, en die Koms van
die Here Jesus sien. Nie net dit nie, mag hulle lang, gesonde,
gelukkige lewens lei, en U diensknegte wees. Mag U hulle lei.
Mag U predikers, sangers, evangeliste, sendelinge, vir môre, uit
hierdie kinders maak, as daar ’n môre is, wat kom. Skenk dit,
Here. Ons sal hulle toewy aan U, na die beste van ons wete,
volgensUSkrif watU vir ons nagelaat het, dieHeiligeWoord.
58 Wat, daar staan geskrywe in die laaste Boek van die Bybel:
“God sal uit die Boek van die Lewe uithaal, vir daardie man wat
een Woord Hieruit sal wegneem, of een woord Daarby sal voeg.”
Ons besef, dan, daardie Bybel is die heilige Woord van God. En
ons kan nie een ding Daarby voeg, of een ding Daarvan wegneem
nie. Daarom, Here, los ons Dit net soos U Dit vir ons gegee het,
en onderrigDit, en probeerDaarvolgens lewe, deurU genade.
59 Soos, ons wy hierdie kinders toe, soos hulle hulle na Jesus
toe gebring het in die vergange dae. As Hy hier op aarde was
vanaand, in ’n fisiese vorm, sou hierdie moeders en vaders
ophardloop na Sy voete, en daardie kleintjies bring. En Hy sou
Sy hande op hulle lê en hulle seën. U sit aan die regterhand van
diemajesteit Omhoog, vanaand, Here Jesus. En ons is hier gelaat,
as U dienskneg. Ons lê ons hande op hulle, in gebed tot U, dat U
hulle lewetjies sal neem en dit sal gebruik tot U eer. In die Naam
van Jesus Christus, vra ons dit. Amen.

BringHulle In. [Pianis begin speelBringHulle In—Red.]
60 Het jy ’n kleintjie? Wat’s sy naam? John. Die van, suster? [Die
moeder sê: “Meyer.”—Red.] Meyer. O! Hierdie is die klein John
Meyer, kleintjie waaroor ons almal gebid het, nou die dag. Hier
is hy, met ons, vanaand.

Laat ons ons hoof buig.
61 Here Jesus, soos ek en U pastoor saam staan in U Naam, uit
die arms van hierdie moeder, hierdie suigelingbaba neem, met ’n
vader wat toekyk. Met groot verwagtings vir hierdie kleintjie, in
die dae wat sal kom. Ek gee nou hierdie klein John Meyer vir U,
Here, vir U diens. In die Naam van Jesus Christus, wy ons hom
toe aan God. Amen.
62 God seën jou. God seën die kleintjie. Hou hom gelukkig, wees
’n…?…
63 Uiteindelik, het dit aangebreek. Ek dink jy het die kleintjie
twee of drie keer hier gehad, maar ek het dit nie geweet nie. Wat’s
haar naam? [Diemoeder sê: “Elisabeth Collins.”—Red.] Elisabeth
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Collins. Goed. Ek ken hom; hy sou dit laat val. Ek weet dit. Sien?
Maar klein Elisabeth Collins.

Sal ons ons hoof buig.
64 Hemelse Vader, maak hierdie nog ’n klein Hanna. Maak dit ’n
dienskneg van die Here. Seën haar. Seën haar vader en moeder,
in hulle—in hulle huis. Enmag sy lewe tot die eer vanGod. Skenk
dit, Here. Ons gee vir U, Elisabeth Collins, in toewyding van haar
lewe. In die Naam van Jesus Christus. Amen.

God seën jou.
65 Wonder of jy opgelig kanword na die platvorm?Kan jy?Wat’s
haar naam? [Die moeder sê: “Davonna Gayle Stayton.”—Red.]
DavonnaGayle [“Stayton.”] Stayton. Dis reg. DavonnaGayle.
66 Hierdie is klein Davonna Gayle Stayton. Haar moeder en
hulle kom nou net in die kerk in, was…het die Heilige Gees
ontvang, gedoop.

Laat ons ons hoof buig.
67 Ons Hemelse Vader, ons bewonder die dapperheid van
hierdie jong moeder en vader, sy wat gekom het, op die manier
wat sy het, en die vordering wat sy gemaak het. Hoe U hierdie
jong teer harte geseën het. Ons gee vir U hierdie skatjie, dat
U haar lewetjie sal seën, Here. En mag Sy ’n dienskneg van U
wees. Seën haar vader en moeder, tesame. Mag sy altyd in ’n
Christenhuis grootgemaak word, onder die vermaning van God.
Ons gee haar vir U, in die Naam van Jesus Christus. Amen.
68 God seën jou, klein Davonna Stayton. God seën jou, Broer
Stayton.
69 Aangename kennis, skatjie? Jy hiernatoe kom, net ’n
oomblik? Huh? Kon ek…Sy kan net hier staan, as sy wil.
Wat’s haar naam, broer? [Die broer sê: “Hannah.”—Red.] Broer
Creech…Wees klein…Ja. Jy’s klein Allen. So vlot, sien. Wel,
hierdie—hierdie is klein Hannah Creech. Miskien sal sy my haar
laat oplig. Sy’s ’n minsame dogtertjie.

Laat ons ons hoof buig.
70 Hemelse Vader, ons gee vir U hierdie babatjie, nou aan haar
moeder se voete. En ons bid, Hemelse Vader, dat U haar sal seën
en haar lewe instrumenteel sal maak in U Koninkryk. Seën haar
vader en moeder. Mag die kind in ’n Christenhuis grootgemaak
word, die vermaning van God. Lê ons hande op haar en wy haar
toe aan U, haar jong lewe, vir ’n diens aan U. In die Naam van
Jesus Christus. Amen.

Seën jou, vanmôre. Seën jou!
71 Kom hy nie? Wat’s die naam? Wat? Don? [Die broer
sê: “Don…?…Benjamin.”—Red.] Benjamin. Benjamin. [“Reg.
Klein Benjamin.”] Hierdie is Benjamin…?…[“Dis korrek.”]
Broertjie en susterjie.
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Laat ons ons hoofde buig.
72 Ons Hemelse Vader, soos ons vir U hierdie skatjie gee, nog te
jonk, Here, om te weet wat aangaan. Maar Uweet alle dinge. Ons
bid dat U sy lewetjie sal seën, Here. Seën sy huis. En, Here, mag
hierdie kêreltjie leef tot die eer van God, ’n goeie, lang gelukkige
lewe; indienmoontlik, dieKoms van dieHere Jesus te sien. Skenk
dit, Here. Ons wy hom toe aan U, tot U diens, in die Naam van
Jesus Christus. Amen.
73 En dit was ’n…[Iemand sê: “Seun.”—Red.] Dis ’n minsame
kêreltjie. Sien? Benjamin…?…Goeiste, wat ’n groot seun is
hierdie! Goeiste!…?…O, goeiste!
74 Ek het die kleintjie dopgehou, hy hou my baie goed dop.
Ek het hom vasgehou. Sien? Naam? [Die vader sê: “William
Davis.”—Red.]…?…Klein William Davis. Beslis ’n skatlike
kêreltjie, reg, langs die kleintjie.

Laat ons ons hoofde buig.
75 Here Jesus, ons gee vir U, die skatlike seuntjie, vir U diens.
Die moeder en vader wat hom bring, Here, dat hy gebruik mag
word tot die eer van God. Nou daarom, Here, gelees in die
vergange dae, Hy Sy hande op kleutertjies soos hierdie gelê en
hulle geseën het. Ons hande is slegte verteenwoordigers van
Syne. Maar ons vra in Sy Naam, en gee hierdie baba vir U, vir ’n
lewe van diens, in die Naam van Jesus Christus. Amen.

Seën jou! [Die vader sê: “Seën u, pastoor.”—Red.]
76 Mev. Bowers…?…Hier, skat, wat’s jou naam? O, goeiste!
[Iemand sê: “Sussie. Sussie…?…”—Red.] Ek sal bly wees om
jou vas te hou. Jy’s ’n goeie seuntjie. Klein Sussie Bate.

Laat ons ons hoofde buig.
77 Hemelse Vader, hierdie blink-oog dogtertjie…?…Sonder
om te weet wat in die pad voorlê; niemand van ons weet nie.
Maar, vader en moeder, hulle wil hê sy moet op die reguit en smal
weg bly. En ’n pragtige instrumentjie soos hierdie, hoe Satan sal
wil skud. Maar hulle het dit gebring, sodat Satan afgeweer kan
word van dit af. Verberg haar lewetjie, Here, tot ’n diens vir U.
In die Naam van Jesus Christus vra ons dit. Amen.

God seën jou, dogtertjie!…?…Goed.
Bring hulle in, bring hulle in,
Bring hulle in uit die sondeveld;
Bring hulle in, bring hulle in,
Bring die kindertjies na Jesus.

78 O, hoe…Is julle nie lief vir klein kindertjies nie? As mense
nie klein kindertjies liefhet nie, is daar iets verkeerd. Jesus
het gesê: “As julle nie bekeer word en soos een van hierdie
kleintjies word nie, sal julle nie in die Koninkryk ingaan nie.”
Niemand nie.
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79 ’n Vader het nog twee dogtertjies daaragter gehad, wat hy
woubring. Ek het vir homgesê: “Bring hulle net vorentoe.” Sien?
80 “As ons nie bekeer word en soos een van hierdie klein
kindertjies word nie.” Weet julle wat? Julle kan hulle
gevoelentjies seermaak. Pappa en mamma weet, baiekeer kom
hulle in die moeilikheid, gee hulle ’n pak. Wel, twee minute, is
hulle arms reg om jou, en vergeet totaal daarvan. En dis hoe
ons moet maak. Maak nie saak wat aangaan nie, ons moet
vergewensgesind en gaaf wees, teenoor mekaar, en—en—en
so wees, soos klein kindertjies, gewillig om—om te vergewe
en vergeet, en—en so. Dis wat ons—ons veronderstel is om te
doen. En dan, wanneer ons so maak, dan kom ons naby aan die
Koninkryk van God.
81 Ek glo twee dogtertjies is soort van skaam. Pappa en mamma
moet saam met hulle vorentoe loop. Wel, dis baie goed. Ons hou
net daarvan. Ons hou van skaam dogtertjies. Baie selde kan jy
een sien wat kan…O, hierdie is daardie sangeressies. Nie waar
nie? Is hierdie nie hulle wat sing nie? Ek het gedink dit was. Goed,
meneer.
82 Nou, wat’s jou naam? [Die dogtertjie sê: “Ruth.”—Red.] Ruth.
Dis baie mooi. Ruth is ’n baie mooi naam. Ek hou daarvan,
hou baie daarvan. Nou, en wat is daardie van? Is…[Iemand
sê: “Myers.”] Myers, klein Ruth Myers, sy’s een van ons klein
sangeressies hier. Is hulle ’n tweeling? Lyk baie na mekaar, lyk
hulle nie?
83 Ons Hemelse Vader, ons gee aan U hierdie dogtertjie, wat
die vader en moeder sê nog nooit op enige manier toegewy is
aan die diens en die Koninkryk van God nie. Ons lê hande op
klein Ruth, vanaand, klein Ruth Myers, en vra dat die Krag van
God Almagtig, Wie vir haar ’n talent gegee het om te sing, sal
voortgaan om haar te seën. En mag haar lewe toegewyd wees
aan U, al die dae wat sy hier op aarde is. Ons gee haar vir U, in
die Naam van Jesus Christus.
84 Wat’s die sustertjie se naam? Loyce? Goed, klein Loyce.
Goeiste!
85 Hemelse Vader, ons lê hande op klein Loyce, ookmet ’n talent
op ’n jong ouderdom, om die Evangelie te sing. Seën die talente
van hierdie kinders, Here. En nou word hulle lewens toegewy
aan U, deur hulle ouers. Spoedig, Here, sal hulle oud genoeg
wees om gedoop te word. Wanneer hulle begin—begin besef wat
verkeerd is, en dinge, en begin verkeerd doen, danmoet hulle bely
en gedoop word. Tot daardie tyd aanbreek, Here, wy ons hulle
toe aan U. Mag U hulle talente gebruik tot U eer. Gebruik hulle
lewens, lang, gelukkige lewens lei, om U te dien. Ons wy hierdie
dogtertjie toe aanU, in dieNaam van Jesus Christus. Amen.
86 God seën jou. Gaan, en mag God met jou wees, en jou altyd
seën in alles wat jy doen.
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Dis alles reg, Broer Neville.

O, ek—ek dink net hulle is so oulik! Ek…
87 My dogters word nou groot, so ek moet net soort van…Ek
het hulle altyd ge-abba. Maar hulle kan my nou al amper abba,
hulle is so—so groot; Becky, veral, yslike groot meisie.
88 Nou laat ons die Woord van die Here open, by Matthéüs die
15de…of die 5de hoofstuk. En ons sal net ’n gedeelte lees, en dan
sal ek van hier af neem, dieHerewil, ’n teksie vir omtrent vyftien,
twintig minute. Dan sal ons die nagmaal hê, en voetewas, en
doopdiens, sal ons neem na omtrent nege-dertig, dan, of bietjie
later, om klaar te maak. Ek sal graag wil begin vanaf die 5de
hoofstuk, by die 12de vers.

Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die
hemele; want so het…die profete vervolg wat voor julle
gewees het.

Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf
geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deug
nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense
vertrap…word nie.

Julle is die lig van die wêreld. ’n Stadwat bo-op ’n berg
lê, kan nie weggesteek word nie;

En ’n mens steek ook nie ’n lamp op en sit dit onder
die maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn
vir almal wat in die huis is.

Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle
goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is,
verheerlik.

89 Ek wil graag ’n—’n onderwerp neem uit daardie laaste vers
daar, wat die 16de vers is:Laat Julle Lig Só SkynVoorDieMense.
“Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke
kan sien en julle Vaderwat in die Hemele is, verheerlik.”
90 Ons vind, in die Skrif, dat daar twee plekke is dat twee
verskillende mans praat van regverdigmaking. En een van hulle
was Paulus, en die ander was Petrus. Sint Paulus en Sint Petrus;
en Paulus het Abraham deur geloof geregverdig, en Petrus het
hom geregverdig deur werke. Petrus het gesê dat hy geregverdig
was deur sy werke. Paulus het gesê dat hy geregverdig was
deur sy geloof. Nou, hulle het nie mekaar weerspreek nie. Hulle
het daarna gekyk uit twee verskillende oogpunte. En Paulus
het gepraat van Abraham se geloof, dis wat God in Abraham
gesien het. En Petrus het van sy werke gepraat, wat gespreek
het ván sy geloof. So is daar geskryf: “Wys my jou werke sónder
jou geloof, en ek sal jou my werke wys déúr my geloof.” Nou,
daarom, Paulus, wat gesien het wat praat, en wat God gesien
het. En Petrus het gepraat van wat die mens gesien het, en,
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natuurlik, as ’n man geloof het, sal hy so optree. Sy lewe sal dit
aan andere wys.
91 So ek gaan, gaan daaroor praat, vanaand: “Ons lig te
laat skyn.”
92 Nou, net vir ’n paar minute, ek wil nie net hier opstaan net
om net gesien te word of om gehoor te word nie. Dit sou nie reg
wees nie. Maar, miskien, met God wat my help, kan ons miskien
’n paar woorde spreek oor iets wat stigtelik vir ons sou wees,
wat ons almal sou help, hoedat ons beter kan vaar en ’n beter
lewe kon lei. Ek’s seker dis waarvoor ons almal hier is, is om
teregwysing te ontvang en om ’n begrip te kry van wat ons kan
doen om ons beter Christen te maak. As ek een ding in my lewe
het wat ek begeer, is om ’n beter Christen te wees as wat ek is.
En ek’s seker dis die hartskreet van elke siel wat hier is vanaand,
is om ’n beter Christen te wees.
93 ’n Tyd gelede, het ek afgegaan in ’n pad, en ek, nogal teen ’n
hoë spoed gery, en gekyk soos ek gewoonlik maak, alleen, aan die
ry. En dis ’n eensame rit, wanneer jy alleen ry. Jy kan nie die radio
aanskakel nie, behalwe as dit een van hierdie familie netwerke is
waar jy godsdienstige musiek kan kry, want dis alles dinge wat
die einste Gees uit jou sal uithaal.
94 En waar ek ook al gaan, nadat ek ’n bietjie oud geword het,
wel, dra ek ’n blokkie papier. En wanneer die Here vir my iets
openbaar, skryf ek dit net neer. En ek het selfs op my geweerkolf
geskryf, in die woude, met ’n koeël. En sulke dinge, net om ’n
gedagte te kry wat aan my gegee word. ’n Stukkie etiket uit my
klere gehaal, of iets, en daarop geskryf. So-iets, om die Boodskap
in my gedagte te hou.
95 En soos ek aangery het, in hierdie pad af, het ek ’n yslike
groot, mooi advertensiebord gesien. En gewoonlik, julle weet,
het hulle ’n klomp goed geplak op hierdie advertensieborde,
maar ek het nooit sulke goed opgelet op hierdie spesifieke
advertensiebord nie. Gewoonlik het hulle foto’s van—van
halfgeklede vroue, of so-iets, wat ’n sekere soort sigarette
adverteer, of—of whisky, of bier, of iets, die groot blink
advertensieborde. Maar tot my verbasing, met my eerste
oogopslag, het dit my aandag getrek, want dit was nie besoedel
met iets dergliks nie. Die besoedeling was nie daarop nie. En ek
het teruggekyk, om te sien.
96 Dit was ’n pragtige bord. En gestaan op die regte plek,
net waar, wanneer jy om hierdie draai gaan, jy nie anders kan
as om die bord te sien nie. En tot my verbasing, het dit een
woord daaroor geskryf gehad: “Honger?” Net: “Honger?” Dis al
wat daar was. Toe het ek baie klein lettertjies opgelet aan die
onderkant van die bord, gesê het: “Drie myl vorentoe.” “Honger?
Drie myl vorentoe.”
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97 Wel, ek het begin studeer daaroor. Die mense was nie
soveel…Gewoonlik as hulle ’n restaurant vorentoe het, probeer
hulle—hulle ’n groter afset as die ander kêrel kry; die foto, groot
gebraaide biefstukke, ensovoorts. En wanneer jy ingaan, vind
jy gewoonlik nie enigiets soos wat geadverteer word nie, maar
net ’n—’n advertensie. Maar hierdie het blykbaar ’n verskillende
benadering gehad.
98 En onsweet dat die dagwaarin ons vandag leef, betaal dit om
te adverteer. En ons vind uit, dat hierdie mense wat sulke groot
opgang maak in besigheid, is—is groot manne van advertensie.
Hulle—hulle plaas dit op televisie. Hulle smeer dit op borde, oral
waar hulle kan, om hulle produkte te adverteer. “Rook hierdie
een; nie ’n hoes in ’n hoop nie.” En: “Die filter vir die man
wat dink,” en een of ander man se voorpunt, of so-iets. Of…
en die… “Bly langer, lewendig,” met hulle bier. En allerhande
goed soos daardie, dis advertensie. En hulle skryf klomp van
hulle inkomste belasting geld so af, net vir advertensie. En dit
betaal beslis.
99 So as dit betaal, daarvoor, het ek begin dink: “Hoekom
sal Christendom dan nie betalend wees as dit geadverteer
word nie?”
100 Wel, het ek gedink, dan: “Wat—wat is advertensie?” Jy moet
iets hê wat ’n bietjie anders is van wat die res van hulle het, of as
dit net so gewoon is, soos die dinge van die wêreld, sal dit nooit
die aandag van die mense trek nie. Nou, as ’n man sou soek na
’n motor, sou hy aangegaan het verby daardie bord. Maar as hy
honger was, sou hy gesoek het na daardie bord.
101 So glo ek dat die Christen is God se advertensiebord. Ek glo
dat elkeen van ons God se advertensiebord is. En ons hoef nie
soveel daaroor aan te gaan, soos ons doen nie. Leef net eenvoudig
so ’n lewewat diemense honger salmaak om soos jy tewees.
102 Nou, ek het opgelet op hierdie advertensiebord, hierdie
spesifieke een, het dit nie enige aanspraak gemaak nie, niks nie,
maar net die vraag gevra, of jy “Honger” is? En jy kan nie vir
enigiemand iets verkoop om te eet as hulle nie honger is nie. Die
eerste ding wat advertensie doen, die individu wat verbyloop,
moet dit kan sien.
103 Nou, die enigste manier wat die wêreld ooit Christus sal sien,
is wanneer hy, hulle, Dit in jou en my sien. Dis die enigste manier
wat hulle Christus ooit sal sien. Hulle—hulle gewetens is verdoof
vir die sonsondergange, vir die geroep van die voëls, vir die blare,
en—en gras, en die blomme; en die musiek, en die Boodskap
ensovoorts, wat ons geniet, nadat ons Christus gevind het. Maar,
totdat ons ’n punt bereik waar ons Christus vertoon!
104 Nou, onthou dit. Elkeen van julle, van vanaand af, onthou,
julle is God se advertensieborde. En jy—jy is God se advertensie
agent. Nou, die wêreld sal na jou kyk, om te sien wat Christus is.
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So ons wil nie ’n groot klomp goed daarop smeer, wat getuig van
’n klomp goed wat ons nie regtig is nie. Laat ons eers dit wees.
Dan, wanneer ons dit is, dan sal die wêreld Christus in jou en
my sien.
105 Die eerste ding, wat, enige advertensie, die persoon moet
dit sien.
106 Dan, die volgende ding, hulle moet dit wil hê. Nou, as hulle
dit sien en dit nie wil hê nie, dan is dit anders. Maar jy het nie ’n
tevergeefse advertensie uitgeplaas nie.
107 Maar, as hulle, eers, moet dit sien, en dan moet ons dit
so aantreklik maak vir hulle. O, ek hoop ons sien dit, die
aantreklikheid van verlossing, wat dit doen aan die persoon. Ons
moet die wêreld aantrek na Christus. En die Evangelie hét ’n
aantreklikheid. Dit het dit vir hulle wat honger na God. Dit trek
net hulle aanwat honger en dors, en dis diegenewaarna ons soek.
“Niemand kan naMy toe kom, asMyVader homnie trek nie.”
108 Maar daar’s soveel wat die Vader getrek het, en wat honger
en dors om God te vind, en tog nie weet waar om Hom te vind
nie, want hulle wat veronderstel is om die advertensieborde te
wees, is so besoedel met die dinge van die wêreld, totdat hulle
nie kan sien hoe hulle enigiets meer het as wat hulle gehad
het, voordat hulle na Hom toe gekom het nie. Hulle lewe soos
die wêreld. Hulle praat soos die wêreld. Hulle sing dieselfde
liedere as die wêreld. Hulle trek aan soos die wêreld, ek bedoel,
veral in die vroulike geslag. En hulle tree op soos die wêreld.
Hulle gaan na die wêreldse plekke toe. Hulle besoek die wêreldse
vermaaklikhede.
109 Iemand het vir my gesê, nou die dag, van ’n sekere prediker.
En ek is lief vir die man. Daar’s geen twyfel dat hy ’n groot man
is nie. Hy het gesê: “Maar hy het gesê dat—dat julle holy-rollers
was,” vir my, dat ek ’n holy-roller was.
110 Ek het gesê: “Wel, ek—ek—ek dink nie ek is nie. Maar,” het ek
gesê: “Ek—ek wil heilig wees. En as die Here ooit vir my sal hê ek
moet rol, reken ek, sal ek rol. Maar ek—ek wil heilig wees, in elk
geval, ’n lewe van heiligheid ly, beteken ‘reinheid voorGod.’”
111 “En so het hy gesê, wel, dat jy uithardloop, oorsee, en rond
soos daardie, en jouself ’n sendeling gemaak het. Geen kerk het
jou gestuur nie, en jy het net jouself ’n handgemaakte sendeling
gemaak.”
112 “Wel,” het ek gesê: “as ek ’n handgemaakte sendeling gemaak
het, sou dit nooit die aandag van die wêreld getrek het nie, omdat
hulle nie daarna soek nie. Hulle soek na Christus.”
113 En ons vind uit, dat, daardie manne en mense wat daardie
dinge dink…Daar is twee verskillende klasse; God het twee
verskillende klasse.
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114 Daar is manne wat God gebruik om by die huis te bly, en die
siekes op te beur, en die dooies te begrawe, en die babas te soen,
en hulle jonges te trou, ensovoorts soos daardie. Baie van daardie
manneweet nie wat dit is om ’n swaard te dra, en daar uit te gaan
op ’n dubbelhandswaard op die voorste linie nie. Hulle weet nie
wat ’n stryd is, om teen die vyand te veg nie. Hulle gaan hier uit,
en hulle is slim manne, teoloë, groot manne, wat kan staan met,
’n preek kan lewer wat net so agtermekaar is, en ook kan praat
met sulke taal, tot Webster kwalik sou weet wat hulle gesê het.
Hulle het grade in kollege, maar dis alles reg as jy praat met ’n
intellektuele groep wat net soek na ’n kerktuiste.
115 Maar wanneer jy daar uitgaan op die gevegsfront, waar
daardie manne meer as dit het, hulle moet die Krag van God
Almagtig in manifestasie sien, of jy sal dit nooit aan hulle
verkoop nie. Hulle moet Christus in Sy opstanding sien. Ja,
meneer.
116 Daardie manne weet nie wat dit is om ’n Dubbelhandswaard
vas te hou, om reglynig teen die vyand te veg daar nie. Waar
duiwels en toordokters, en alles anders, daar staan, jou uitdaag
aan elke kant nie. En waar manne, wat daardie Bybel lees, sê:
“As Jesus Christus dieselfde is gister, vandag, en vir altyd, laat
ek die Heilige Gees sien optree soos Dit het destyds daar.” Sien?
Dan kan jy nie ’n—’n geleerdheid neem en dit doen nie.
117 Dit neem die Krag en opstanding van Jesus Christus om dit
voort te bring. Ja. En nou, dis waarna honger inboorlinge soek.
Hulle moet Dit sien, en hulle moet Dit wil hê.
118 En dis dieselfde ding wat hierdie volk het. Dis die rede,
vanaand, wat ons al die waarskuwings van ’n atoomoorlog het, is
omdat die volke Dit gesien het, hierdie volk het, en wil Dit nie hê
nie. En dis die rede dat Goddelike oordeel oor hulle is. Is omdat
ons in is, geweeg is in die skaal.
119 Ek het gesien waar ons President, Mnr. Kennedy, Tom, glo
ek is sy naam, Kennedy, wat afgestuur het hiervoor, soveel
beamptes, af vir hierdie segregasie oorlog. Hy het iets oor die
vierhonderd afgestuur, onder in die Suide, om hierdie segregasie
oorlog te stop. En toe hy klaar was, sy volle loop geneem het,
hulle nie meer kon stuur nie, het hy presies seshonderd ses-en-
sestig gehad. Dit was in Time’s tydskrif. O, as mense net geestelik
was, kon wakker skrik en sien wat “seshonderd ses-en-sestig”
was. Presieswat hulle gehad het. Dis in hierdiemaand seTime’s.
120 Nou, ons vind uit, dat, totdat mense begin om God te wil hê,
totdat mense begin dors! Jesus het gesê: “Geseënd is hulle wat
honger en dors na geregtigheid, want hulle sal gevul word.” Nou,
jy moet honger en dors Daarna.

Ons is Christus se advertensieborde.
121 En Christus is ons borg, want hierdie borgskap is deur
Christus. En Hy gee vir ons ons Lewe, om Hom te borg. Nou,
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watter soort persoon sou jy wees as jy iemand geborg het? Watter
soort persoon behoort ons te wees as ons geborg word—word
deur Christus? Hy gee ons verlossing. Hy gee ons ons genesing.
Hy gee ons ons gesondheid en krag. En Hy gee ons ons kos.
Hy gee ons ons huise. Dan, word ons geborg deur Christus. En
pinkstermense, wat gevul is met die Heilige Gees, is borge van
Jesus Christus. Hulle is geborg deur Jesus Christus, en is die
HeiligeGees gegee, om ’n voorbeeld vir diemense te wees.
122 Wat behoort ons te wees, vandag? Waar behoort die Kerk te
wees, vandag? Ons behoort so te wees, in so ’n toestand, wat die
hele wêreld sal wil laat wees soos ons is. Want mense gaan in die
straat af en sê: “Daar’s ’n man, ek mag van hom verskil, oor sy
godsdienstige Doktrine. Maar ek sal jou een ding sê, daardie is ’n
ware Christen.” Behoort vroue te wees wat in die straat afgaan,
sê: “Sy mag oudtyds lyk. Sy mag nie wees soos die res van hierdie
vroue wat jy sien nie. Maar daar een Christen is in hierdie dorp,
as daar een is, daar gaan sy.” Want, ons is geborg deur Jesus
Christus. Amen.
123 O, watter soort persoon behoort, moet ons wees, as ons Sy
advertensieborde is en ons deur Hom geborg word? Dan, in
Christus, is die Een waar ons ons Lewe kry, en ons ons krag kry,
en ons alles kry wat ons het, kom van Christus af. Hy is ons borg.
O, ek is so dankbaar daarvoor!
124 So, ons moet soos Hy wees. Versigtig wees wat ons doen, wat
ons sê, wat ons doen in ons daaglikse lewe, want ons word geborg
deur Christus. Hoe behoort ons te wandel as ons geborg word
deur Christus? Wat behoort ons te sê as ons geborg word deur
Christus? As iemand kwaad praat van ons, wat moet ons sê as
ons geborg word deur Christus? Ons moet soos Christus wees. Is
dit nie reg nie? [Gemeente sê: “Amen.”—Red.]
125 Nou, nou, daar’s net een ding…En nog ’n ding wat ons moet
doen, nie enigste ding nie, maar nog ’n ding wat ons predikers
moet doen. Ons moet ’n Evangelie preek wat aantreklik is vir dié
wat honger is.
126 Nou, as ons ’n sosiale Evangelie preek, en sê dat: “Wel,
jy behoort by ons denominasie te kom aansluit. Ons het nog
vierduisend gekry verlede jaar, in ons organisasie.” Dis nie dit
nie. “Wel, as jy na my kerk toe kom, of ’n lidmaat word van
my kerk, sal ons sorg dat daar na jou omgesien word in die…
wanneer jy oud word. En jy ’n getroue lidmaat wees, dis soos
’n versekeringspolis, daar sal vir jou gesorg word as jy oud word.
Ons sal daarvoor sorg.”Dis steeds nie die aantreklikheid nie.
127 Die ding wat ons wil doen, is om ’n Evangelie te preek wat
aantreklik is vir ’n honger wêreld.
128 Nou, hoe kan jy aantreklik wees vir ’n honger wêreld, wat nie
eers wil sien waar hulle vandaan kom, wie hulle is en waarnatoe
hulle gaan, as jy nie ’n Evangelie preek wat Christus oprig in
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’n lewende atmosfeer, reg hier onder ons nou nie? Ons kan dit
nie doen nie. Daar’s geen manier nie. Ons, ons kon aansluit, ons
kan by dieMesselaars aansluit, die—die VreemdeManne, of enige
ander losie, by ’n losie aan te sluit, sou net so goedwees.
129 Maar ons moet ’n Evangelie preek wat aantreklik is
vir honger mense, wat hulle sal vang wat honger en dors
na geregtigheid. “Geseënd is hulle wat honger en dors na
geregtigheid, want hulle sal gevul word.” Nou, hoe sal hulle
wees? “Die regverdiges sal gevul word.” Gevul met wat? Die
Heilige Gees.
130 Die Bybel het gesê: “Stéfanus was ’n man vol…” Vol
waarvan? Vol krag. Vol geloof. Vol liefde. “Vol van die Heilige
Gees.” Dis wat hom gemaak het wat hy was, is omdat hy gevul
was met die Heilige Gees. Hy was ’n ware advertensiebord vir
Christus.
131 Toe hy daar gestaan het, daardie môre, by die
Sanhédrinhowe, en hulle hom aangekla het. Hulle het gesê:
“Hierdie man,” wat hy alles gedoen het. En hy het alleen gestaan,
net hy alleen, buite voor die groot Sanhédrinhof. Miskien twee-
of drieduisend Jode, of vyfduisend, wat daar gestaan het met ’n
wysvinger.
132 Die Bybel het gesê, toe hy daar uitgestap het, dat: “Sy
aangesig gelyk het soos ’n Engel.” Dit beteken nie hy het ’n lig
gehad wat uit sy aangesig skyn nie. ’n Engel sou ’n boodskapper
wees, wat geweet het waarvan hy praat. Stéfanus het daar
uitgestap, nie bang vir die dood nie. Hy was vir niks bang nie,
want hy het geweet waarvan hy praat.
133 Soos Paulus gesê het: “Ek weet in Wie ek geglo het, en ek
is oortuig dat Hy die mag het om my pand te bewaar tot dié
dag toe.”
134 Maar Stéfanus het daar uitgestap, voor die Sanhédrinhof,
soos ’n skaap onder ’n trop wolwe, wat geroep het vir sy bloed.
En hulle het hom aangekla, en ’n aanklagvinger na hom gewys.
Wat het hy gedoen? Hy het gesê: “Manne en broeders, God van
die Heerlikheid het verskyn aan ons vader, Abraham, toe hy
nog in Mesopotamië was, voordat hy uitgeroep is.” Voortgegaan
en dit afgebring, die hele geskiedenis van Abraham, en hoedat,
deur hom, die Heidene sou inbring. En toe hy afgekom het by
’n sekere plek…Kyk na hom, vol van die Heilige Gees. Hulle
het, gewag, kon net nie wag om hulle hande op hom te kry nie.
Hy het gesê: “Julle hardnekkiges, onbesnedenes van hart en ore,
julle weerstaan altyd die Heilige Gees. Soos julle vaders het, so
ook julle.” Hy was God se advertensiebord.
135 En toe hulle homdood gestenig het, hombuite die stad gegooi
het en hom doodgeslaan het met klippe, toe hy sterwend was,
het hy sy hoof opgelig na die Hemel en gevra vir vergifnis vir
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hulle wat hom gestenig het, dieselfde wat Jesus gedoen het by
die kruis.
136 Toe, God het gesien Sy advertensiebordjie word afgehaal.
Stéfanus het opgekyk na die Hemel, gesê: “Kyk, ek sien die
hemele oopgaan, en Jesus wat staan aan die regterhand van
God.” En hy het aan die slaap geraak in die arms van God. Hy
was ’n advertensiebord vir ’n honger wêreld.
137 Jy sê: “Wel, hoeveel was daar? Jy het gesê daar was miskien
vyfduisend. Hoeveel van hulle is gered?”
138 Daar was een. Hy het dit nooit net daar aanvaar nie, maar
jare later. Halleluja! Iewers, jou invloed sterf nooit. Daar was
een wat die jas vasgehou het, Saulus, daardie jong Fariseër
wat daar gestaan het, raad gegee en getuig van sy dood. Maar
toe hy daardie advertensie van die Krag van die opgewekte
Christus gesien het in daardie kêreltjie, het dit hom nooit verlaat
nie. Daardie selfde man, Paulus, daardie een wat daar gestaan
het daardie môre, het tiene van duisende van siele na Christus
gely, omdat een man gewillig was om sy lewe te gee om ’n
advertensiebord vir Jesus Christus te wees.
139 Wat behoort ons vandag te doen? Maak nie saak nie, ons
hoef nie groot gehore te hê nie. Ons hoef nie vir tienduisend
te preek nie. Ons hoef nie eens te preek nie. Ons kan God se
advertensiebord wees. Hoe weet jy of jou lewe nie ’n jongman
met die Evangelie kan laat begin nie? Party van julle ouermanne,
sien ou vroue, ’n jongman laat begin op die veld daarbuite, wat
tienduisend siele sal wen vir Christus, is omdat hy Christus in
jou gesien het, dat jy Christus aan hom voorgestel het, in die
eenvoudige Krag van die Evangelie. Ja.
140 Ek dink ons het die Christus nodig. Ja, meneer. Enigste
manier wat ons Christus sien, is wanneer Hy weerspieël word in
mekaar. Ek sien Christus in julle. Julle sien Hom in my. Dis hoe
ons Christus dophou. Ek kom na die diens toe. Ek begin preek.
Ek hou die mense dop. Jy kan sien of hulle geïnteresseerd is of
nie, net ’n paar minute. Jy kyk oor jou gehoor. Jy kan sê of jy
hulle verveel, óf of jy dit nie doen nie. Sien? En die eerste ding
waarvan jy weet, jy sien hulle daar sit, aan elke Woord hang,
onder verwagting. Sien? Ek sien Christus weerspieël in daardie
persoon, want hy honger en dors na God.
141 Dan, ek wat die Evangelie preek, hy sien die Christus wat in
my weerspieël word. Ek sien die Christus wat in hom weerspieël
word. Dit beteken Christus is in ons midde dan. Amen. “Honger
en dors.” Ek hou die gehoor dop, hoe hulle dit ontvang. Sê
iets, kyk watter—watter effek Dit op hulle het. Kyk hoe hulle
gesig ophelder, vol vreugde. Hulle is dan net gereed om iets te
ontvang. Dis Christus. Ek sien Christus wat weerspieël word in
daardie persoon, omdat die Evangelie, die eenvoudige Evangelie
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van Christus, ’n houvas kry in daardie hart, omdat hulle honger
en dors.

142 En ek het ’n advertensiebord hier gewys, ’n advertensie.
Watter soort advertensie? Nie van ’n teologie nie, nie van ’n
mensgemaakte geloofsbelydenis nie, maar van ’n Christus wat
net dieselfde lewe vandag, as wat Hy destyds daar was, want
hy’s dieselfde gister, vandag, en vir altyd. Amen. Reg. Hulle
sien daardie krag van God beweeg, hou Dit dop oor die geboue,
sien Dit die mense uitsoek, hulle harte onderskei, die siekes
genees, die verborgenhede van hulle harte openbaar, die dowe
ore oopmaak, die blindes laat sien. Wat is dit? Dis aantreklik.
Dis Christus se advertensiebord. En die mense sien Dit, en
hulle versamel, en hulle prys God. Ek hou Dit dop in hulle,
wanneer hulle God prys. Hulle hou Dit hierbuite dop, wanneer
Dit hiernatoe gaan. So, deur mekaar, sien ons Christus Sy
Lig weerspieël. Nou, maak nie saak hoeveel ek Dit hier kon
weerspieël nie, as Dit nie op julle ook weerspieël word nie, sal
ons Dit nooit verstaan nie.

143 Die Evangelie sal van geen effek wees as daar nie iemand
was om Dit te ontvang nie. Daar sal baie wees wat Dit nie sal
ontvang nie. Maar diegene wat Dit sal ontvang, Dit sal in hulle
weerspieël word.

144 Daar was waarskynlik vyfduisend daardie môre by die
teregstelling van Stéfanus, maar daar was een waarin Dit
weerspieël was. Selfs aan die einde van sy lewe, het hy toe gesê:
“Ek is nie eers waardig om een van die heiliges genoem te word
nie,” het hy gesê: “want ek het die Kerk van God vervolg, selfs
tot die dood.” Sy toestemming tot die steniging van daardie
martelaar, Stéfanus, het Paulus nooit verlaat nie. Hy het gesê:
“Ek het die Kerk vervolg, selfs tot die dood.” Sien? Dit het hom
nooit verlaat nie, omdat hy gesien het Christuswordweerspieël.

145 Hoe het Stéfanus dit gedoen? Hy het nooit enige
wonderwerke gedoen nie, al het hy geweet Christus is ’n
wonderwerker. Hy het al hierdie magte en dinge geken. Maar
wat het hy gedoen? Hy het net sy lewe op so ’n manier voorgestel
dat hulle gesien het dit was die krag van Christus. Amen.

146 Jy mag nooit ’n visioen sien nie. Jy mag nooit jou hande op ’n
siek persoon sit, en die krag van die Almagtige God ’n geraamte
van ’n man weer voel terugverander na die lewe nie. Jy mag Hom
nooit oorkant sien staan in drie of vier reënboë nie. Jy mag nooit
Sy beeld sien nie. Jy mag nooit Sy stem hoor nie. Maar steeds
kan jy ’n advertensiebordwees wat Jesus Christus sal weerspieël,
deur ’n lewe wat so skoon en onbesoedeld deur die wêreld was.
Nie vol rommel van vuil goed wat jou lewe omring nie; maar iets
suiwers, wat die honger hart sal laat honger en dors om soos jy
te wees. Amen.
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147 Julle is die sout van die aarde. “As die sout laf geword het,
waarmee sal dit gesout word?” Dis reg. Honger en dors! “Laat
julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke
kan sien, sien wat julle doen, en die Vader wat in die Hemel is,
verheerlik.” Honger! Advertensieborde! Weerkaats! Wonderlik!
Ja, meneer.
148 Nou, ook, ons wil nie dit doen nie. Ons wil nie ’n vinnige
verkoop daarvan maak nie, net sê: “Wel, ek is gisteraand bekeer.
Halleluja! Die hele wêreld…” Jy kan nie dit doen nie. Dis ’n
vinnige verkoop. As ons dit doen, is die produk nie veel werd nie.
As jy net goed lewe, sê: “Ek weet eenkeer, ek—ek het goed gelewe
vir twee weke nadat ek bekeer is. Ek het twee weke gelewe, ek
het gelewe—ek het gelewe tweeweke, net volmaakte lewe.” Dis ’n
vinnige verkoop. Dis soos hierdie Hadacol wat ons pas gehad het,
niks anders as ’n klomp vitamiene wat bymekaar gegooi is nie,
en dit het net ’n klein tydjie gehou.Dit het uiteindelik vervaag.
149 Jy wil ’n elke-dag Christen wees, elke-uur Christen, elke-
jaar Christen, nie ’n vinnige verkoop nie. Maar laat julle Lig
só skyn.
150 As jy naderstap na ’n man en hom vra om Christus te
ontvang, hy in jou gesig lag, moenie weggaan en sê: “Wel, daar’s
niks Daaraan nie, anders sou hy Dit aanvaar het,” nie. Nee. Dis
’n Hadacol verkoping. Ons verkoop nie Hadacol nie.
151 Ons verkoop die Evangelie, die krag van die lewende
God, Christus dieselfde gister, vandag, en vir altyd. As die
wêreld jou haat, hulle het Christus gehaat voor hulle jou
gehaat het, vir dieselfde rede Hom na die kruis gedryf. Maar
ons is Sy verteenwoordigers. Ons is Sy advertensieborde. Ons
adverteer Hom.
152 Hoef nie ’n klomp windmaker goed te hê, ’n klomp: “Doktor,
Ph. D. LLD. nie! Die groot, heilige kerk van So-en-so en So-en-
so, gestig destyds daar in so-en-so en so-en-so! Ons het So-en-so
en So-en-so!”
153 Maak hulle net honger. Amen. ’n Eenvoudige, skoon
advertensiebord met Christus geskryf oor jou lewe: “Dat die
mense julle goeie werke sal sien en die Vader wat in die Hemel
is, verheerlik.” Daar’s dit.
154 Moenie besoedel word met die gemors van die wêreld nie.
Moenie jouself probeer adverteer soos iemand wat sê: “Wel, ek
behoort aan So-en-so, hierdie groot kerk. Dis die grootste kerk
in die stad,” nie.
155 Ons het ’n persoon naby ons buurt daarbo, wat die klein
kerkie hier langs die hoofweg verlaat het, om na ’n groter kerk
toe te gaan, omdat, hulle gesê het: “’n Beter klas mense gaan
soontoe.” ’n Beter klas mense? Sien? Hulle weet nie. Hulle—hulle
breine word stowwerig. Dis—dis—dis besmeer met die dinge van
die wêreld. ’n Beter klas mense?
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156 Wat is ’n goeie klas mense? Mense wat gebore is uit die Gees
van God. As hulle so arm is, dat hulle nie weet waar die volgende
ete vandaan kom nie. Dis die enigste klas mense wat enigiets
werd is. Hulle is die mense wat wedergebore is.
157 Toe Jesus gekom het, watter soort klas mense moes Hy kry?
Ongeletterde, vissermanne, manne…Petrus, apostel, die groot
heilige, aan wie die sleutels na die Hemel gegee is, kon nie eers
sy eie naam teken nie; gestink na vis van die ou visrook en dinge,
’n ou vetterige voorskoot aan. Jesus het daardie klasman geneem.
Vandag, sou hulle hom uit die kerk skop as hy sou inkom, reg, om
te aanbid. Sien?
158 Die mense soek na “klas.” En weet julle die duiwel lewe in
klas? Weet julle wat het die eerste stryd veroorsaak in die Hemel?
Was toe Lucifer ’n belangriker klas mense tot stand gebring het,
’n beter klas Engele gekry het, het hy gedink. Groter, ’n groter
koninkryk, ’n helderder, blinker koninkryk as wat Migael gehad
het. En hy is uit die Hemel geskop. Sien waar klas vandaan kom?
Bly weg van klas.
159 Die hongeriges wil nie klas hê nie. Die hongeriges wil kos hê.
Ja, meneer. Die koues wil vuur hê, nie ’n prentjie nie, ’n vuur. En
die hongeriges, wat dors na God, wil die Evangelie en krag van
Jesus Christus hê. Amen. Maak nie saak hoe eenvoudig dit is nie,
hoe—hoe on-…hoe ongewild dit vir die wêreld is nie, hulle wil
werklikheid hê.
160 ’n Man wat sterwend is, ’n man wat weet hy moet God
ontmoet, gee nie om vir enige klas nie. Hy wil God vind. Hy wil
versekering vind, dat wanneer hy afkom by die rivier, dat daar
iemand sal wees om hom te ontmoet en hom die weg te wys. Hy
wil iets hê wat hom nou anker, wat weet: “Ek weet my Verlosser
lewe. In die laaste dae, sal Hy op die aarde staan.”
161 “Ek is oortuig dat daar geen teenswoordige is, dit wat in die
toekoms is, of sal kom, honger, gevare, of enigiets anders, wat ons
kan skei van die liefde van God wat daar in Christus is nie.” Dis
wat hulle wil hê, wil iets hê wat…
162 Nie ’n skyngeloof, iets wat vinnig verkoop: “En gaan
hiernatoe en sluit by die kerk aan,” nie. Ek wil iets hê wat…
Sê: “Wel, ek sal afgaan en by hierdie kerk aansluit. Ek sal ’n
toewydingsdiens hê, die pastoor sal my in die geheim doop en my
in die kerk inneem.” Nee, nee. Dis nie dit nie. Dis een van daardie
vinnige verkoopsgoed. Dit sal nie baie lank hou nie.
163 Ek wil regte oudtydse bekering hê, ’n man of vrou wat
gewillig is om uit te stap en te sê: “Ek’s verkeerd. Ek wil soos
my buurman word. Ek begeer om ’n vrou soos my buurvrou te
wees. Ek wil ’n man soos my buurman wees. Ek wil so goddelik
wandel voor mense, dat mense dieselfde vanmy dink as van hom.
Ek wil soos Jesus Christus wees.”
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164 Nou, onthou, ter afsluiting, ek—ek—ek sal net aangaan.
Maar, ter afsluiting, wil ek dit sê: Ons is nie Sy vekoopsmanne
nie, ons is Sy advertensieborde. Sien? Moenie dink ons is Sy
verkoopsmanne nie. Hy het nie enige verkoopsvernuf nodig nie,
net advertensieborde.
165 Ek het voorheen gewerk vir die Openbare Werke
Maatskappy. En ons het hierdie Mogullamp gehad wat uitgekom
het. Hulle het ’n kompetisie daarvoor gehad. Wie ook al die
meeste lampe verkoop het, het gekry, o, ’n prys, ensovoorts, en
’n sekere persentasie, wat hulle gekry het vir die verkoop. Wel,
elke persoon, elke werknemer, moes ’n verkoopsman wees van
hierdie lampe. Wel, ek het begin dink aan iets soos hierdie: “As
die produk gewaarborg is vir my, die maatskappy die produk
gewaarborg het vir my. Nou, as daardie lamp enigiets beteken,
sal dit ditself verkoop. En as dit niks werd is nie, dan smeer ek
iets aan die publiek af, wat niks beteken nie.”
166 Ek het nooit daarin geglo nie. Ek glo nie in hierdie hoëdruk
verkoopsman dinge nie. Dis waarom ek dit nie glo in godsdiens
nie. As ek ’n produk het wat goed is, sal dit ditself verkoop. Dis
reg. Dit sal ditself verkoop.
167 So, weet julle wat het ek gedoen? Ek het soontoe gegaan, en
ek het vir die superintendent gesê, ek het gesê: “Is hierdie lampe
absoluut gewaarborg?”

“Gewaarborg, presies.”
“Hulle sal nie draai nie?”
“Nee, meneer.”

168 “En hulle is gewaarborg? Die vakmanskap en alles is
gewaarborg?”

“Ja.”
169 Ek het gesien hulle maak ’n pragtige sagte lig. Enige vrou
sou hulle waardeer in die kamer. Weet julle wat het ek gedoen?
Ek het net vir my omtrent tweehonderd van hulle opgelaai, en ek
het begin omgaan na almal wat ek geken het.
170 Gesê: “Wat wil jy hê, vanmôre, Billy? Het ek nie my rekening
betaal nie?” Ekmoes rekeninge invorder.
171 Ek het gesê: “O, jy het jou rekening betaal. Ek wil vir jou nog
een gee.” Ek sê: “Ek het ’n lamp hier.”

“O, ek kan dit nie bekostig nie.”
172 “Nou, wag ’n oomblik. Jou nooit gevra om dit te koop nie. Ek
het net so ’n vrag van hulle, ek—ek wil een aflaai in jou huis. Hou
jy dit net ’n paar weke, en geniet dit, en ek sal weer verbykom en
dit optel. Ons is veronderstel om hierdie goed te adverteer, hulle
net uit te neem, so ek sal dit net opstel in jou huis.”
173 “Wel, nou, Billy, ek—ek kon dit net nie koop nie. Ek het nie
die geld om dit te koop nie.”
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174 “Ek het jou nie eers gevra om dit te koop nie, het ek? Ek het
net gesê ekwil dit in jou huis sit, jou dit laat geniet.”

“Jy speel nie?”
175 “Nie enige vangplek nie. Jy ken my. Ek sal net verbykom en
dit optel. Ek sal dit weer oplaai binne twee weke. Goed. Ek sal
net verbykom en dit oplaai. Enigste ding wat ek wil hê jy moet
doen, is net…Ek wil dit van my bakkie aflaai, ’n plek kry om
dit te sit. Ek moet soveel van hulle aflaai hier. Ek—ek—ek wil dit
van my bakkie afkry. Ek—ek wil nie hê jy moet dit koop nie. Ek
het nie vir jou gevra om dit te koop nie. Ek het net gevra om dit
hier te laat staan.”

“Wel, wat as dit breek?”
“Dis my verantwoordelikheid. Ek’s die een wat daarvoor

sorg.”
176 Ek het geweet die lamp sal homself verkoop. Ek het geweet
dit was ’n egte produk. Ek het die lamp in die huis gesit. Ek het
nie tien uit die tweehonderd opgelaai nie. Ek het die kompetisie
gewen. As gevolg waarvan? Waarom? Die lamp het homself
verkoop. Jy dit eenmaal sien, en sien wat dit is, dan wil jy dit
hê. Dit sal ditself verkoop.
177 Dis dieselfde ding. Ons hoef nie groot organisasies te hê, om
Christus te verkoop nie. Ons hoef nie hoogsopgeleide predikers te
hê, en blinkgevryfdemensewat burgemeesters is, en verskillende
dinge van die stad nie. Wat ons moet hê, is Christus. En Christus
verkoop Homself. Jy plaas Christus in ’n man se hart, hoef jy
hom nie te vertel: “Jy moet by hierdie organisasie, of daardie een
aansluit nie.” Hy’s alreeds oortuig van die produk.
178 Is jy honger? “Geseënd is hulle wat honger en dors.” Ons
maak gereed om te kom na die nagmaaltafel nou. Vir diegene
wat nog nooit, miskien, nog nooit Christus in julle lewe geneem
het nie…As jy ’n Christen is, dan honger jy. Ek is nou al een-en-
dertig jaar ’n Christen, en elke dag honger ek meer na Christus
as wat ek het toe ek begin het. Hyword soeter elke dag.
179 En ek kyk na Sy advertensiebordjies, soos ek hulle in die
straat sien afgaan, kyk na hulle hierbuite in die hospitaal, kyk na
hulle in die uur van hulle dood, kyk hierbuite na hulle wanneer
hulle by ’n konfrontasie kom, kyk na daardie dametjie, hoe sy
haarself daar hou as ’n ware, egte heilige.
180 Ek het by ’n toonbank gestaan, hier nie lank gelede
nie, ’n dametjie dopgehou. [Leë kol op band—Red.] …begin,
omgedraai. Gesê: “Ken jy Jesus as jou Verlosser?” En die seun
het sy hoof gebuig, by die deur uitgehardloop, sien, nooit na my
gekyk nie. Daar het julle dit. O, sy het my nie geken nie, maar
ek het haar geken. Ek het haar geken. Ek het haar dopgehou.
Sy’s nou getroud. Sy het met ’n predikertjie getrou, en gaan net
goed aan.
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181 So daar’s dit, julle sien, ek hou daarvan om na daardie
advertensiebord te kyk. Ek hou daarvan om daarna te kyk.
Dit—dit maak my honger, bereik ’n punt waar, daar, ons kan
eet, geestelike Voedsel eet. Want, ek het geweet daardie meisie
behoort nie net aan die kerk nie. Sy was ’n Christen. Dis reg. Ja.
Jy kan sien.
182 Die Bybel het gesê: “Hoewel Petrus en Johannes…” (Nadat
hulle daardie man genees het by die Skone Poort; hy was verlam
van sy moederskoot af, sien, hy het nie te veel krag gehad nie,
hy kon nie baie lank opstaan nie, Petrus moes hom regop hou
om hom te laat loop. Genees…Van sy moederskoot af, sien. Toe
hulle hulle ingeneem het voor die raad en hulle verbied het om
te preek in die Naam van Jesus.) “En hulle het gesien dat hulle
onkundig was,” het die Bybel gesê. Hierdie apostels, Johannes
en Petrus, was “onkundig en ongeletterde mans.” Hulle het nie
enige groot teologie geken nie. Hulle was vissermanne, kon nie
hulle naam teken nie. Maar gesê: “Hulle moes notisie van hulle
neem, dat hulle by Jesus was.”

Watwas hulle? Advertensieborde, advertensieborde.
183 O, ons kan aangaan. God help ons om advertensieborde te
wees. Mag hierdie Branham Tabernakel hier, hierdie plekkie,
geheilig en toegewy aan God, mag dit advertensiebordjies oor
hierdie land hier voortbring, wat hierdie hele honger en dors volk
na Christus sal laat kom, sou my gebed wees.

Laat ons net ons hoofde buig vir ’n oomblik.
184 Mees genadige Vader, ons is inderdaad bevoorregtemense om
Christus in ons lewens te hê en in ons hart. Ons is so dankbaar
teenoor Hom, ons Vader. Ons weet dat om Hom te ken, Lewe is.
Nie om die geloofsbelydenisse te ken nie, nie om die boeke te ken
nie, maar om Christus te ken is Lewe. En, Vader God, ons wat
Hom so bevind het, ons Verlosser, ons Geneesheer (ons krag, ons
hulp—ons hulp kom van die Here), ons bely dat ons niks is nie;
ons weet niks. Daar’s net een ding wat ons weet of begeer om
te weet: Dis Christus in die krag van Sy opstanding. Want almal
wat dit glo, het Ewige Lewe.
185 En ons bid, Hemelse Vader, dat U hierdie kerkie sal seën
en hierdie mense wat hier is op hierdie warm aand, op hierdie
Sabbataand hier, wat sit in hierdie klein, houttabernakeltjie, in
afwagting van die seëninge van God.
186 Die paar deurmekaar en opgebreekte woorde wat gegee is:
honger, en ’n reisiger sien die advertensiebord. God, maak ons
so honger en dors dat ons sal uitkyk vir U advertensieborde, die
Christenlewens sal sien. Mag ons advertensieborde vir U wees.
Mag U U Lewe aan ’n honger siel weerspieël, dat hulle mag
honger word wanneer hulle die advertensiebord sien wat ons
adverteer: “Christus, ons Borg, wat ons ’n vredevolle lewe vol
vreugde en krag in ons siel gegee het.”
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En om ’n lewe te lei sodat mense soos Hy sal wil wees; skenk
dit, Here, gee dit vir almal van ons.
187 En mag daar sommige hier wees, wat dit nog nie gevind het
nie; maar vanaand het hulle bestudeer, en dopgehou, af deur die
lewensreis na die verskillende ou geheiligde mense: daardie ou
moeders uit vergange se dae; daardie man vir wie hulle gelag
het op die straathoek en gedink het hy was ’n…van sy verstand
af, wat daar staan en preek het. Maar nou sien hulle daardie
man was ’n advertensiebord. Hy was ’n bord wat gewys het.
Daardie ou heilige moeder wat in die pad afgegaan het, met
haar hare agter om haar kop gedraai, oudtyds aangetrek, en tog,
ons jongmense mag daarvoor gelag en gedink het: “Watter soort
ouderwetse is dit?”
188 Maar ons besef, Here, dit was ’n advertensiebord vir Ewige
Lewe. Ons het daarby verbygegaan, Vader. Ons is jammer. Ons
is jammer. Laat ons teruggaan en dit naspoor vanaand, Vader.
Maak ons so. Gee ons Lewe. Ons wil lyk soos heiliges voor U.
Ons wil so optree. Daardie man waarteen ons kwaad gespreek
het, daardie man met wie ons gestry het, hy het nooit ’n woord
teruggesê nie, maar was baie liefdevol. Hy het gesê: “Dis alles
reg, seun. Die Here seën jou.” En ons het in sy gesig gelag en
weggeloop. O, God, sonder om te weet dat dit ’n advertensiebord
was, sonder om te weet dat daardie man ’n advertensiebord
was om Ewige Lewe vir ons te adverteer. Hy het Christus in sy
lewe gehad.
189 Nou, ons honger, Here. Ons weet waarheen om te gaan. Ons
wil na hierdie plek toe gaan waarnatoe die bord ons wys, na
Gólgota, waar ons daardie soort lewe kan vind. Waar ’n honger
siel bevredig kan word. Ja, dit is nie drie myl in die pad af nie.
Dis net nog een tree.
190 God, maak daardie sondaar, vanaand, daardie een tree gee:
na Gólgota kom uit die gemors van sonde waarin hy is. Mag hy
naby aan Gólgota kom net nou, en stop, en opkyk, en sê: “Here,
ek het U bord gesien, en ek’s honger. Vul my honger siel.” Skenk
dit, Vader.
191 Terwyl ons ons hoofde gebuig het, sal daar sommige
hierbinne wees vanaand, wat wil opkom naGólgota en sê: “Here,
vul my honger siel, maak my soos ’n ware Christen, die Christene
van die Bybel, die Christene wat ek vandag sien, wat lewe vir
God”? Wil julle graag onthou word in gebed? [Iemand praat in
tale, en gee uitleg—Red.] Wil jy nou graag jou hand opsteek, en
sê: “Onthou my, Broer Branham”? God seën jou. God seën jou.
God seën jou. God seën jou.
192 Hemelse Vader, daar was baie hande wat uitgegaan het. Ons
dank U, U Gees hoor terugpraat met ons, hulle uitnooi na die
tafel van die Here. O, God, mag hulle daardie Ewige stap neem
net nou (om nooit weer terug te keer nie) opkom na Gogóta, hulle
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lig van nou af aan laat skyn, dat ander die goeie werke mag sien,
en die Vader in die Hemel vereer. Skenk dit, Here. Ons gee hulle
nou aanU, as trofeë van genade, deur Jesus Christus seNaam.
193 Terwyl ons bly, met ons hoofde geboë nou, net ’n oomblik.
Kyk of enigiemand wil vorentoe tree, ’n belydenis maak,
in gebed.

Hy gee om vir jou,
Hy gee om vir jou;
Deur sonskyn of skadu,
Gee Hy om vir jou.

Hy gee om vir jou,
Hy gee om vir jou;
Deur sonskyn of skadu,
Gee Hy om vir jou.

Noumet julle hoofde gebuig, laat die Christene sing.

Hy gee om vir jou,
Hy gee om vir jou;
Deur sonskyn of skadu,
Gee Hy om vir jou.

Hy gee om vir jou,
Hy gee om vir jou;
Deur sonskyn of skadu,
Gee Hy om vir jou.

194 Dink net wanneer die son skyn, gee Hy om; wanneer die
skadu’s val, gee Hy om. Wat van die skadu van…die vallei van
die doodskadu? Hy sal steeds vir jou omgee. Sal jy nie vanaand
genoeg vir Hom omgee om op te stap en neer te kniel saam met
hierdie groepie hier nou nie? Maak jou belydenis, vertel Hom dat
jy nader wil kom aan Gólgota, nou.

…Hy gee om vir jou.
Hy gee om vir jou,
Hy gee om vir jou;
Deur sonskyn of skadu,
Gee Hy om vir jou.

195 Onder deur die lanings wat ons gaan, diep skadu’s wat val;
maar Hy gee om, Hy verlaat nooit, of versaak nie. Eendag,
wanneer ons aan die einde van die pad kom, en beginmet daardie
lang en laaste wandeling, verwag ek Hy sal daar wees daardie
dag. Hy sal daar wees. Jy het ’n Borg vanaand, Christus wil jou
borg, as jy jou lig wil laat skyn, ’n advertensiebord vir Hom wil
wees. Sal jy nie kom nie, ’n advertensiebord vir Christus wees
nie? Hy’s jou Borg. Kom, ontvangHomnou terwyl ons sing.

Hy gee om vir jou, (Gaan na die altaar en bid,
nou.)

…gee om vir jou; (Hy gee om, gee jy om?)
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Deur sonskyn en skadu,
Gee Hy om vir jou. (As Hy omgee, wil jy nie
omgee nie? Wil jy nie omgee, as Hy omgee
nie?)

Hy gee om vir jou, (Kom nou, kniel net sag neer.
Sê: “Christus, ek gee om.”)

…gee om vir jou;
Deur sonskyn of ska-…(Wat van moeg en
senuweeagtig en alles totaal ontsteld?)

Gee Hy om vir jou.
Hy gee om vir jou,
Hy gee om…(Wanneer die dokter kom en gesê
het: “Alle hoop is weg.”)

Deur sonskyn en skadu,
Gee Hy steeds om vir…

196 Jy sê: “Maar, Broer Branham, ek het gesondig teenGod.”
Hy gee om vir…(Jy behoort om te gee. Hy
doen.)

Hy gee om vir jou;
Deur sonskyn of skadu,
Gee Hy om vir jou.

197 Sê: “Broer Branham, ek het geliefdes. Ek het dit, dat
gedoen.”

Maar Hy gee om. Hy gee nog steeds om.
“Ek het baie hartseer gehad, Broer Branham. Ek het kinders

wat buite in die wêreld is. Ek het geliefdes wat…”
Hy gee om… (Hy sien elke gebed, elke traan.)
Hy… (Ek het twee kinders by die altaar
vanaand, so ek weet Hy gee om vir my.)

Deur sonskyn of skadu,
Gee Hy om vir jou.
Hy gee om… [Broer Branham neurie—Red.]

198 O, God, hoe waar is dit. U gee om vir ons, Here. Ons is nie
werd om voor om te gee nie, maar U gee steeds om. U het soveel
omgegee datUUEie Lewe gegee het dat ons geredmagword.
199 Om die altaar vanaand is kinders, middeljariges, tieners,
ouer ouderdom. U gee vir almal om. U gee om vir die kleintjies.
U gee om vir die tieners. U gee om vir die oues en verswaktes. U
gee om vir die jong moeder, die jong vader, die ou moeder, die
ou vader, vir die klein seuntjie, die klein dogtertjie. U gee om. U
gee om vir die onomgeebare, hulle wat nie versigtig was in die
lewe nie, wat ons lewe verkwis het met losbandige lewe. Ons het
alles gedoen wat verkeerd is. Ons is nie waardig van U genade
nie, Here. Maar, God, ons honger.
200 Rondom saam met hierdie ander, Here, staan twee van my
kinders, my seun en my dogter. Ek bid vir hulle, Vader. Verbly
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my hart om hulle hier te sien kniel, vanaand, voor hulle vader se
God. Weet dat Hy my gehou het deur hierdie jare, Hy hulle sal
hou. Gesê: “Ek sal jou hou in die uur van beproewing, wat oor
die hele wêreld kom.” U gee om vir ons, Here.
201 Ons dogtertjies en seuntjies is hier rondom gekniel. Moeders
se harte en vaders se harte is verjeug. Miskien ’n moeder, vader,
hier, wat hulle geliefdes oorlede is vir jare. ’n Ou biddende
moeder in die Heerlikheid, sy kyk oor die reling, vanaand, van
die Heerlikheid, af deur die gange van die Hemel. Sy sien daardie
dogter, daardie seun, wat kniel by die altaar.
202 U gee om, Here. Dit wys U gee om.
203 Nou, die boodskappie, dat: “ons so honger”; hulle honger,
Here. U het U lewe in hulle weerspieël. Hulle kom op hier
vanaand, omkrag te ontvang, of ’n advertensiebord vir U gemaak
te word. Gee hulle ’n Sonstraallig, Here, in hulle hart.
204 Vergewe elke sonde. Skenk dit, Here. Hulle is U s’n. En
hulle is trofeë van die boodskap vanaand, ge-offer aan die groot
Christus wat gesterf het op Gólgota. Mag hulle kom, Here. U het
gesê: “Wat julle ook al vra, glo dat julle ontvang waarvoor julle
gevra het, en julle sal dit ontvang.”
205 Ek vra vir verlossing van elke siel net nou by hierdie altaar.
Ek vra, Here, dat hulle ’n advertensiebord sal wees, van hierdie
aand af; dat in hulle lewe, hulle alledaagse lewe, Jesus Christus
sal weerspieël, van die jongste tot die oudste; dat hulle nooit
hierdie aand sal vergeet nie; nooit hierdie lied sal vergeet nie,
Hy Gee Om Vir Jou; en wanneer hulle honger en dors, Hy genoeg
omgee om hulle verlore siel te voed.
206 Vergewe U hulle sonde, want daar staan geskrywe: “Hy wat
My Woord sal hoor en glo in Hom wat My gestuur het, het die
Ewige Lewe. Hy wat na My toe sal kom, sal Ek op geen manier
uitwerp nie.” Dan ongeag, Here, van die toestand van hulle siel,
toe hulle hier opgestap het, vanaand, neergekniel het by hierdie
altaar, het hulle na U toe gekom, Here. Dis onmoontlik vir U om
hulle nie te ontvang nie, want U Woord kan nie faal nie. “Ek sal
op geen manier uitwerp nie. Hy wat na My toe kom, Ek sal hom
Ewige Lewe gee, en sal hom oprig in die laaste dag.”
207 Hier is hulle, Here, wat Ewige Lewe neem net nou, omdat U
gesê het hulle sou dit kry, Ewige Lewe, God se Eie Lewe in hulle,
en hulle sal nie in die oordeel kom nie. Maar as die atoombom
moet flits, sal hulle weg wees voor die flits. Hulle sal Ewige
Lewe hê en opgerig word, die laaste dag, verander, verheerlik,
uit hierdiewêreld uitgeneemnaHeerlikheid. Hulle is U s’n, Here.
Ek gee hulle aanU as advertensieborde langs die lewenspad.
208 Mag die dogtertjies ’n advertensiebord in die skole wees, die
seuntjies ’n advertensiebord by die skool. Pappa en mamma, ’n
advertensiebord in die winkel, by die werk, in die huis, in die
buurt. Maak hulle almal U advertensieborde, want hulle is U
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s’n. As U dienskneg, gee ek hulle aan U, in die Naam van Jesus
Christus.

Hy gee om vir jou,
Nou, Hy…

209 Nou, gee jy om vir Hom? Wil jy Hom hê as jou Verlosser en
glo dat Hy Sy Woord hou? Glo dat Hy Sy Woord hou; jy kom met
geloof; glo dat Hy Sy Woord hou: “Hy wat na My toe kom, sal Ek
op geen manier uitwerp nie.”
210 Julle wat Hom sal aanvaar op grond van sterflikheid, en glo
dat, omdat julle bely het, jou sondes vergewe is, jy Hom sal
aanvaar as jou Verlosser, en glo dat Hy vir jou omgee, ek wil
hê jy moet opstaan, draai na die publiek, na hierdie gehoor as
’n getuie dat jy vir Hom omgee, omdat Hy vir jou omgegee het.
Onthou, jy kon nie hier opgekom het as Hy nie vir jou omgegee
het nie. Nou, gee jy om vir Hom, so jy gaan opstaan en getuig, dat
jy vir Hom omgee. Van hierdie aand af, sal jy ’n advertensiebord
wees vir Hom.

…Hy gee om vir jou.
Hy (Dis reg, dis reg.) jou,
Hy gee om vir…

Julle nou, wat glo Hy gee om vir julle, en julle gee om vir
Hom, staan op julle voete, kyk terug na die gehoor sodat hulle
kan sien. Hy het gesê: “Julle My voor die mense sal bely, sal Ek
julle voor die Vader bely.”

Hy gee steeds om vir…(Bly julle net hier
staan, net ’n oomblik, as julle sal.)

Hy gee om vir jou,
Hy gee om vir jou;
Deur sonskyn en skadu,
Gee Hy om vir jou. (Almal saam nou.)
Hy gee om…(Glo julle Hom?)

[Broer Branham bedien diegene by die altaar, en kan nie
duidelik gehoor word nie—Red.]…?…Hy gee om vir jou? Goed,
staan op…?…
211 Nou, die gehoor kyk na die—die mense. Nou, laat ons
almal…julle hier by die gehoor, steek net julle hande op, en
hulle in die gehoor, laat hulle hulle hand opsteek, julle by die
altaar, steek nou julle hande op, terwyl ons sing:

Hy gee om vir jou,
Hy gee om vir jou;
Deur sonskyn en skadu,
Gee Hy om vir jou.

212 Nou, hierdie by die altaar, ek sal woorde in julle mond
plaas, sê julle dit: “Jesus het omgegee vir my, [Diegene by die
altaar herhaal agter Broer Branham aan: “Jesus het omgegee
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vir my,”—Red.] Ek het na Hom toe gekom, [“Ek het na Hom toe
gekom,”] nou, gee Hy om vir my, [“nou, gee Hy om vir my,”] en
gee ek om vir Hom. [“en ek gee om vir Hom.”] Van vanaand af,
[“Van vanaand af,”] vorentoe, [“vorentoe,”] sal ekHomdien, [“sal
ek Hom dien,”] en sal ek Sy advertensiebord wees, [“en sal ek Sy
advertensiebord wees,”] van nou af, [“van nou af,”] met God as
my hulp. [“met God asmy hulp.”] Amen.” [“Amen.”]
213 Nou, laat die gehoor nou op hulle voete staan. Soos hierdie
mense…Ek wil hê julle hier by die altaar moet hande skud met
mekaar, en sê: “God seën jou, broer, suster,” en: “ek—ek sal bid
dat jy God se advertensiebord sal wees.” En dan, wanneer hulle
terugkom by hulle sitplek, skud julle hulle hand, sê: “God seën
jou, Pelgrim. Jy’s nou een van ons, en ek sal vir jou bid dat jy ’n
advertensiebord kan wees.”
214 En as julle mense nie gedoop is in—in water in die Naam van
Jesus Christus nie, sal die bad oopwees binne ’n oomblik. Goed.

Hy gee om…?…
Hy gee om…

[Broer Branham bedien diegene by die altaar—Red.] O,
God…?…

O, Hy gee om vir jou,
O, Hy…(Dogtertjies hier by die altaar, wat
huil, mekaar in hulle arms hou.)

Regdeur sonskyn en skadu,
O, gee Hy om vir jou.

215 Gee ons ’n akkoordjie nou, van ’n Sonstraal. Hierdie is vir die
seuntjies en dogtertjies. Laat ons dit saam sing, julle kleintjies.

Sonstraal, ’n sonstraal,
Jesus roep my vir ’n sonstraal;
’n Sonstraal, ’n sonstraal,
Ek wil Sy sonstraal graag wees. (Laat ons dit
almal saam sing.)

’n Sonstraal, ’n son-…, (Laat julle liggie
skyn.)

Jesus roep my vir ’n sonstraal;
’n Sonstraal, ’n sonstraal,
Ek wil Sy sonstraal graag wees. (Laat ons ons
hande opsteek na God en daardie belofte vir
Hom maak.)

’n Sonstraal, ’n sonstraal,
Jesus roep my vir ’n sonstraal;
’n Sonstraal, ’n sonstraal
Ek wil Sy sonstraal graag wees.

216 Hoekom?
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Hy gee om vir…(Nou, skud julle mekaar se
hand, nou.)

Hy…(…?…)
…-skyn of ska-…, (Het ’n Skrif?)
Hy gee om vir jou.
Hy gee om vir jou,
Hy gee om vir jou;
O, deur sonskyn en skadu,
Gee Hy om vir jou.

Laat ons nou sit, almal.
217 Ons Hemelse Vader, dis ’n genadige tyd in die tabernakel,
wanneer ons baie siele kan sien kom na die altaar, en trane stort
van—van belydenis, en honger en dors na God. Hoe ons U dank
hiervoor, selfs veroordeling oor die kindertjies, hulle laat opkom.
218 Godwanneer ons die liedere sing datHyOmgee Vir Jou,weet
ons dit, Here. En die kindertjies se wiegeliedjie, ’n Sonstraal; “’n
Sonstraal, Jesus roep my vir ’n sonstraal.” Sekerlik, Hy het gesê:
“Laat julle só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke sal
sien.” Vader, mag hierdie nie net wees vir die kleintjies nie, maar
mag ons almal word soos kindertjies, soos dit tevore aangehaal
is, dat: “as ons nie word soos kindertjies nie, nie mag ingaan nie;
ons klein, sagte hartjies, soos kindertjies, ons nie die Koninkryk
van God kan sien nie.”
219 Mag ons harte soos klein kindertjies wees. En ons wil so
wees, Here, eenvoudig in ons lewe. Net niks hoogmoedig, niks
hoofwaardig nie, maar net eenvoudig, soos klein kindertjies,
om U lief te hê, en U te gehoorsaam, en U te dien. Ons weet
dat ons nie soek na die wysheid van hierdie wêreld nie, omdat
dit dwaasheid vir God is. Ons soek na die genade van God en
ons bid dat U genade sal skenk aan hulle almal wat—wat na
genade soek. En daar staan geskrywe: “Aan die barmhartiges sal
barmhartigheid bewys word.”
220 Nou nader ons die tafel van die Here. O, wat ’n geskikte tyd,
na baie gesien het…die altaar gevul, bely het: jong seuns, jong
dogters, klein kindertjies, oues, middeljariges, tieners, vaders,
moeders. Sien hulle kom, Jesus aanvaar, naby aan Gólgota
opstap omdat hulle kom na die tafel van die Here.
221 Nou, in die simbool, U het net vir ons twee simbole gelos:
Een van hulle was die Nagmaal, die ander een was Voetewas,
en (drie, was dit), en die Doop, as simbole: Nagmaal, Voetewas,
Doop. Dis die simbole, uiterlik, wat ons doen, wat praat van ’n
innerlike werk van genade. Ons moet iemand doop binne ’n paar
oomblikke in die Naam van Jesus Christus.
222 Vader, daar’s baie wat hier kom na die tafel van die Here.
Laat elke Christen weet dat Jesus dit gesê het: “Hy wat My vlees
eet, en My Bloed drink, het die Ewige Lewe; en Ek sal hom in die
laaste dag opwek.” Ons weet Hy het dit gesê. Nou, Vader, bid ons



LAAT JULLE LIG SÓ SKYN VOOR DIE MENSE 33

dat U ons harte sal voorberei in teerheid en belydenis, dat ons
wat kom, nie saam met die wêreld veroordeel kan word nie. Mag
ons as Christene kom,want ons vra dit in Jesus seNaam.Amen.
223 Terwyl hulle…plekaanwysers, of, die diakens, kom met
die tafel van die Here, gaan ons die gesang sing: Daar Is
’n Fontein Gevul Met Bloed, Getrek Uit Emmánuel Se Are,
terwyl ons regmaak vir die nagmaal, net binne ’n oomblik, soos
die plekaanwysers sal vorentoe kom, of, die diakens, en die
nagmaaltafel bring, terwyl ons dit sing.

Daar is ’n fontein gevul met bloed,
Getrek uit Emmánuel se aar,
En sondaars gedompel onder die vloed,
Verloor al hul skuldvlekke.
Verloor al hul skuldvlekke,
Verloor al hul skul-…(Dink net, al hulle
skuldvlekke.)

En sondaars gedompel onder daardie vloed,
Verloor al hul skuld…

224 Nou, in eerbied, lees ons die Woord, gevind in die 11de
hoofstuk van Een Korinthiërs, die 23ste vers. Paulus wat praat
met die Korinthiese kerk:

Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle
oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waar…Hy
verraai is, brood geneem het;
en nadat Hy gedank het, het Hy dit gebreek en gesê:

Neem, eet; dit is My liggaam wat vir julle gebreek word;
doen dit tot My gedagtenis.
Net só ook die beker ná die ete,met diewoorde:Hierdie

is die beker van die nuwe testament in My bloed; doen
dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot My gedagtenis.
Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie

beker drink, verkondig julle die dood van die Here
totdat Hy kom.
Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die

beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die
liggaam en bloed van die Here.
Maar die mens moet homself beproef en só van die

brood eet en uit die beker drink.
Want wie op onwaardige wyse eet en drink, eet en

drink ’n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van
die Here nie onderskei nie.
Daarom is daar onder julle baie siek en verswak,…’n

aantal het ontslaap.
Want as ons onsself beoordeel…, sou ons nie

geoordeel word nie.
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Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here
getugtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel
mag word nie.
Daarom,my broeders, as julle saamkom om te eet, wag

vir mekaar;
225 Nou, in gehoorsaamheid aan hierdie groot gebod, hier deur
Paulus gegee, laat ons net dit onthou: dat ons skuldig is, dat op
een of ander manier en om een of ander rede, is die beste van
ons, skuldig voor God, want daar staan geskrywe van ons Here
Jesus Christus: “Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die
Hemel volmaak is.” So ons kan net volmaak wees deur ons geloof
in Sy gestorte Bloed. So daar’s nie een ding wat ons kan doen om
onsself te help nie, ons moet op Sy genade vertrou.
226 So, ek sal bid vir julle dat God julle sal vergewe vir al julle
onwaardigheid. En sal julle vir my bid, dat God my sal vergewe
vir my onwaardigheid? Want ons nader die tafel van die Here.
Ons sal bid, stil, een vir die ander. [Broer Branham talm vir ’n
halfminuut—Red.]
227 Skenk dit, ons Vader, in die Naam van—van Jesus Christus,
U Seun. Amen.
228 Verteenwoordig die liggaam van Jesus Christus: hierdie
kosjerbrood. Hy sou brood neem en dit breek en het dit aan Sy
dissipels gegee en gen-…gesê: “Neem julle en eet: hierdie is My
liggaam,wat gebreek is vir julle: doen dit totMy gedagtenis.”
229 Laat ons bid:

Ons Vader Wat in die Hemel is, laat U Naam Geheilig word.
Laat U Koninkryk kom. Laat U wil geskied in die Hemel, net
so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En
vergewe ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe.
Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose.
230 O, Here God, Skepper van hemel en aarde, Maker van Ewige
Lewe, en Gewer van elke goeie gawe, kyk af op die seuns van die
mens en vergewe ons sondes, soos ons, in boetvaardigheid, voor
U buig, onwaardige skepsels is ons. En wanneer ons die prys sien
wat God betaal het vir ons sonde deur Sy Seun te stuur, gemaak
in die gelykenis van sondige vlees, en Sy kosbare liggaam, sien ek
die spykermerke in Sy hande, in Sy voete, die doringmerke in Sy
kop, die deurboring onder Sy kosbare hart. Dit was alles gedoen
vir my sonde en die sondes van mymense. Hierdie, Here, ons bely
ons sonde.
231 Hierdie brood verteenwoordig daardie gebroke liggaam wat
ons moet neem tot Sy gedagtenis. O, Vader God, heilig hierdie
kosjerbrood vir daardie doel. Ons vra dit in Jesus Christus se
Naam. Amen.
232 “Net so het Hy die beker geneem, en toe Hy gesluk het,
gesê: ‘Hierdie is die Bloed, die Nuwe Testament: doen dit tot My
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gedagtenis. Want so dikwels as wat julle dit drink, verkondig
julle die dood van die Here totdat Hy kom.’”

Almagtige God, Skepper van hemele en aarde, en Maker van
goeie Lewe, die Ewige Lewe, die enigste Lewe, Vader God, ons
gee vir U hierdie vrug van die wynstok. Wat, ons onthou, in U
groot, heilige, kosbare hart, soos U, daardie nag, geweet het dat
U U geliefdes sou verlaat, U hulle eenkant toe geroep het, en die
avondmaal geneemhet, en vir hulle gesê het: “Ek sal niemeer van
die vrug van die wynstok drink, totdat Ek dit sal drink nu-…
opnuut saam met julle in My Vader se Hem-…Koninkryk nie.”
Ons sien uit na daardie dag, dat wanneer ons hierdie sal drink
saam met U opnuut in die Koninkryk van God. Daardie groot,
edele nag wat sal kom, wanneer die Bruilofsmaal uitgesprei sal
word oor die hemele, ons daar sal staan, verlos deur die Bloed
wat hierdie druiwe verteenwoordig.
233 O, God, heilig hierdie kosjerwyn vir die bepaalde doel om
die Bloed van onse Here Jesus Christus te verteenwoordig. En
mag elkeen wat deelneem aan hierdie brood en wyn, mag hulle
Goddelike krag ontvang, hulp, genees hulle siektes, vergewe
hulle sondes, Here. Genees my siekte en vergewe my sondes. En
maak ons U mense, U diensknegte, want ons vra dit, in Jesus
Christus se Naam. Amen. [Leë kol op band—Red.]
234 …bly tot die oggend.

…gedurende die maaltyd — die duiwel het dit nou
al in die hart van Judas Iskáriot, die seun van Simon,
ingegee om Hom te verraai —
het Jesus, omdat Hywis dat die Vader alles in sy hande

gegee het… dat hy van God uitgegaan het en na God
heengaan,
van die maaltyd opgestaan en Sy bo-kleed uitgetrek

en ’n doek geneem en dit om Hom vasgemaak.
Daarna het Hy water in ’n bak gegooi en die voete van

die dissipels begin was en afdroog met die doek wat Hy
omgehad het.
Hy kom toe by Simon Petrus en Petrus het vir Hom

gesê: Here, gaan U my voete was?
Jesus wat antwoord…sê vir hom: Wat Ek nou doen,

begryp jy nie…nie, maar jy sal dit hierna verstaan.
Petrus het vir Hom gesê: U sal my voete in der

ewigheid nie was nie! Jesus antwoord hom: As Ek jou
nie was nie, het jy geen deel aan My nie.
Simon Petrus het vir Hom gesê: Here, nie net die voete

nie, maar…die hande en die hoof.
Jesus het vir hom gesê: Hy wat gewas is, het niks

anders nodig as om die voete te was nie, maar is
heeltemal rein;… julle is rein, maar nie almal nie.
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Want Hy het geweet wie sou Hom verraai. Daarom het
Hy gesê: Julle is nie almal rein nie.
Toe Hy dan hulle voete gewas en Sy bo-kleed geneem

het, gaanHyweer aan tafel en sê vir hulle: Verstaan julle
wat Ek aan julle gedoen het?
Julle noem My Meester en Here, en julle is reg, want

Ek is dit.
As Ek dan, die Here en die Meester, julle voete gewas

het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was.
Want Ek het julle ’n voorbeeld gegee om, net soos Ek

aan julle gedoen het, ook so te doen.
235 Aan die nuweling wat in die tabernakel mag wees, dit was
ons gebruik vandat ek ’n prediker hier was, en sal wees totdat
dae…my dae nie meer sal wees nie. Dit is gebruiklik dat na
Voetewas, ons…na Nagmaal, ons Voetewas doen. Ek dink dis
’n opdrag van die Here. Die vroue gaan na een vertrek en hulle
was mekaar se voete, as ’n voorbeeld.
236 Daar was net drie dinge wat Jesus vir ons nagelaat het om te
doen. Een (wat natuurlik was), een van hulle was die Waterdoop;
die ander een, Nagmaal; en die ander een was Voetewas. Alle
ander dinge, soos aanraak, hanteer, ensovoorts, was uitgelaat by
die kruis.Maar daar is beveel dat hierdie dinge gedoenword.
237 En ons vind dat drie-en-dertig jaar hierna, het Paulus
gepreek, of, vir Timótheüs gesê het, dat selfs ’n weduwee,
wat onder sestig jaar oud was, nie in die groep gelowiges
ingeneem kon word nie, behalwe as sy vreemdelinge geherberg
het, konstant dag en nag gebid het, en die voete van die heiliges
gewas het. Wat wys dat Voetewas steeds gedoen is, na soveel jaar
daarna. Ons het ’n rekord daarvan af deur die eeue.
238 Ons doen dit steeds hier op die oudtydse manier van die
Bybel; dat ons dit doen net omdat dit ’n opdrag is. Dis ’n gebod
van die Here dat ons hierdie dinge moet doen totdat Hy weer
kom, wat wys ons glo in Hom, dat Hy dit gedoen het, en Hy
het hier gesê: “Ek het vir julle ’n voorbeeld gegee, dat julle aan
mekaar moet doen net soos Ek aan julle gedoen het. Salig is julle
as julle hierdie dingeweet, en hulle doen.” So dit is dit, ons geloof
in die Bybel, dat ons moet doen, na Nagmaal, Voetewas. Ek dink,
direk daarna, is ’n Doopdiens.
239 Ek weet dis ’n bietjie laat, maar onthou die dag toe ons baas
ons gevra het om ’n bietjie oortyd te werk of iets? Wat van die
aanbidding van die Here? Baiekeer het hulle heelnag gepreek in
die Bybel se tyd. Ek onthou eenkeer in die Bybel, gelees waar
Paulus, heelnag gepreek het, ’n jong kêrel uit die venster uitgeval
het en dood is. Paulus het net gegaan en sy liggaam oor die
jongman se liggaam gelê, en die lewe het weer teruggekom in
hom, en hy het gelewe. En dit is steeds dieselfde Evangelie, die
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Paulus Evangelie, wat ons steeds preek, die Evangelie van Jesus
Christus.
240 So nou, die vroue het ’n kamer hieragter, en die mans het ’n
kamer hier. En nou, as julle kan bly en wou…die Doopdiens
wil sien…Enige van julle gedoop wil word, ons het klere gereed
hier vir die Doopdiens, wat direk hierna sal volg, wat sal neem
omtrent, miskien, agt of tien minute om klaar te maak met die
do-…die Voetewasdiens.
241 En as julle mense, mans of vroue, wat nog nooit dit gedoen
het nie, en julle wil ’n seëning in julle siele hê, in die wete dat
julle dit doen, net, wanneer julle die handdoek om julle sit om te
kniel by julle broer se voete, om die voete te was, onthou net dat
Jesus ’n handdoek om Homself gesit het eendag, en gekniel het
om vissermanne se voete te was. En Hy het gesê: “Ek gee vir julle
’n voorbeeld, dat julle aan mekaar moet doen, soos Ek aan julle
gedoen het.” Hou dit net in julle gedagte, en ek’s seker daar’s ’n
seëning wat vir julle wag. God seën julle, nou.
242 Laat die vroue na daardie kamer toe gaan. En as julle net wil
bly vir Doopdiens, bly net in julle sitplek, die Doopdiens sal volg
op hierdie diens net hier. En die mans sal agtertoe gaan hier, en
die vroue sal daar na agter gaan. God seën julle.

Dis reg, Teddy, hou net die musiek aan die gang. 
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