
DIE ONVOORWAARDELIKE

VERBOND WAT GOD MET

SY MENSE GEMAAK HET

 Goeienaand, vriende. Dis inderdaad ’n groot voorreg om in
die midde van so ’n mooi groep mense te wees op hierdie

Saterdagaand. Ek het gedink, terwyl Broer Sharrit my hiernatoe
gebring het vanaand, aan hoeveel plekke mense in bose plekke
is van drink en aangaan vanaand. Maar dit wys net dat God
oral mense het. Hulle vergader buite om die Evangelie van Jesus
Christus, hulle liefde, te hoor.

2 En ek’s so dankbaar vir julle. En ek is vanaand hier om julle
te probeer help om ’n vaste geloof in Jesus Christus te hê deur
die gawe van die Goddelike…’n gawe wat van God af kom wat
vir my gegee is deur…toegeken is deur genade van die Here om
Jesus Christus aan julle te manifesteer in Sy liefde. Dis hoekom
ek hier is vanaand, om julle te help om inHom te glo.

3 Nou, die broers het my vertel, gesê: “Maak seker jy onthou
die sakdoeke, om elke aand oor die sakdoeke te bid.” Dis ’n groot
bediening op sy eie, om oor sakdoek te bid. Ek stuur, ek reken,
omtrent ’n duisend per week, verskillende dele van die wêreld:
kry beslis groot resultate. Duisende der duisende genesings kom
van die oplê van doeke. Dis net so Skriftuurlik soos die hand-
oplegging. Dis ’n…Ons stuur hulle regoor die wêreld.

4 En nou, baie predikers wat ek vandag ken, en is, party
van hulle sit dalk hier teenwoordig, het groot radio-uitsendings
ensovoorts, en hulle sê vir mense: “Skryf vir my. Ons wil van julle
hoor.” Dis om jou adres te kry, om te pos…vir jou pos te stuur.
Sien? Wel, nou, of pos vir jou te stuur. Maar, vriende, ek sê nie
hierdie daarvoor nie. Ek…Dis vir my moeilik om briewe by die
mense te kry, julle sien. En, maar ek…

5 As jy ’n gebedsdoek nodig het en jy kry dit nie hier nie, skryf
net vir my by my huisadres, en ek—ek sal dit vir jou stuur. En ek
sal die versekering gee, julle sal nie gepla word met kaartjies en
pos om…want ek het nie ’n uitsending om te onderhou nie. Ek
werk baie nougeset. Ek het nie enige groot, duur ding nie. Ek kry
nie groot, duur geboue nie. Ek probeer die werk net so nederig,
net so goedkoop hou. Ek probeer nie na groot plekke toe gaan
nie, en ek—ek probeer net wees soos die mense wat na my toe
kom. Sien?



2 DIE GESPROKE WOORD

6 Natuurlik, as ons dit uitplaas in yslike groot advertensies
’n jaar voor die tyd, en elke kerk in die land en almal kry,
en op-en-af sweer ons sal nie kom as almal nie saamwerk nie,
sal ons waarskynlik begin met agt, tienduisend mense of meer,
vyftien. Maar ek—ek kan nie myne op daardie manier doen nie.
Ek net…Ek moet net maak soos Hy vir my sê. En as Hy sê:
“Gaan hiernatoe,” daar’s vier of vyf hieronder, sal ek maar net
gaan. Ek sal liewer na vier of vyf toe gaan wetende dat Hy my
soontoe gestuur het, as om na ’n honderdduisend toe te gaan
wetende datHymy nie soontoe gestuur het nie. Sien? Sien?
7 En ek…My gemeentes ensovoorts is nie so—so sterk, of soos
baie, of soos baie van die broers s’n is, wat vandag op die veld is
nie. Maar ek het nie—ek het nie die advertensies uit soos die res
van die broers het nie. Nog iets, ek het ook nie die samewerking
wat ander broers het nie, en, omdat ek interdenominasioneel is;
en ek het geen kerk ommy te ondersteun nie, net die vriende van
Jesus Christus is al wat ek het. Dis al. Dis al wat ek het. En…
8 Hier ’n tyd gelede, het ’n baie beroemde evangelis in die
nasie, wat letterlik tienduisende na sy diens toe aantrek, een van
mymedewerkers het met hom staan en praat. Hy het gesê: “Wel,”
gesê dat: “ek sal nie na ’n stad toe gaan as die hele radius rondom
en elke kerk nie sluit en die dienste hou nie.”
9 Julle neem…As die man na Louisville, Kentucky toe sou
kom. Daar’s vierhonderd nét Baptiste kerke in Louisville,
vierhonderd kerke, en dis nie ’n Baptiste stad nie. Asbury
Kollege is net anderkant my; dis ’n Metodiste stad. Maar daar’s
vierhonderd groot Baptiste kerke in die stad vanLouisville.
10 Daar sal waarskynlik vyf of seshonderd Metodiste kerke
wees, behalwe Presbiteriane en al die res van hulle. Jy ’n groep
soos daardie bymekaar sou kry, sou jy ’n paar mense hê om mee
te begin.
11 Maar geen disrespek nie: dis politiek. Ek sou liewer gaan net
waar God vir my sou sê om te gaan, as ek net een persoon moes
sien. Sien?
12 Filippus het ’n groot herlewing onder in Samaria gehou. En
die Here het hom daaruit geroep en hom oorkant na die woestyn
toe gestuur om een man te vind, en ’n gekleurde man, ’n Etiopiër.
En hy het die Here gehoorsaam. En dis—dis hoe ek dink ons dit
behoort te doen, waar die Here ook al heen lei.

Nou, miskien lei die Heremense op andermaniere.
13 Maar nou, ekwas onlangs hier, reg in ’n groot herlewingwaar
duisende mense vergader was. Baie van julle was, miskien, was
party van julle nou hier, hieronder op julle vakansie. Dit was die
Kellogg-ouditorium in…Wel, dis bo in Michigan daar party…
Battle Creek, in Battle Creek, Michigan. Was enigiemand daar
by die diens daardie tyd? Ja. Bo by Battle Creek, Michigan waar
hulle…?O, ja, daarwas iemandwat by daardie dienswas.
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14 En net toe die plek propvol gestop was met die mense; het ek
uitgegaan na ’n meer toe een middag, ’n klein meertjie, omtrent
’n half-myl in omtrek, en ek was daaragter aan die bid, onder in
’n klomp bosse. Ek het iets put, put, put, put, put, put, put hoor
maak. Ek het opgekyk, en ek het net uitgegaan, het op ’n—’n boot
gesit net besig om langs die strand af te gaan.
15 En die Engel van die Here het nadergekom en gesê: “Sluit
nou die diens,” nog agt dae, om te gaan, nog, maar: “sluit nou die
diens en gaan onmiddellik Minneapolis toe.”

Wel, ek het ingegaan en die bestuurder vertel. Hy wou dit nie
glo nie. Hy het gesê: “Sê jy vir die predikers.”
16 Ek het gesê: “God weet hoe lief ek vir predikers is. Hulle is
die herders van die kudde. Maar daar’s ’n Meester van ons almal,
ek moet na Hom luister.” Ek het eenkeer in die moeilikheid
beland daaroor in Afrika. Julle ken miskien die storie. Ek het
gesê: “Nee, ek moet gaan.”

Broer Baxter het gesê: “Broer Branham, sê jy vir die
predikers.”

Ek het gesê: “Wel, kry jy hulle net hierbo.” So ek het hulle
vertel en hulle—hulle het soort van sleg vanmy gedink.

Hulle het gesê: “Die Here het vir ons gesê om hierdie vir twee
weke te maak.”
17 Ek het gesê: “Maar die Here het my gesê om elders heen te
gaan.” Sien? En ek het gesê: “Ek…Wat die Here vir julle gesê
het, dis in die haak. Maar wat Hy vir my gesê het, sal ek doen.”
So ek het net daar weggedraai.

Mnr. Baxter het gesê: “Wel, ek sal dit doen; ons sal—ons sal
die einde van hierdie week gaan.”
18 Ek het gesê: “Ons gaan nou dadelik.” En nou, as julle
die resultate wil weet en wat gebeur het, skryf maar net aan
Eerwaarde Gordon Peterson by Minneapolis, Minnesota, en vind
uit hoekom dit was.
19 As…Toe ek die telefoon geneem het, as dit vyf minute
later was, ja, twee minute later, sou daar iets gebeur het
in Minneapolis wat die geskiedenis van die Pinksterkerk in
Minneapolis sou verander het.
20 En ek het niks daarvan geweet tot ek daar gekom het nie, en
tóé het die Here dit geopenbaar. Gaan eers, Hy sal vir jou sê na
jy daar aangekom het. Staan net op en gaan. En so jy moet die
leiding van die Here volg.
21 So nou, miskien sê die Here vir mense om hulle dienste op te
stel en hierdie te hê; dis—dis reg so. As Hy dit doen, net solank jy
na die Here luister is die hoofsaak. Almal het verskillende dinge
om te doen.
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22 Nou, onthou môremiddag, as die Here wil, wil ons praat,
môremiddag, oor Fundamentalisme Teenoor Volle Evangelie. En
kom, soveel as wat kan, en dis ’n preekdiens. En ek het eenkeer
vantevore hieroor gepreek by ’n konvensie. En ek is gevra om dit
weer te doen, as die Herewil. Ekweet nie, maar asHywil.

En dan môre-aand is die laaste diens van die Phoenix-
veldtog, en julle moet vroeg kom. Ek sal julle vroeg probeer
uitlaat, sodat julle kan teruggaan.
23 Toe ek daar gekom het, het Billy daaronder gestaan. Gesê:
“Pappa, wanneer hulle begin sing en alles, is dit moeilik om—
om vir die mense hulle kaartjies te gee. Hulle is…Een sal hier
oorkant wees, roep, en een hier oorkant.” Gesê: “Sê vir hulle om
vroeg te kom.”
24 Omtrent vyf-dertig, sesuur, kry julle siekes hierbuite sodat
hulle die gebedskaartjies teen vyf-dertig kan kry. As die Here
wil, sal hy en die broers die gebedskaartjies hier uitgee om vyf-
dertig môremiddag, vanaf vyf-dertig tot omtrent ses-dertig, of
sesuur of so-iets tot hulle die gebedskaartjies uitgegee kry. So
maak seker om dit te onthou.
25 En nou, laat ons ons elke poging aanwend…Môremiddag,
glo ek het hulle aangekondig dat dit ’n sending-offerhande is,
môremiddag. Ek het nooit enigiets te doenmet die geld nie.
26 Daar was drie dinge waarvan ek probeer wegbly het my hele
lewe lank. En daardie…Een ding is geld. Dis een van die dinge
wat ’n prediker ruïneer, is geld. Wanneer jy jou oë op geld kry,
het jy dit af van God af. Dis reg.
27 Broer Moore, hier, en Broer Brown wat die heelpad saammet
my was, en as ek ooit van enigiemand in my diens gehoor het wat
ooit een oproepmaak of druk vir enige geld, of enigiets…
28 Stuur net die kollektebord om: wanneer die Here nie my
behoeftes wil bevredig nie, dan is dit tyd vir my om huis toe te
gaan. Maar die Here sal voorsien. En as ek Hom nie kan vertrou
vir—vir geld nie, hoe kan ek Hom vertrou vir genesing? Hoe kan
ekHomvir enigiets anders vertrou? Sien? EkmoetHomvertrou.
29 En so, ek…ons stuur net die kollektebordjie om. En as ons
nie genoeg betaling kry nie, dan aan die einde van die diens,
wanneer my veldtog verby is, neem hulle ’n liefdes-offer op. Ek’s
jammer hulle moet dit doen. As ek enige ander manier gehad het
om ’n lewe te maak, sou ek dit nie toegelaat het nie. Maar ek het
drie kinders en ’n vrou en baie uitgawes. My uitgawes beloop my
omtrent ’n honderd dollar per dag, of ek preek òf of ek nie.
30 So, dis ’n, of…My kantoorbesigheid in Jeffersonville,
verskeie werk in die kantoor, en briewe en seëls ensovoorts, kos
my omtrent ’n honderd dollar per dag. En party van die broers,
reken ek, hulle is…
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31 Ek het gehoor Mnr. Billy Graham is net op sy uitsending
alleen ’n duisend dollar per minuut. Dis vir uitsending. Wat van
die res van die veldtog, en die televisie? Ek wonder hoeveel dit
kos om daardie veldtog te hou.
32 Maar as iemand dalk sou sê: “Wel, jy kyk na hierdie kêrels
wat inkom en Goddelike genesing verkondig, hulle vat net die
mense se geld.” Wat daarvan? Sien? Wat geld vir die een geld vir
die ander, julle weet. So dis—dis net reg.
33 So kyk daarna, ’n duisend per minuut net vir ’n uitsending.
Sien? Goed; dis heeltemal reg so, geen kritiek daaroor nie,
verstaan, glad nie. Die man het dit nodig. God seën diegene wat
hom help om dit te doen. Maar moet net na albei kante daarvan
kyk, julleweet. Soos diemanwas…gesê het: “Ditwas baie goed,
maar daar’s meer daaraan.” Julle sien? So dis reg.
34 Nou, dan neem hulle ’n liefdes-offer op en as…vir my, op
die laaste aand van die diens. En dan, as daar nie genoeg geld
ingekom het om die—die veldtogfooi te betaal nie, dan vat ek
my liefdes-offer en betaal dit, en vra nie vir die mense nie; die
liefdes-offer doen dit. Ek het nog nooit een van die bestuurders
gevra nie.
35 Mnr. Baxter, hy ontvang ’n vrywillige offerande as hy hier is.
BroerMoore, daar, wil niks hê nie. Maar Broer Baxter neem altyd
een aand se offerande, dit was ’n Saterdagaand. En ek nog nooit
vir een van die bestuurders gevra, hy of Broer Bosworth, of enige
van daardie twee, om een pennie in te sit, wat hulle s’n is nie;
maar uit my eie offerande.
36 En my vrou, wat daarbo op die balkon is, of, net afkom,
liewer, sy het gesê, sy’s ’n getuie. En as julle Jeffersonville toe wil
kom, of enige plek waar julle wil, gaan dit na. Ek was nog nooit
skuldig nie, en sal nie wees nie, solank God my help, om ooit die
Here se geld te gebruik vir iets wat nie reg is nie.
37 En elke pennie geld wat ek in die hande kry, elke pennie…
As ek ’n liefdes-offer gehad het en dit…Sê ek sou vyfhonderd
dollar in die liefdes-offer hê, of ’n duisend dollar in die liefdes-
offer, wel, ek gaan huis toe na die kantoor toe; as ek niks
daarvan nodig het in die diens nie, miskien is daar ’n bietjie
oor, mag dit laat gaan tot by tweehonderd dollars oor, maak,
sê, twaalfhonderd dollar. En ek gaan huis toe en vra vir my
sekretaris: “Hoeveel het ons nodig?”
38 “Wel, jy is soveel oortrokke in die bank.” Ek sit dit in om
daardie vol te maak. Dan vind ek uit hoeveel dit sal wees,
ongeveer, om—om te lewe tot die volgende diens. Wat dan oor
is daarvan, sit ek in oorsese sendings. Dis waar. Vir myself, hou
ek niks. En die meeste van my klere en dinge word vir my gegee.
Mense gee dit vir my. Ons lewe soos gewone mense, terwyl God
in dieHemelweet ek sou ’nmultimiljoenêr gewees het as ekwou.
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39 Maar ek sal nooit die Evangelie van Jesus Christus neem en
dit kommersialiseer nie. Nooit inmy lewe sou ek ooit skuldigwou
wees aan so-iets soos dit nie. En ek—ekwil nooit wees nie.

Die volgende ding is…Een ding vir ’n prediker is geld.
En die tweede ding is om onsedelik te lewe, wat, toe ek ’n

sondaar was, het ek skoon en ordentlik probeer lewe.
40 En dan is die volgende ding gewildheid. Gewoonlik wanneer
God ’n man seën, hom ’n bedieninkie gee, begin hy dink hy’s
verhewe bo almal. En dis net die tyd wat hy op sy pad uit is.
Dis reg. Sien? Daardie…Jy nooit…Jy’s niks meer nie, maak
nie saak wat God jou gemaak het nie. En as Hy jou ’n bediening
gegee het wat so groot is, of wat dit ook al is, onthou, ons is net
mense. Dis God, dis al, wat dit doen. En ons moet daardie soort
gesindheid behou en die mense liefhê.
41 Die Here seën julle nou, en mag Hy julle geloof grootliks
vermeerder. Môre by die Sondagskool, julle besoekers hier,
besoek sommige van hierdie goeie Volle Evangelie kerke. Neem
julle plek daar in, ja, net asof julle ’n lidmaat is. Ek’s seker hulle
sal julle laat tuis voel, oral.
42 Vanmôre by ’n diensie wat ons gehad het, het ek ’n gawe
groep mense ontmoet. Ons het met een hart en een siel vergader
vanmôre. Dit was veronderstel om ’n predikersontbyt te wees,
maar dit was ’n geestelike ont-…Dit was ’n predikersontbyt,
die regte soort, die soort waar jy nie eet nie: Jy vas en preek die
Evangelie. So daarin, het ons wonderlike tyd gehad. Julle het
goeie mans en vroue hier in Phoenix.
43 God help julle om eensgesind te wees. Mag daardie lieflike
Gees wat in daardie kamer geheers het vanmôre Phoenix nooit
verlaat nie. Mag Dit net by julle bly. Dan sal julle ’n herlewing
sien uitbreek in Phoenix wat daar niks hierrond sal wees wat dit
kan keer nie. God seën julle nou.
44 En kom ons lees bietjie van die Woord. En nou, wil ek my tyd
dophou, myself omtrent twintig tot dertig minute gee. Dis baie
warm hierbinne. En ek vertrou dat God julle sal seën.
45 Nou, onthou die posadres as julle ’n sakdoek wil hê, en
dit kom nie in die pos nie. Of skryf net vir my enige tyd in
Jeffersonville, Indiana, William Branham, en dit—dit sal my
bereik. En die Posbus 325, maar julle hoef dit nie noodwendig
te hê nie. Ek woon in ’n baie klein stadjie. Dis nie so groot soos
Phoenix nie. En dis ’n baie klein plekkie, omtrent twintigduisend
mense. En so, skryf net Jeffersonville, Indiana; dit salmy bereik.
46 Die Here seën julle nou. Voor ons…Ek mag die bladsye van
hierdie Boek omblaai, maar daar’s nie ’nmens op aarde of nêrens,
buiten die Heilige Gees, wat hierdie Woord kan verklaar nie. Dis
reg. So voor ons Dit probeer lees, Dis so geestelik en so Goddelik,
laat ons ons hoofde buig en net ’n oomblikmet dieOuteur praat.
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47 Barmhartige Hemelse Vader, ons dank U vanaand vir mense
wat gewillig is om in so ’n warm gebou soos hierdie te kom
sit, en om hierdie opoffering te maak om te kom en—en
ongemaklik vir hulle te wees, en te kom om die Evangelie te
hoor, die verkondiging van die Evangelie, en om die krag van
die opstanding van die Here Jesus sondaars te sien oortuig van
hulle sonde en hulle tot versoening te bring van…voor God. En
ek bid, Vader, dat U hulle sal seën vir hierdie poging.

48 Baie arm, siek mense wat hier sit vanaand, wat ly;
hartprobleme, kankers, maagprobleme, TB, allerhande soorte
siektes en beproewinge. Natuurlik, hierdie skare wat ingeprop
is soos hierdie en die intense hitte van die gebou, hulle ly terwyl
hulle hier sit. O God, mag die Heilige Gees inkom met Sy groot
krag en…soos Hy het by die kinders in die…die Hebreeuse
kinders in die vuuroond, en ons verstand so kondisioneer om aan
Hom te dink en na Sy salige Woord te luister, tot die hitte van die
gebou sal vervaag en ons nie daaraan sal dink nie. Maar dat die
krag van die Heilige Gees net al ons geloof en krag in God sal
hernu. Skenk dit.

49 Help die spreker. Seën die hoorder. Heilig die mense, die
Woord. En mag elkeen van die Woorde van God vanaand, in die
regte soort grond val wat honderdvoudig sal voortbring. Troos
die heiliges, Here. Hulle is…Ons praat soveel met die sondaar,
om hulle tot bekering te roep. Nou, troos ook die heiliges, Here,
en gee hulle die troos om te weet dat hulle geloof nie tevergeefs is
in die Here Jesus nie, maar dat ons aanbeweeg na daardie groot
Land. Skenk dit, Here, en help ons en seën ons, want ons vra dit
in Jesus’ Naam. Amen.

50 Nou, in die voorlees van die Woord, neem ek my teks
vanaand, as hulle dit ’n teks kan noem, of ’n Skriflesing, uit
Genesis die 12de hoofstuk. En ook, as julle een of ander tyd
daarna wil verwys, oorkant na Romeine die 4de hoofstuk, sou
julle net ’n uitleg gee vanwaaroor ekwil praat, as dieHerewil.

51 En julle is so ’n pragtige groep hier by Phoenix. Ek hoop dat
die volgende keer wat ek terugkom, dit nie hoef te kom vir die
Goddelike genesing van die mense nie. Ek bid dat God my op so
’n manier sal help dat ek sal kan terugkom net om die Evangelie
van die Woord te onderrig of te preek.

52 Ek het dikwels…Ek sou nou hierdie tyd neem, net om die
Woord te onderrig. Ek’s nie ’n leraar, op enige manier nie. Maar
julle weet nie wat ’n seën dit vir my is om my dankbaarheid
teenoor Jesus Christus aan ’n gehoor uit te spreek nie. Hoe ek
daarvan hou om Hom te aanbid, en hoe ek daarvan hou om Hom
te loof voor die mense, en die hele wêreld te laat weet, as’t ware,
wat ek van Hom dink. Hoe wonderbaar, hoe wonderlik Hy is.
Nou, luister na die voorlesing.



8 DIE GESPROKE WOORD

En die Here…aan Abram gesê, Gaan jy uit jou land,
en uit jou families, en uit jou vader se huis, na die land
wat Ek jou sal wys:
En Ek sal jou ’n groot nasie maak, en Ek sal jou seën,

en Ek sal jou naam groot maak; dat jy ’n seën sal wees:
En Ek sal seën diegene wat jou seën, en hulle vervloek

wat jou vloek: en in jou sal al die geslagte van die aarde
geseën word.

53 Nou wil ek ’n teks soos hierdie neem…Ons sal nie tyd hê
om diep daarop in te gaan nie, want ons het net omtrent twintig
minute. Maar in hierdie tyd wil ek party van die hoogtepunte
aanraak, deur te praat oor Die Onvoorwaardelike Verbond Wat
GodMet SyMense Gemaak Het. Ek’s so bly.

Nou, ons is almal bekend met die Skrifte, julle Bybellesers.
En luister goed; gee vir my julle onverdeelde aandag vir ’n paar
oomblikke.
54 Nou, God in die…Na die sondvloedvernietiging, toe Hy
Noag se huisgesin gered het, Noag en sy seuns en hulle vroue.
Noag het drie seuns gehad: Gam, Jafet, en—en Sem, en uit hulle
het die geslagte vanmense gekomwat ons vandag het.
55 Ons word in ’n ander fase vertel dat die drie wyse manne wat
gekom het om Jesus te aanbid, na hulle mekaar ondervra het,
uitgevind het dat een van die geslag van Gam, een van Sem, en
Jafet, daardie drie was.
56 En Jesus het gesê wanneer hierdie Evangelie gepreek is aan
Gam, Sem, en Jafet se mense, dan sal die einde kom. Die drie
antieke vaders wat kom hulde bring het soos hulle die môrester
gevolg het na Christus toe.
57 O, iets omtrent die Woord van God dat wanneer ’n mens
Daarvan praat, bewe hy. En nog iets, Dit seën sy siel op so ’n
manier; dat Dit iets in hom plaas wat niks anders kan doen
nie, want Dis die Woord, die geskrewe Woord, ’n Saad wat
sal voortbring in Sy seisoen, net soos wat God belowe het Dit
sou doen.
58 Nou, hou goed dop. Toe onmiddellik na die
sondvloedvernietiging, het God…het hierdie stamme begin
afstam. En ons let op die eerste keer wat Babilon verskyn,
verskyn dit in Genesis in die begin. Dit verskyn in die middel
van die Skrif, die Bybel. En dit verskyn oorkant aan die einde
van die Bybel, in Openbaring. Die saad, as God wil, môre-aand,
wil ek daaroor praat.
59 Babilon begin, sover ons weet, was die eerste keer wat
Babilon genoem is, is dit verbind met afgodediens. En dan soos
ons dit sien, en dit daar sien verbind word met afgodediens,
het die stamme na hierdie plek toe gegaan. Eers, was Babilon
genoem, glo ek, ek mag hierdie woord se betekenis verkeerd
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gee, ek hoop nie so nie, maar dit was óf die “Poorte van die
Paradys” óf die “Poorte na die Hemel,” die eerste betekenis
van Babilon. Toe is dit “verwarring” genoem. En Nimrod het
Babilon gevestig, wat ’n afstammeling van Gam was. En daar,
het afgodediens begin.
60 Toe af uit Babilon uit, af na Sinar het Abraham se vader en
Abram gegaan. Hy was Abram, eers. En toe het hy Sara, sy vrou,
saam met hom geneem; Lot, die broerskind. En toe daaronder
in Sinar, miskien ’n vredevolle lewe gelei; waarskynlik in die
oggend uitgegaan, hy het bessies gepluk en hulle geëet, in die
bos ingegaan en sy proteïene van—van kos, ’n dier, doodgemaak.
En danweer in die aand nog bessies geëet, in vrede.
61 Eendag, Abraham, nie meer as enige ander man, miskien,
sover ons weet nie, wat uit—uit Babilon uitgekom het, miskien
’n afgodedienaar, maar God deur uitverkiesing; God maak die
keuse. Ons kan nie kies nie. God maak die keuse. Ons het niks
daarmee te doen nie.
62 Man het gesê: “O, broer, ek het na God gesoek. Ek het
gesoek.” Geen mens het ooit vir God gesoek nie. Dis nie in ’n
mens om na God te soek nie. Geen mens het op enige tyd in enige
eeu ooit na God gesoek nie. Dis net andersom, dis God wat na
die mens soek, nie die mens wat na God soek nie. Jesus het gesê:
“Niemand kan na My toe kom as My Vader hom nie trek nie.”
Dit reg?
63 Heel aan die begin, het die mens toe hy genade verbeur het,
is sy geaardheid verander, en het hy weggevlug van God af en
weggekruip van God, en dis nogsteeds sy geaardheid. ’n Mens
kan nooit na God soek terwyl hy ’n sondaar is nie. God moet na
die mens soek.
64 En ’n lam se, soos ek vir ’n paar mense verduidelik het
vandag, net soos ’n vark en ’n lam. Wel, die lam kan vir die vark
sê: “Wel, kyk. Jy’s niks anders as ’n vullis-vretende vark nie.”
65 Die vark sou sê: “Hou jou neus in jou eie sake. Ek het geen
begeertes om ’n lam te wees nie.” En die vark kan net so min
sy geaardheid verander as wat ’n sondaar jou geaardheid kan
verander. Jy’s in sonde gebore, gevorm in ongeregtigheid, en kom
leuenagtig in die wêreld. En daar’s nie een goeie gesonde deel in
enigiemand nie. So wie is jy in elk geval?
66 Partymaal let ek op, mense gaan hier uit…Ek het hier
by ’n groot museum gestaan nie lank gelede nie. En ek het
die ontleding van ’n menslike liggaam gesien. ’n Man wat ’n
honderd-en-vyftig pond geweeg het, was vier-en-tagtig sent
werd in chemikalieë. Kan julle dit dink? En dan dink jy jy’s
iemand. Jy’s vier-en-tagtig sent werd. Dis reg.
67 Sit ’n tien-dollar hoed op vier-en-tagtig sent en dink jy’s
iemand. Draai ’n vyf-honderd-dollar baadjie om jou en dink jy’s
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iemand wanneer jy vier-en-tagtig sent is. Jy sorg egter beslis vir
daardie vier-en-tagtig sent, nie waar nie? Dis reg.

Maar onthou, jy het ’n siel daarbinne wat tienduisend
wêreldse werd is. En jy laat die duiwel dit op enige manier
rondstoot. Ja, dis reg.
68 Jy neem ’n persoon, party van hierdie vieslike mense
hierbuite op straat, wat niks meer van God af weet as wat ’n
Hottentot van ’n Egiptiese nag sou weet nie. Ja, o, hulle behoort
aan die kerk. Draai ’n vyf-honderd-dollar pelsjas om, steek hulle
neus in die lug op, as dit sou reën, sou dit hulle verdrink, en dink
hulle is iemand. Wat is jy? Vier-en-tagtig sent. Dis reg. Maar jy
het ’n siel, onthou.
69 Nou, in die begin…Jy sê vir daardie persoon: “Jy moet
wedergebore word.”
70 Hulle sê: “Steek jou neus in jou eie sake, wysneus.” Kan dit
nie help nie, kan dit net nie help nie. Dis ’n vark; kan dit nooit sê
om ’n lam te wees nie, net so min as wat jy ooit ’n Christen kan
word sonder dat God jou roep.
71 Nou, wat met die vark moet gebeur dat hy soos ’n lam sal wil
wees, is iets wat moet afkom en sy wese verander. Dit reg? So wie
moet dit doen? Jy? Jou hele geaardheid is teenstrydig. God moet
dit doen. God spreek en jou geaardheid begin na God soek. Dis
wanneer God met jou werk.
72 Voor enigiets kan gebeur hierbuite om jou ’n Christen te
maak, moet iets in die hart, hier gebeur, om jou na Christelikheid
te draai. Dis reg. Dis uitverkiesing. God doen dit.
73 Die vader Abraham was die eerste een, waarvan ek weet,
aan hierdie kant van die vloed, wat deur genade geroep is, deur
uitverkiesing. God het Abraham gekies, nie omdat hy Abraham
was nie, nie omdat hy enige goeie persoon was nie. God het hom
gekies omdat hy uitverkies was. God het dit gedoen.
74 Nou, ek wil iets sê. Jy kan nooit jouself iets maak wat jy nie
is nie. As jy net Christelikheid naboots, maak nie saak of jy die
Evangelie preek nie, het jy ’n altaar-oproep in jou siel nodig. Dis
reg. As jy net probeer maak soos daardie persoon wat ’n Christen
is, is jy self ellendig, deur in jou hart te weet jy is nie.
75 En as die vrugte van die Gees jou nie volg nie:
lankmoedigheid, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduld,
dan het jy ’n altaar-oproep in jou hart nodig. Jy het net die hel
gevrees en begin om ’n Christen te probeer wees. God moet jou
roep om ’n Christen te wees. God het Abraham geroep. Hom
gegee…hom uitverkies.
76 Nou, let op. Wanneer God ’n man roep…Nou, kyk. Nie
omdat hy beter as iemand anders was nie, maar omdat God hom
geroep het. Nou, hierdie is vir Christene.
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77 Let op. Toe nadat God hom geroep het, het Hy gesê: “Die
eerste dingwat Ekwil hê jymoet doen, is om jouself af te sonder.”
Dis wat God vandag doen: afsondering.
78 Omtrent al die kerke wanneer hulle hulle nuwe pastore
beroep…Oorkant in die Baptiste kerk, het ons dit altyd gesien.
Die mense sê: “O, daardie ou prediker, hy’s oudtyds, hy probeer
ons hierdie vertel. Ons wil ’n jong kêrel hê wat kan…wat—
wat ’n goeie menger is.” God wil nie mengers hê nie. God wil
afgesonderdes hê. Sonder jouself af. Dis reg. God vra altyd vir
afsondering.
79 Gesê: “Sonder jouself af van jou familie, van jou mense.
Sonder jou af van jou vriendekring. Sonder jou af van jou
gewoontes. Sonder jou af van alles, en kom uit en staan alleen
vir God.” Amen. Dis waar die eerste man geroep is deur
uitverkiesing; dis waar die laaste man geroep word om dieselfde
ding te doen. Sonder jouself af van jou vriendekring, die dinge
van die wêreld. “Kom onder hulle uit. Sonder jou af.” Hy het
gesê: “Dan sal Ek jou seën.” As jy ’n seëning wil ontvang, sonder
jouself af van die dinge van die wêreld.
80 Let op, na hy dit gedoen het, was Abraham, toe God hom
geroep het, vyf-en-sewentig jaar oud. En Sara, sy vrou, was vyf-
en-sestig jaar oud. Nou, menopouse begin omtrent op veertig;
vyftig, sestig, sywas vyf-en-twintig jaar verby diemenopouse.
81 God het gesê: “Ek gaan…”Nou, kyk. “Nou, Abraham, as jy
hierdie sal doen, as jy daardie sal doen…” Nee. Daar was geen
as’e aan verbonde nie. God het gesê: “Ek het.” Amen.
82 God…Mens en…God het ’n verbond met die mens gesluit.
En elke keer wat God ’n verbondmet ’nmensmaak, kan diemens
nie sy verbond hou nie. Die mens breek dit. Hy het dit probeer
met Adam. Adam het dit gebreek. Elke keer wat Hy ’n verbond
maak…Hy het dit met Israel gemaak deur die wet. Hulle het dit
gebreek. Niemand kan dit hou nie.
83 SoGodwas so vasbeslote om die mense te red, dat Hy hierdie
verbond gemaak het. Hy was vasbeslote om die mens te red, so
Hy het dit onvoorwaardelik gemaak. Hy het by Homself gesweer,
nie diemens enigiets daarmee te doen laat hê nie. Amen.
84 Wat ek probeer doen, is om by die Pinkstermense uit te kom
om hulle te laat besef wie hulle is. Sien? As julle net geweet het
wie julle was vanaand, sou daar so ’n spontane kolk van geloof
hierdeur gekom het, dat daar nie ’n siek persoon sou wees nie.
Dit sou nie nodig wees om ’n gebedsry te hê, as die mense wat
hier is, besef wie hulle is nie. Dis die enigste manier wat jy dit
kan doen.
85 Hoe dink julle is dit in vreemde nasies, om teen duiwels en
magte en alles te staan te kom? Jymoet weet waar jy staan. Satan
gee nie om hoe hard jy skree nie. Satan gee nie om hoeveel jy
op-en-af spring nie. Satan sal net daar lê. Maar hy moet geloof
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herken. Dit sal hom elke keer beweeg. So dis waar dit vandag is.
Die Kerk het die seëning, maar hulle weet dit nie.
86 Nou, God wat roep, en Hy het vir Abraham die verbond
gegee. Abraham het homself afgesonder van sy mense en
oorgegaan na ’n vreemde land, die Eufraat oorgesteek. En
ek glo die…die woord Hebreër gegee. En Hy het oorgegaan,
homself afgesonder om in ’n vreemde land te wandel, onder
vreemde mense, wat vreemde tale gepraat het. Dis hoe Hy
nogsteeds maak.
87 Jy sal onder jou vriendekring uitkom, onder vreemdelinge
wandel wat jy eers nie geken het nie, mense wat vir jou vreemd
is. Tog, sal jy uitvind hulle is kosbare burgers van die Koninkryk
van God.
88 Let op na Abraham na hy uitgekom het. Nou, hy het gegaan
en vir Sara gesê: “Sara…” Hulle was waarskynlik al getroud
vandat hulle jong mense was: Abraham, sê sewe-en-twintig
en sy sewentien, so-iets. Hulle was getroud, maar Sara was
onvrugbaar, regdeur hulle jong getroude lewe, geen kinders nie.
Hier het hulle baie gevorderd geraak in jare.
89 En nou, kom God af en het gesê dat Hy Sy verbond gaan
maak, en Hy gaan vir Abraham ’n kind by Sara gee: die
onmoontlikhede, Hy sou dit doen.
90 Nou, julle weet mense in die land daar, het gedink Abraham
het sy verstand verloor, omdat hy God geglo het. Wel nou, ek
kan my voorstel hoe hy uitgaan en al die voël-oog opkoop en
die spelde gereed kry en alles. Hulle sou die babatjie kry. Maak
nie saak hoe onmoontlik dit gelyk het nie, God het so gesê, en
Abraham het God geglo. Dit is hom tot geregtigheid gereken;
aangegaan.
91 Ek kan my voorstel Abraham het gedink dat dit dadelik sou
kom, soos mense dink vir wie daar gebid word: “O, o, dit sal net
nou gebeur,” nie elke keer nie, uh-hum, nie elke keer nie.

Ek sien na die eerste paar dae, sê Abraham: “Sara, hoe voel
jy, skat?”

“Geen verskil nie.”
“Prys God, ons gaan dit in elk geval kry.” Huh. “Gaan dit

in elk geval kry.” Tweede maand het verbygegaan: “Hoe voel
jy, skat?”

“Niks anders nie.”
“Glorie aanGod, ons gaan dit in elk geval kry.” Hmm.
“Hoe weet jy?”
“God het so gesê.” Hmm. Dis reg.

92 En let op, die Bybel het gesê Abraham het, in plaas daarvan
om swak te word…As jy een aand gegaan het en voor gebid
is, en die volgende oggend sê: “O, ek is nog glad nie beter nie.
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Wel, ek reken daar’s niks daaraan nie.” O, watter swak seun van
Abraham is jy nie. Dis reg. Ja; nie veel van ’n seun of dogter van
Abraham nie.
93 Abraham het die belofte ontvang en dit geglo. En soos dit
getalm het, het hy sterker en sterker geraak, sou die heeltydmeer
van ’n wonderwerkwees. Na vyf-en-twintig jaar, het die babatjie
nog nie gekom nie, en hy het dit steeds geglo. Amen. O, goeiste.
Hoekom? God het so gesê. God moet Sy Woord hou. Hy moet Dit
hou. Hy het Sy Woord gehou.
94 Toe het daar jare verbygegaan, Abraham en Sara het steeds
geglo hulle gaan die babatjie kry. Hoekom? God het so gesê. God
het gesê: “Ek het jou gered, Abraham, en Ek het jou saad na jou
gered,” nie net Abrahamnie, maar Abraham se Saad ook.
95 Nou, ek wil hê julle moet weet wat Abraham se Saad is.
Abraham se Saad is nie “sade” nie. Dis die Saad van Abraham
wat deur Isak gekom het, Isak tot Christus. En ons, Halleluja,
ons wat dood is in Christus, neem Abraham se Saad aan en
is erfgename volgens die belofte. Hoe word die verbond gegee?
Onvoorwaardelik!
96 Elkeen wat God roep, kies, uitverkies, daardie persoon het
dieselfde belofte wat Abraham gehad het. Amen. Broer, as dit
nie die stalagtiete in die duiwel se oë skud nie, weet ek nie wat
dit doen nie. Jy is Abraham se Saad. Nie wat jy doen nie, wat God
vir jou gedoen het. Jy’s in Abraham, Saad. Ab-…EnGod…
97 Nou, Abrahamwou ’n bevestiging hê dat Hy hierdie sou hou.
O, ekwil hê julle moet hierdie oplet, so ’nmooi, so pragtig. Hy het
gesê: “Hoe sal ek hierdie dinge weet, Here, siende dat ek oud is,
amper ’n honderd jaar oud nou. En hoe gaan ek weet dat ek…U
hierdie met my gaan hou? Hoe weet ek dat hierdie verbond gehou
gaan word?”

Hier’s wat Hy gesê het. Luister nou. Hy het gesê: “Kom
hiernatoe, Abraham. EnEk gaan jouwyswat Ek gaan doen.”
98 En Abraham het ’n—’n jong koei geneem van drie jaar oud.
Hy het ’n bok geneem van drie jaar oud. Hy het ’n ram geneem
van drie jaar oud. En hy het hulle middeldeur gesny, en hulle
buite op die oewer neergelê. En toe het hy twee tortelduiwe
geneem, of, ’n tortelduif en ’n duif, en hy het hulle nie verdeel nie.

O, goeiste. Ekwens ons het tyd gehad om regtig hierdie te kry,
maar nog net ’n paarminute.Maar ons kan nie,moet opskud. Ons
sal een of ander tyd.
99 Let op, hy het gesê: “Nou…” Vir hierdie…Hoekom het hy
nie daardie verdeel nie? Ek wens ek het tyd gehad om in te gaan
en julle te wys hoe die wet en genade verskillendwas, ensovoorts.
Maar toe dit by die tortelduiwe gekom het, of duiwe…En
enige Bybelleser weet dat dit die reiniging vir genesing was.
Dit was ’n genesing, wat in hierdie verbonde, hier, verdeel is.
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Maar Goddelik genesing was nog altyd in elke verbond in elke
tyd; hulle is onverdeeld. Hulle word daarin gelê, die duif en die
tortelduif.
100 Hierdie ander wette en genade, ensovoorts, is verdeel. Maar
hierdie tortelduif en duif is nie verdeel nie. Hulle is heel ingelê.
Let dan op. O, ek wil hê julle moet hierdie kry. O, ek voel baie
godsdienstig op hierdie tyd. Ek glo ’n Baptis kan maar nou en
dan skree, as hy ’n punt bereik het waar hymoes. Amen.
101 Let op, toe op daardie tyd het God gesê: “Abraham, Ek gaan
jou wys hoe Ek hierdie gaan doen.” En Hy het daarby gesweer,
gesweer dat Hy dit sou doen. Kyk dan wat Hy gedoen het. Hy
het daar uitgegaan en vir Abraham gesê…Hy het hom aan die
slaap gemaak. En Abraham het eers die voëls verwilder, van die
offerandes af tot die son ondergegaan het. Hy het die voëls van
die offerande af verwilder.
102 Toe, toe die son ondergegaan het…Nou, kyk. God wat
vir Abraham gesê het, nou: “Ek gaan jou wys, Abraham, dat
jy, of jou saad na jou, nie een ding hiermee te doen het nie.
Ek doen dit Self deur uitverkiesing.” Halleluja! O, goeiste.
Begryp dit, Pinkstermense. Hier’s die fondasie van genade.
Hier’s die fondasie van geloof, en hoekom ons geloof kan hê, ’n
onmiskenbare geloof in die Here Jesus Christus.
103 Hou nou goed dop. Toe, toe Hy afgekom het, die Heilige Gees,
om met Abraham te praat in die tuin daarbuite waar hy op die
heuwel gelê het, het Hy Abraham aan die slaap gemaak. “Nou,
Abraham, jy het nie een ding om te doen nie. Goed, lê jy nou
net hier.” En Abraham het aan die slaap geraak. “Jy is uit die
prentjie uit.”
104 En die volgende ding…Nou, wat gaan God doen? Hy
bevestig en gee ’n bewys, daar. Hy gee ’n getuienis of ’n bewys vir
Abraham hoe Hy hierdie gaan doen, amen, hoe Hy dit gaan doen,
luister, as jy genees wil word, hoeHy hierdie gaan doen.
105 “Dan Abraham, Ek haal jou uit die prentjie uit. Ek maak jou
aan die slaap.” Toe het ’n swart duisternis voor Abraham gekom
na…Elke sondaar verdien om hel toe te gaan, duisternis. Toe
daarna, ’n rokende, brandende oond: wat elke sondaar verdien.
“Abraham, dis wat jy verdien.” Maar verby dit, het ’n wit
Liggie gegaan; daardie wit Liggie het reg tussen daardie stukkies
offerande deurgegaan, net heen-en-weer, die wit Lig wat beweeg
het, gewys het, ’n bevestiging gemaak het, om vir Abraham te
wys wat Hy eendag sou doen deur sy saad, Isak, om Christus te
bring as die grootste Offerande.
106 Nou, ’n verbond was nog altyd ’n vreemde ding. In China
wanneer hulle ’n verbondmaakmetmekaar, neem hulle ’n bietjie
sout en gooi dit op mekaar. Dis ’n verbond. Wanneer ons ’n
verbond maak met mekaar, sê ons: “Skud hand, sit haar hier.”
Dis ’n verbond.
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107 Maar in die Oosterse Ooste, gedurende hierdie tyd, wanneer
hulle ’n verbond gemaak het, het hulle ’n dier gaan doodmaak.
Hulle het dit middeldeur gesny. En hulle het tussen hierdie dooie
dier gestaan, en hulle het hulle verbond uitgeskryf. “Ek sê hier—
hierdeur ’n sekere-sekere ding…” En hulle skryf die verbond,
die ooreenkoms.
108 Dan neem hulle hierdie ooreenkoms en hulle skeur dit in
twee. Een stuk word vir een man gegee, en een vir die ander een.
En wanneer hierdie kontrak…Hulle neem ’n eed oor hierdie
dooie dier. “Laat my liggaam wees soos hierdie dooie dier as ek
nie hierdie verbond hou nie.”
109 Kyk! God was toe in die Gees. Hoe kon God uitmekaar
geskeur word? Maar eendag het God vlees geword en onder ons
gewoon, die Here Jesus Christus, die Emmanuel. En toe daar by
Golgota, die verbond wat God saam met ons geskryf het, het Hy
die Christus na Golgota geneem en Hom uitmekaar geskeur, siel
en liggaam. En Hy het Sy liggaam opgeneem en gesit aan die
regterhand van Sy Majesteit, en die siel teruggestuur hiernatoe,
of die Gees aarde toe om ’n verbond te maak om die Evangelie
uit te voer.
110 En dieselfde ooreenstemmende krag wat Jesus Christus
gehad het, Hy’s dieselfde gister, vandag, en tot in ewigheid. En
daar is ’n verbond vir die Kerk gegee. Die verbond is die doop
van die Heilige Gees wat die Saad van Abraham is, Hom na ons
toe bring. En dan God wat hierdie verbond gemaak het: Dat elke
mens, wat in die genade van God ingeroep word, deur die Heilige
Gees, dieselfde belofte het wat Abraham gehad het van Ewige
Lewe. O, skeur…Kyk.
111 Nou, jy kan nie ’n stuk papier hê wat dit net naboots nie.
Jy kan nie ’n stuk papier hê wat iets net soos dit maak nie. Dit
moet dieselfde stuk papier wees. En dieselfde Gees wat op Jesus
Christus was, het teruggekom op Sy Kerk, wat dieselfde tekens
doen, dieselfde wonders, dieselfde Heilige Gees, dieselfde krag.
Dis die verbond wat God vir hulle gegee het.
112 En Jesus het daar gesterf in die aandtyd toe die son
ondergegaan het, om hierdie verbond te bevestig. En die Heilige
Gees is op die Kerk vanaand om die Kerk te lei net soos wat Hy
hier was toe Hy Christus gelei het, op dieselfde manier. Dieselfde
bediening wat Christus gehad het, is in Sy Kerk vanaand: selfde
tekens, selfde wonders, selfde Gees. Selfde soort werke wat Jesus
hier op aarde gedoen het, die Kerk moet dieselfde ding doen. As
dit nie is nie, is dit nie die Saad vanAbrahamnie, dis nie dieKerk
van Jesus Christus nie, kan nie wees nie.
113 So Pinkstermense, sien julle dat dit julle is? Hierdie ander
kan nie daarin glo nie. Hulle het niks in hulle om mee te glo nie.
Maar die probleem daarvan is, julle het dit en weet dit nie. As die
duiwel…as julle dit kan kry, en hy kan dit vir julle wegsteek en
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laat…julle nie laat weet julle het dit nie, het hy julle verslaan.
Sien? Julle kan nie faal nie. Daar’s geen manier om te faal nie.
Julle is Abraham se Saad. God het met ’n eed gesweer dat Hy
julle sal inneem. Amen. Daar het julle dit. Hy het Sy Verbond
gemaak. Halleluja!
114 Jesus Christus is Sy Verbond. En Hy het Hom uitmekaar
geskeur op Golgota, die liggaam opgeneem, en die Heilige Gees
teruggestuur. Enwanneer die opstanding kom, sal dieselfde Gees
wat daar in Jesus Christus was, die enigste ding wees wat hierdie
liggaam sal opwek om daardie een daar te gaan ontmoet. Dit
maak hulleMan en Vrou. Sien julle wat ek bedoel?
115 Die Bruid is die verbondsvolk, onvoorwaardelik. God het
julle uit die wêreld uitgeroep, vir julle die Heilige Gees gegee. Die
Saad van Abraham, is julle vanaand, met ’n salige belofte. Amen.
Goeiste, as julle…Dan as julle Abraham se Saad is, het julle
hierdie belofte in julle. Julle glo God ongeag van wat plaasvind.
Die Heilige Gees laat julle dit in elk geval glo. Sien?
116 Die Gees wat op Christus was, is op die Kerk, want daar’s die
Bruid en die Bruidegom. EnHy het die Gees geneem…“’nKlein
tydjie en die wêreld sien My nie meer nie. Tog sal julle My sien,
want Ek sal met julle wees, selfs in julle, tot aan die einde van
die wêreld”; die Gees, en die liggaamword opgeneem.
117 Nou, dieselfde Gees wat op Christus was, moet in jou wees,
of dit sal nie ooreenstem met hierdie verbond nie. Sien wat ek
bedoel? Is julle dan nie bly vanaand dat julle gedoop is in die
Kerk van die eersgeborene van die lewende God, dat presies
dieselfde Gees wat in Christus was, vanaand in die Kerk is nie?
En julle is ’n deel Daarvan deur die Heilige Gees, deur dood te
wees in Christus, Abraham se Saad aan te neem, en erfgename
is volgens die belofte.
118 Waarvoor is ons bang? Al die duiwels in die hel kan jou nie
skud nie. Niks kan jou skud nie. Ons ontvang ’n Koninkryk wat
nie beweeg kan word nie. O, goeiste. Vestig julleself eenmaal
op hierdie gedagtes en dink aan wat God gesê het; nie julle
omstandighede nie, nie vir julle…niks anders behalwe wat God
gesê het nie.
119 Abraham het nie na enigiets van die omstandighede gekyk
nie. Hy het nie aan hulle gedink nie. Hy het nooit gedink aan hoe
oud Sara was en hoe oud hy geraak het nie. Hy het net onthou
God het so gesê. En daardie selfde Gees is op ons, die kinders van
Abraham, om ons dieselfde ding te laat trotseer.
120 Hoe gaan julle die Heilige Gees ontvang? Hoe gaan die
mens in nuwe tale praat? Hoe gaan die mens hierdie doen? Die
natuurlike verstand kan dit nie ontvang nie. Maar die Saad van
Abraham, wat wedergebore is, en die Saad van God, die Gees
van God is in die Saad van Abraham wat hom dit laat glo, want
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God in hom, druk reguit uit en laat hom nie na daardie dinge
kyk nie.
121 Hy het ’n ander sintuig, dis reg, die sesde sintuig, dat hy dit
glo of hy dit nou sien, dit proe, dit voel, dit ruik. Hy glo dit in elk
geval. Dis reg. Dis reg. Glo dit in elk geval.
122 Dan wanneer hy dit neem, dan begin hy dit water gee.
Wanneer hy dit begin water gee, begin dit groei. En elke Saad
van God sal voortbring net wat dit gesê het.

O, sal julle my net nog ’n paar minute spaar—spaar, as julle
sal? Ek—ek haat dit net om enigiets so op te breek soos hierdie.
Maar kyk net ’n oomblik.

Abraham, lateraan, het hy ’n honderd geword. Dis vyf-en-
twintig jaar later.Wel, steeds gesê: “Hoe voel jy, Sara?”

“Net dieselfde.”
“Wel, Halleluja! Ons gaan die babatjie kry.” Honderd jaar

oud, en hy het sterker en sterker geword.
Party van hulle sê: “Haai, Mev. Jones, ek het gedink jy

is genees toe daar vir jou gebid was, toe die pastoor vir jou
gebid het.”
123 “Wel, glorie aan God. Hy het my genees.” Dis reg. Dis die
idee. Hou aan om dit te glo. Jy is die Saad van Abraham; jy sal
dit op daardie manier glo. Jy kan nie help om dit te glo nie. Dis
in jou. Dis ’n natuur. Jy moet dit glo.
124 Nou, kyk hier. Nou, voor jy jou kom kry, sien ek toe hy
nege-en-negentig is. God verskyn aan hom om soort van hierdie
ding te bevestig: 17de hoofstuk van—van Genesis. Hy het aan
hom verskyn in die Naam van El Shaddai. Wat die El Shaddai
die Hebreeuse woord is wat beteken “die bors” of “die een met
borste,” soos die moeder, waar ’n babatjie, jy ’n klein babatjie
neem…
125 Gesê nou: “Abraham, Ek is El Shaddai, die Almagtige God.
Nou, tog is jy oud; jou krag is heeltemal op. Sara se skoot is dood;
sy’s negentig, soort van ’n oumatjie nou, ’n oor-oor-oorgrootjie,
negentig jaar oud. Sy’s baie oud. Die mense lag vir jou, bespot
jou. Maar Ek’s die Een met borste.”
126 Soos ’n moeder vir haar siek, knieserige babatjie. Nou,
wanneer die klein babatjie baie swak en uitgeput is, sy krag op
is, trek die moeder dit na haar bors en hy dri-…drink die kind
sy krag uit die moeder. Die moeder se krag word die kind se krag
soos hy dit uit haar trek.
127 En so Hy het gesê: “Nou, Abraham, jy’s oud; jy’s verby die
ouderdom; en Sara is verby die ouderdom. Maar Ek moet haar
deur jou seën, so leun jy net op My bors en hou net aan drink.”
Amen. Halleluja! “Ek sal vir jou jou krag gee. Trek dit uit My
uit.” O, goeiste. Nie…
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128 Nou, kyk. Die Een met borste, nie een nie, maar twee: Ter
wille van ons oortredinge is Hy deurboor; deur Sywonde het daar
vir ons genesing gekom. Draai net jou kop as jy genesing nodig
het. Amen. Sien? “Ek is dieGodmet borste.”Diswat dit beteken.
129 In soveel woorde: “Abraham, ek is die God met borste. Nou,
wat Ek sal moet doen, Ek sal moet…Ek sal jou die Ewige Lewe
gee deur hieraan te drink. Nou, Ek gaan ’n bietjie Goddelike
genesing doen in jou liggaam as jy hieraan sal drink.” Amen.
130 Hy’s dieselfde El Shaddai vanaand. Hy verander nie. En
Sy verbondsmense het dieselfde voorreg om uit dieselfde bron
te drink waaruit vader Abraham gedrink het, want God het
gesweer by dieselfde verbond dat Hy vir ons die belofte sou
gee. Halleluja! O, goeiste. Daar het julle dit. “Daar’s waar, my
hoop gebou is op niks minder, as Jesus se Bloed en geregtigheid
nie; wanneer alles om my siel meegee, is Hy my hele hoop en
vastigheid. Op Christus, die vaste Rots, staan ek; alle ander
gronde is dryfsand.” Daar het julle dit.
131 El Shaddai, die Boesem, die God met borste: “As jy
verlossing nodig het vir jou swak siel, drink aan hierdie kant.
As jy genesing nodig het vir jou liggaam, drink aan hierdie kant;
want My verbond was met Christus, My Seun. En daarbinnewas
Hy ter wille van jou oortredinge deurboor. En Hy was…Deur
Sy wonde, het daar vir jou genesing gekom. Ek is die Almagtige.
Leun net hierbo en begin drink aan daardie beloftes.”
132 Neem hulle in jou hart in vanaand en begin net aan hulle
drink. “God, U het dit belowe. Here…” Ek gee nie om hoe jy
môre voel, hoe jy lyk nie. “Here, ek drink aan daardie belofte.”
Kyk hoe krag begin hernu, hoe dinge begin regkom, hoe arms
begin uitstrek, hoe oë begin ophelder, hoe harte normaal begin
klop. Die God met borste: “Ek drink. Wel, ek gee nie om hoe ek
voel, hoe ek lyk nie. Ek drink aan daardie bors.”
133 “Here, U het dit belowe. Ek is die Saad van Abraham. Ek
is U kind, en ek drink van hierdie belofte. Dis SO SPREEK DIE
HERE. Ek glo U. Volgende dag is ek sieker as wat ek ooit was. Ek
drink steeds. Ek twyfel nie aan die belofte vanGod deur ongeloof
nie, maar is sterk in geloof, deur God die eer te gee vir die belofte
dat Hy gesê sal so wees.” Halleluja!
134 Ekweet julle gaanmy holy-roller noem, so julle kanmaar net
so wel nou al begin. Want ek is. Dis reg. O, as dit ’n holy-roller
verg omHemel toe te gaan, dan is ek ’n holy-roller.
135 Kyk. “Ek is die Een met borste. Nader net tot My.” Nou, ek
wil sommer gou vir julle ’n bietjie troos bring, as ek kan hierin,
en julle nou wys, hoe God gegaan het. Hy het nie goed gevaar
solank Lot daar rondgehang het nie. Dis reg. Hy moes ontslae
raak van Lot. Hy het hom gevra om homself af te sonder. En hy
het vir Lot saam met hom geneem en Lot was in elk geval die
heeltyd half afvallig.
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136 So hy het daar afgegaan in Sodom en Gomorra, en na
hy ontslae geraak het van Lot daaronder, was die hele stad
van Gomorra, Sodom en Gomorra verbrand, toe het God aan
Abraham verskyn. Hy het gesê: “Kom nou uit en kyk rond, kyk
wat jy besit.” Amen.
137 O, ek hou daarvan. “Kom uit en kyk dit deur. Loop van
die ooste na die weste. Dis alles joune. Jy het jou pad gekies
saam met die Here se paar veragtes, nou is jy erfgenaam van dit
alles.” Amen. “Alles behoort nou aan jou, Abraham. Ek gee dit
onvoorwaardelik vir jou. Jy verdien dit nie, maar Ek gee dit in
elk geval vir jou.” Amen.
138 O, ek verdien ook nie hierdie nie, maar Hy het dit in elk geval
vir my gegee. So ek gaan oos, noord, wes, en suid loop, en kyk
wat ek besit in die Koninkryk van God. Alles is myne. Amen.
Kom ons staan op en loop rond, kyk hoe dit lyk. Goeiste, dit voel
goed, aanvaar God deur geloof.
139 Dokter het gesê: “Hy kan nie gesond word nie.” Maar God
het gesê ek kan. So ek aanvaar dit net so en dis hoe ek dit glo.
Ja, meneer. “Wel, nee, goeiste, ek’s nogsteeds so siek as wat ek
vanaand was.” Maak geen verskil nie. Laat my net sterker glo;
sal meer van ’n wonderwerk wees môre-aand vir my om dit te
kry. Amen. Dis Abraham se Saad; moenie twyfel aan die belofte
van God nie.
140 Die dokter het alles gedoen wat hy kon doen; dis al wat hy
kon doen. Maar God het nog nie alles gedoen wat Hy kan doen
nie. Enige taak wat te groot is vir God, kan ek nie aanpak nie. So
ek vertrou dit net toe aan Hom en gaan aan.
141 Let op. Nou, ons sal moet opskud. Ek hou net aan dink aan
daardie horlosie en weet dat julle almal Sondagskool toe moet
gaan in die oggend. Luister, net ’n oomblik. Ek wil julle ’n bietjie
vertroosting gee.
142 Julle weet, glo julle die Bybel is geskryf sodat julle tussen die
lyne moet lees, soos ek gesê het? Jy lees tussen die lyne. Nie…
Die lyne is reg, maar daar’s tussen die lyn.
143 Nou, Mev. Branham sit daaragter en kyk na my. Wanneer sy
vir my ’n brief skryf, as ek oorsee is, sê sy: “Liewe Bill, ek dink
vanaand aan jou. Ek is lief vir jou. En ek sit hier saam met die
kinders. Mis jou beslis.” O, dis wat sy sê, maar net daar tussen-
in, dink ek net aan baie meer dinge waaraan sy dink. Ek het
haar lief. Sy het my lief en ek weet hoe sy skryf. Sien? So dis
die verhouding tussen ons.

Enwanneer jy God liefhet, lees jy net tussen die lyn. Sien? Hy
het gesê: “Deur Sywonde het daar vir jou genesing gekom.”
144 “Ja, Here, ek weet hoekom. Hoekom? U kan nie U eie kinders
weier nie. Sien? U het simpatie met U kinders.” Nee, tog, sien, jy
lees net tussen die lyn.
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145 Nou, kyk. Luister nou goed, en trek jou baadjie aan. Ek
het dit omtrent twee jaar gelede by ’n Bybelkonferensie gepreek
eenkeer, en, broer, ek sê julle my kantoor was toegegooi met
briewe en al die kritiek wat jy ooit gehoor het. En toe het ek
gehoor iemand het dit opgetel, gegaan en ’n boekie daaroor
geskryf. So dit het op ’n manier versprei.
146 Maar, kyk, in die openbaring. Let dit op. Mense begin dit nou
’n bietjie meer ontvang, soos dit begin bedaar, en beter daarna
kyk. Sien? Partymaal, tree jy soort van terug soos ’n muil uit die
stal, jy weet, wanneer dit nie reg lyk nie. Dis in die haak. Bly net
daarna kyk vir ’n rukkie. God sal dit laat gebeur. Hy sal—Hy sal
vir jou wys waar dit is.
147 Nou, wil julle ’n bietjie vertroosting gee, julle dierbare ou
gelowiges van die lewende God wat ’n lang tyd gesukkel het en
nou moeg word, oud raak. Nou, ek gaan binne net omtrent vyf
minute afsluit. Luister nou goed.
148 Hier was Abraham, honderd jaar oud, Sara, negentig. God
het gesê: “Ek gaan nogsteeds vir julle daardie babatjie gee. Ek
onthou nog My belofte. Julle het dit die heeltyd geglo, nou gaan
Ek dit vir julle gee.” Sara het in die tent gelag. Die Engel van die
Here het geweet waarvan sy praat.
149 Dit was nie die Engel van die Here nie, dit was God Self.
Abraham het gesê dit was. Hy het klere aangehad soos ’n man,
stof oraloor Hom, van ’n ver land af gekom. Maar Abraham
het vir God daar van aangesig tot aangesig gesien. Wel, Hy
het uitgegaan; en kyk wat het Hy gedoen, Hy het vleis geëet.
Abraham het ’n kalf gaan doodmaak, ’n bietjie botter uitgebring.
En Sara het ’n bietjie brood geknie en ’n paar roosterkoeke
gemaak, dit uitgebring. En die Almagtige, met stof op Sy klere,
het gaan sit en ’n kalf geëet, en melk gedrink, en warm koeke
geëet. Dis die Skrif, as julle dit wil glo. Dis reg. Hy het net
reg voor Abraham verdwyn. O, goeiste. Ek het gevoel waar dit
gegaan het. Maar dis die waarheid.
150 En Hy het gesê: “Abraham, volgens, die tyd van die
lewe, gaan Ek jou besoek.” Sara het gegaan [Broer Branham
demonstreer—Red.], daarbinne. Die Engel het gesê, of, die Here
het gesê: “Hoekom het jy gelag, Sara?”

Sy het gesê: “O, ek het nie gelag nie.”
Gesê: “O ja, jy het.” Hy’s steeds dieselfde vanaand, is Hy nie?

Hyweet wat in jou hart is enwat aangaan. Hyweet beslis.
“Hoekom het jy gelag?”
Wens ons het ’n bietjie langer gehad om te vertoef op hierdie

dinge en…Goed.
151 Let op. Nou, hier was Sara. Sy het oud geword, ’n oumatjie.
En hier was Abraham, lang, wit baard, ’n honderd jaar oud. Nou,
om te stop…jy’s verkeerd, voor jy begin in jou gedagte. Die
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Bybel het gesê hulle was albei goed gevorderd in jare. En jare
tevore, het Abraham op sy gesig geval en gelag toe hy gedink het
aan die einste idee van hom, as ’n ou man, en sy lewe verby soos
dit was, om ooit ’n kind by Sara te hê. Is dit reg? Nou, hulle was
oud, albei van hulle.
152 Nou, ons let op onmiddellik hierna, toe God Sy verbond
gemaak het, of Hy Abraham gewys het…Nou, dit is net reg in
die Skrif geskryf nie,maar lees nou tussen die lyne saammetmy.
153 Nou, toe Hy vir Abraham gewys het wat Hy gaan doen,
het Hy ’n manifestasie daarvan vir die mense gedoen, vir hulle.
Nou, kyk. Nou, Hy het vir hulle gesê Hy gaan hulle seën.
Nou, predikers, laat sak julle gewere soort van vir ’n oomblik.
Maar let op.
154 Ons weet dat God iets aan die skoot moes gedoen het, in elk
geval, van Sara, moes Hy nie? Sy was al hierdie jare onvrugbaar,
amper ’n honderd jaar oud en was onvrugbaar. Wel, om te…Dis
’n gemengde gehoor, maar julle luister na julle dokter, ek’s julle
broer. Om iets te doen om hierdie te maak, moes—moes Hy iets
in daardie vrou se skoot herskep om dit vrugbaar te maak. Is dit
reg? Om dit te kon doen, moes Hy haar hart stimuleer, want sy
kon nie so deur geboorte gaan, vrou honderd jaar oud nie. Is dit
reg? Kon dit nie doen nie.
155 Goed, en nog iets, wat van die melkkliere? God lap nie
enigiets nie. Hy het Sara ’n nuwe vrou gemaak. Hy het haar weer
’n jong, pragtige vrou gemaak, en hy het vir Abraham weer ’n
jong man gemaak. Hy het hulle net weer terugverander om te
wys wat Hy aan ons gaan doen in dieWegraping.

O, sê julle: “Broer Branham, belaglik.” Goed, ons sal hulle ’n
oomblik volg.
156 Ons weet onmiddellik daarna, het hulle ’n reisie onderneem
en afgegaan na Gerar. Is dit reg? Meet dit op julle kaart; iets oor
die driehonderd myl per kameel, nogal ’n reis vir ’n ou paartjie
soos daardie. Ouma hier, kierie’tjie en ’n tjalie’tjie, hier kom sy,
en Abraham aan, iets oor die driehonderd myl af na Gerar. Is dit
reg? Die Bybel het gesê hulle het soontoe gegaan.
157 En julle weet die vreemde ding wat dit was, na oumatjie en
hulle daar aangekom het, en oor-oorgrootjie Abraham, lang wit
baard, oumatjie met hierdie tjalie’tjie aan, het die koning van
Gerar gesoek na ’n liefling. Al daardie pragtige vroue daaronder,
maar toe hy vir Sara sien, het hy gesê: “Daar’s die een wat ek wil
hê,” oumatjie met ’n tjalie oor haar skouer, die mooiste ding in
die wêreld. Belaglik, onsin, sy was nie ’n oumatjie nie. God het
haar weer terugverander in ’n jong, pragtige vrou. Dis wat Hy
gaan doenmet elkeen van julle in dieWegraping. Ja,meneer.
158 En ek kan haar nou sien, die koning wat oral rondgekyk het
waar daardie mooi meisies was. Maar toe hy vir Sara sien, het
hy gesê: “Daar’s die een waarvoor ek gewag het.” Kan julle julle
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voorstel, ’n oumatjie? “Dis die een waarvoor ek gewag het.” Nee,
sy was ’n mooi meisie, terugverander na ongeveer vyf-en-twintig
jaar oud, so-iets, Abrahamweer ’n jong, sterkman.
159 God het hom vertel wat Hy…Hy het hom gewys wat Hy
sou doen, wat die verbond met julle is. Wat Hy aan Sara en
Abraham gedoen het, gaan Hy aan jou doen, ouma, en jou, oupa,
dieselfde ding.
160 Nou, kyk. Hierdie koning van Gerar het op haar verlief
geraak. En Abraham het gelieg, gesê: “Dis—dit—dit—dis my
suster.” Hierdie gaan heiligheidsmense skok. Gesê: “Dis my
suster.”
161 En die koning het haar soontoe geneem en—en sou met haar
trou, en hy het haar daar oorkant gekry, en haar mooi gemaak,
miskien. En al die grimering op haar gesit, of wat dit ook al was
wat die ander gedoen het. Hy was koning; hy sou doen wat hy
wou. En voor jy jou kom kry, hy mag haar hare laat stileer het,
julle weet, of wat julle ook al daardie goed noemwat julle daarop
doen, en haarmooi gemaak. Hy soumet haar trou. Hy’s…Sywas
’n goeie Heilige Gees vrou, so sy het nie daardie goed gebruik nie.
Sien? So hy moes haar mooi maak, so hy wou met haar trou op
sy manier.
162 So jy vind uit dat daardie aand, nadat hy sy bad geneem, en
gaan lê, en sy groot voete uitgestrek het in die bed soos daardie,
het hy gesê: “O, goeiste,” gesê: “Here, ek’s so bly dat U vir my
hierdie mooi meisie gegee het.” Die heeltyd onbewus van die feit
dat dit ’n ander man se vrou was, en terwyl hy daar gelê het…
Nou ons sal onthou, hy was ’n regverdige man. En so terwyl hy
geslaap het, het die Here na hom toe gekom en gesê: “Jy’s net so
goed soos ’n dooie man.”

“Hoekom?” Hy het gesê: “Here, hoekom is ek so goed soos ’n
dooie man?”
163 Gesê: “Wel, jy het ’n ander man se vrou daarbuite.” Sien,
God in Sy soewereine genade, wat daardie bloedstroom beskerm
waaruit Jesus gekom het. Dis reg. God sal dit doen, moenie
bekommerd wees nie. Hy sal vir die res daarvan sorg. Los jy Hom
net uit. Gee net jouself oor aanHom;Hy sal vir die res sorg.

Gesê: “Jy’s so goed soos ’n dooie man.”
164 Wel, hy het gesê: “Here, U ken die opregtheid van my hart.”
Wel, hy het gesê: “U weet dat sy vir my gesê het: ‘Dis my broer,’
en hy het vir my gesê: ‘Dis my suster.’”

Hy het gesê: “Ja, ek weet dit. Ek weet dit. Ek ken die
opregtheid van jou hart, en dis hoekom Ek gekeer het dat jy teen
My sondig.”
165 Kyk. Hier’s genade. “Ek weet jy’s ’n goeie man, ’n regverdige
man, en alles. Maar Ek sal nie jou gebed verhoor nie. Haar man
isMy profeet.” Dink daaraan: ’n klein leuenaar, afvallig.
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166 Jy sê: “Broer Branham, ek—ek het nou die dag iets gedoen. Ek
is bang die Here gaan my nie vanaand genees nie.” O, ja, Hy sal.
Moenie bang word nie. Jy’s ’n Christen; sit net stil. Bely vir wat
jy gedoen het en gaan aan. Sien? Dis reg. Sien? Sê: “Wel, ek—ek
het teruggeval, broer.” Maak geen verskil nie. Bely en gaan aan.
Sien? Jy’s bang.
167 Die eerste dingetjie wat kom, draai jy jou kop eenkant toe.
Jy dink God gaan jou veroordeel. Bely, dis al. Maak reg. Jy sê:
“Wel, ek…”
168 Nou kyk. Daar was Abraham, en enigiemand weet dat God
vir Abraham gesê het om Palestina nie te verlaat nie. En enige
tyd wat ’n persoon ongehoorsaam is aan God, is hy afvallig. Is dit
reg? En omdat ’n droogte gekom het, het Abraham, in plaas van
om te staan, dit te trotseer, het hy gegaan en presies gedoen wat
God vir hom gesê het om nie te doen nie.
169 So as jy doen wat God vir jou sê om nie te doen nie, is jy
afvallig. So Abraham het daarbuite gesit, afvallig en ’n leuen
vertel. Maar God kon nie Sy kind weier nie. Hy het vir hom die
belofte, onvoorwaardelik gegee.
170 Hy het gesê: “Dis my profeet daardie. Vat sy vrou terug en
herstel hom. Indien nie, is jy so goed soos ’n dooie man. En laat
hy vir jou bid.” Wie? Halleluja! Wie? “Nie daardie ‘hoogheilige’
nie, maar My profeet wat daarbuite sit. Ek sal sy gebed verhoor.”
Halleluja! Daar’s die genade van God aan die Heilige Gees Kerk,
en julle besef dit nie.
171 Dieselfde ding wat daardie huurling profeet, Bileam, gesien
het toe hy afgekyk het in Israel en hy gedink het dat ’n—’n heilige
God tog sekerlik ’n volk soos daardie sou vervloek, wat saammet
hulle moeders geleef het en al die dinge wat hulle gedoen het, die
vuil, vulgêre dinge. Maar hy het nie die geslaande Rots gesien,
en daardie koperslang wat voor Israel uitgaan, en die versoening
maak nie.
172 Dis wat fout is vanaand. Die mense sien neer en sê: “Pinkster
het dit gedoen, en Pinkster het dat gedoen. En hulle is soos dit, en
soos dat.” Hulle sien nie die geslaande Rots, Jesus Christus, wat
voor hulle uitgaan in die krag van die opstanding van die Heilige
Gees nie. Hulle is nogsteeds die verbondsmense.
173 Ek weet hulle praat van julle, sê: “Hierdie prediker het
weggeloop met hierdie man se vrou.” Maar oorkant in hulle
geledere het hulle dieselfde ding gedoen. Moenie vir my vertel
nie, ek het daar uitgekom. Ek weet dit. Hulle het net ’n klomp
aansien om dit mee te verberg. Julle moet staan en dit verduur.
Dis reg.
174 Maar as jy die Heilige Gees het, is jy God se kind, jy’s
Abraham se Saad. Jy het ’n onvoorwaardelike verbond in jou
hart geskryf deur AlmagtigeGod Self,Wat dit nie kan terugneem
nie. Amen.Hy het gesweer datHy dit nie sou doen nie. Halleluja!



24 DIE GESPROKE WOORD

Elke belofte in die Bybel is myn’,
Elke hoofstuk, elke versie, elke lyn.
Ek vertrou op Sy Goddelike liefde.
Elke belofte in die Boek is myn’.

175 God se kinders, onvoorwaardelik; jy verdien nie vanaand jou
genesing nie. Daar’s nie een van ons hierbinne wat eens verdien
om die Evangelie te hoor nie. daar’s nie een van julle wat die
genade van Jesus Christus verdien nie, niemand van ons nie. Ons
is almal saam…Maar God het dit deur Sy genade in elk geval
gedoen. Dis reg. Daar’s niemand van julle wat julle genesing
verdien nie. Elkeen van julle behoort te sterf, ek ook, almal van
ons. Ons verdien nie om op die aarde te lewe nie. Dis reg. Ons
verdien nie om na God se skepping te kyk nie.
176 Maar God het ons belowe en Hy kan nie lieg nie. Hy het
gesweer dat Hy dit sou doen. Genesing behoort aan ons. Amen.
Verlossing behoort aan ons. Die Heilige Gees behoort aan ons.
Die Hemel behoort aan ons. Nou is ons die seuns van God. Nou
sit ons on Hemelse plekke in Christus Jesus. Daar’s niks wat ons
kan skaad nie.
177 Dieselfde God wat Abraham dopgehou het in sy fout. God
het Abraham daarvoor laat betaal. Moenie dink hy het daarmee
weggekom nie; maar God het Abraham nie uitgegooi nie, Hy het
Abraham net laat bely daarvoor.
178 En jy dink jy’s nie vanaand waardig om genees te word nie.
Daar’s baie…Nou, hoekom ek dit sê, is omdat ek weet wat julle
dink. Dis hoekom ek dit in die aand doen, vind hoe my…die
Gees in die kerk beweeg.
179 Iemand sê: “Wel, ek—ek is net nie waardig nie. Ek reken
miskien het ek hierdie gedoen.”Kry dit uit jou kop uit. Jy is beslis
nie, en jy sal nooit wees nie; maar Jesus is, en Hy’s die Een Wat
dit vir jou gegee het. Hy’s die Een Wat die prys betaal het. Hy…
“Wie ook al wil, laat hom kom en vryelik drink van die fonteine
van die water van die Lewe.” Lewe. God seën julle.
180 O, ek haat dit om enigiets so op te breek soos dit, maar
ek hoop julle sien wat ek bedoel. God het ’n onvoorwaardelike
verbond gemaak. Hy het gesweer by die dood van Jesus Christus.
Hy het die Heilige Gees teruggestuur op jou om ’n bevestiging te
wees dat die verbond met jou gemaak is. Broer, ek wil nie hê die
duiwel moet moet jou daarvan beroofrie.
181 Moenie dink ek’s mal nie. Ek reken ek mag dalk wees, maar
los my uit. Dan’s ek mal-gelukkig. Kyk. Laat ek julle iets vertel.
Ek sal liewer só wees as die manier wat ek altydwas.
182 Luister. Julle is die verbondsmense van God. God het
Christus stukkend geskeur op Golgota, om die verbond te maak,
deur by Homself te sweer. En Hy het die liggaam opgeneem
in die Hemel, wat eendag sal terugkeer. Maar die Gees het Hy
teruggegee om die Kerk te lei. Dieselfde Lewe wat in Christus
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Jesus was, is in die Kerk vanaand deur die Heilige Gees, en doen
en tree op en bewerkstellig dieselfde dinge wat Hy gedoen het toe
Hy hier op aardewas. Julle het dit ontvang. Julle het die verbond.
Dis vir julle geskryf, gesweer deur God. Julle kan nie faal nie. Dit
maak die duiwel kwaad, beslis, wanneer jy besef wie jy is.
183 Moenie vrees oor die kind nie, suster. God het so gemaak…
moenie vrees oor die babatjie nie, suster. Moet dit nie doen nie.
Sê net: “God, ek aanvaar dit nou. Dis my persoonlike besitting.
Ek’s ’n gelowige. Ek vul hierdie tjek in en sê: ‘In Jesus’ Naam,
aanvaar ek dit.’” Dis al.

Dan sê die duiwel: “Wel, jy’s niks beter nie.”
“Maar, glorie aanGod, ek het dit in elk geval.” Amen.
Abraham, môre: “Hoe voel jy? Wel, jy voel nie anders nie,

maar, prys God, ek gaan dit in elk geval kry. God het so gesê.”
Dis reg.

“Hoe weet jy?”
“Ek het die verbond.”

184 Nou, die verbondsmense, Hy het hierdie gesê: “Wat julle ook
al verlang, as ’n Christen, wanneer julle bid, glo dat julle dit
ontvang, hou net reg daaraan vas, dit sal vir julle gegee word.” Is
dit reg?Dit sal gegeeword. Hou net reguit daaraan vas, wantGod
het gesweer dat Hy dit sou doen. “Ek’s hier in ’n bevestiging. Ek
gaan weg, gaan terug na die Vader. En dan, sal die Heilige Gees
kom, en Hy sal alles bevestig wat Ek gesê het. Hy sal met julle
wees. Hy sal hierdie bediening voortsit totdat Ek terugkeer.”
185 En hier sit ons in die gebou vanaand en voel dieselfde Heilige
Gees wat hulle gevoel het op die dag van Pinkster, dieselfde
Heilige Gees wat vir Abraham gelei het, dieselfde Heilige Gees
wat die wonderwerke in die vroeë Kerk gedoen het, dieselfde
tekens en wonders, dieselfde Doop, dieselfde resultate. Wat het
ons om oor bekommerd te wees? God het gesweer dat Hy dit sou
doen. Kan nie verloor nie, kan nie verloor nie, God het so gesê.
Maak nie enige verskil wat enigiemand anders sê nie. God het so
gesê. God seën julle.
186 Ons Hemelse Vader, ons dank U vanaand omdat U so aan ons
gedink het, dat U vir ons hierdie verbond gegee het met Jesus
Christus, die Seun van God. O Vader, laat ek eendag die manier
of die vermoë hê, dat ek kan verduidelik wat ek in my hart voel.
En ek bid dat U hierdie mense hier sal seën vanaand. Here God,
laat hulle nie…weet dat ons is—ons nie fanatici is nie. U weet
dit, Vader, dat ons nie fanatici is nie, tog word ons so bestempel.
Maar ons het U lief en ons glo U. En U is hier om te bevestig dat
alles wat ons gesê het, die waarheid is.
187 So gee ons moed vanaand; gee geloof; gee leierskap. En
laat die Heilige Gees, die ware Goddelike Leier van die Nuwe
Testament, van die Heilige Gees Kerk, mag Hy ons almal in
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daardie volmaakte geloof inlei, volmaakte liefde vir mekaar.
Maak ons, Here, so verlief, dat dit moeilik sal wees om die
gebou te verlaat. Verbind net ons harte as een, en mag ons
eendragtig wees.
188 En mag dieselfde Heilige Gees wat op die dag van Pinkster
gekom het, om uit te gaan en die Saad van Abraham uit te bring
na die belofte van God, mag Hy Sy werk doen vanaand, hier in
hierdie gebou.Want ek vra dit in Jesus’ Naam. Amen.
189 Ek’s so jammer om julle so lank te hou; ek is regtig. Maar
ek begin net…Ek—ek wens ek kon ’n opleiding of iets ontvang
het om myself uit te druk op die manier wat ek—ek dit voel. Ek
kan nie. Ek kan net nie, maar my hart is aan die brand daarmee,
net…En ek probeer dit uitkry. Ek kwyl baie, um-hum, ek het
baie nuwe druiwe geëet van Kanaän; dis wat my laat kwyl. So
moet net nie enige aandag daaraan gee nie. So ek is lief vir die
Here Jesus.
190 Ek is nie hier om raakgesien te word nie. Ek is hier om my
geliefde Verlosser, Jesus Christus, te verteenwoordig. Ek’s nie
hier met groot woorde nie. Ek ken nie enige nie. Ek wil nie enige
ken nie. Enigste ding wat…grootste woord wat ek ken, is J-e-s-
u-s, en dis—dis—dis reg. En Hy’s die Een wat ek liefhet. En Hy’s
die Een wat ek graag wil ontmoet. Hy’s die Een wat ek graag
hier wil staan en, deur Sy genade, Hom te verteenwoordig deur
Goddelike krag.
191 As ek die Evangelie kon preek soos party manne, sou ek
waarskynlik ophou bid het vir die siekes en die Evangelie
gepreek het. Omdat ek nie die Evangelie kan preek nie, is die
enigste ding wat ek kan doen, om vir die siekes te bid. Dis my
roeping. Dis wat ek doen.Mag die Here julle nou seën.
192 Gaan ’n gebedsry roep. En nou, julle hoef nie môre baie vroeg
op te staan om werk toe te gaan nie, julle kan…Kom ons hou ’n
gebedsrytjie, almal.
193 Hoeveel glo, nou, dat die Heilige Gees, die Lewe van Jesus
Christus hier op aarde is, om die Saad van Abraham tot bekering
te roep? Laat ons sien julle…Dan as—as julle is, kan julle nie
sê…Ek kan nie sê julle is nie, en julle kan nie sê ek is nie. Ek glo
julle is, en julle glo ek is. As ons is, het ons ’n onvoorwaardelike
verbond. Is dit reg?Wat God deur genade…
194 Nie omdat jy sê: “Wel, Broer Branham, ek—ek sê jou, ek—ek—
ek het eenkeer baie betaal vir ’n weduvrou en vir haar ’n bietjie
geld gegee. Ek—ek weet ek’s gered,” nie. Huh-uh. “Ek het ophou
rook, drink en…” Dit—dit—dit is nooit wat my gered het nie.
Nee, nee. “Ek is gered omdat, broer, ek gevoel het om te skree.”
Nee. Dit maak my nie gered nie. Ek is gered omdat ek God se
vereistes nagekom het. Dis reg. Sien? Kyk. Ek kan ophou drink,
rook, dobbel, alles soos dit, en steeds nie ’n Christen wees nie.
Ja, meneer.
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Kyk. Ek het gesê, nie lank gelede nie, in ’n preek in ’n
Metodiste kerk, ek het gesê: “Steel is nie ’n sonde nie. Lieg is nie
’n sonde nie. Owerspel pleeg is nie ’n sonde nie.”
195 Ek kon nie baie verder kom as dit nie, tot ’n ou Metodiste
moedertjie, geheilig, julle weet, opgestaan het, sy het gesê: “Wel,
Eerwaarde Branham, wat noem jy dan sonde?”
196 Ek het gesê: “Dis nie sonde nie. ‘Ongeloof’ is sonde. Dis
die eienskap van sonde. Jy doen dit, omdat jy nie glo nie.” Die
red-…Omdat jy nie glo in Jesus Christus nie, laat dit jou, dan
kan jy lieg, steel. Maar wanneer jy ’n gelowige is, doen jy dit nie.
Sien? Dis reg. Dis hoekom jy dit doen, is omdat jy nie…
197 Jesus het gesê: “Hy wat My Woorde hoor en glo in—glo in
Hom wat My gestuur het, het die Ewige Lewe.” Jy mag sê jy glo,
jy mag ’n gelowige probeer naboots, maar wanneer jy regtig glo,
handel dit dit af. Dis al. Net twee dinge: geloof en ongeloof. Dis
die enigste twee sintuiewat oor is vir die bonatuurlikemens.
198 Die natuurlike mens het vyf sintuie. Die bonatuurlike mens,
die gees, het twee sintuie. Dis óf geloof óf ongeloof. Jy moet een
van hulle hê. As jy één besit vanaand, is jy ’n Christen. As jy die
ánder een besit, is jy nie ’n Christen nie.
199 Maak nie saak of jy ooit iets boos in jou lewe gedoen het,
waarvan jy weet nie, jy is steeds ’n sondaar, want jy’s gebore in
sonde. Maar dit maak nie saak wat jy gedoen het nie, jy mag ’n
prostituut op straat wees. As jy in jou hart glo dat Jesus Christus
die Seun van God is, bekeer, en Hom aanvaar as jou Verlosser,
is jy ’n Christen en ’n gelowige. Dis reg. Sien? Dis al, een van
twee dinge.
200 As jy vanaand hier opkom as ’n gelowige, gaan jy gesond
weggaan. As jy kom as ’n ongelowige, gaan jy dieselfde weggaan
aswat jy opgekomhet. Dis reg. Is dit reg? Hê net geloof.
201 Goed, waar’s Billy? Watter gebedskaartjies het jy uitgedeel?
Ek het heeltemal verstrengel geraak hier om te probeer praat
en…Wat? O’s. Wel, hoe ver? Julle het O’s gehad. Was dit nie
gisteraand O’s nie? Julle seker daarvan? Sien? O’s, een tot ’n
honderd in O’s.
202 Goed. Ons het omtrent vyftien op ’n slag geroep. En so
miskien, partymaal, kom ek daarby uit; partymaal wat ek tyd
gehad het, kry ek vyf-en-twintig of dertig in ’n aand. Maar, hang
af van hoe die visioene werk. As ek net die mense laat deurgaan,
kan ek die hele groep kry. Maar wanneer visioene begin, dan sal
een visioen meer uit jou uitvat as twee ure van harde prediking.
Dis reg. Jyweet net skaarswaar jy is; breek net in ’n anderwêreld
in en…
203 Kyk na Daniël. Gesê hy het een visioen gesien, was vir baie
dae verskrik in sy gedagtes. Hy was gepla. Hy…julle weet. En
kyk,wanneer die baie visioene kom, sal dit jou beslis swakmaak.
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204 Goed. O, een tot…Kom ons neem vanaand die laaste
deel van hulle. Dit sou wees vanaf sewe-…vyf-en-tagtig, vyf-
en-tagtig, negentig, vyf-en-negentig, ’n honderd, vyf-en-tagtig
wees. Wie het O, vyf-en-tagtig? Kyk of…Steek jou hand op.
Almal…het enigiemand O, vyf-en-tagtig? Die dame daar?
Kom hier, dame. Ses-en-tagtig, wie het ses-en-tagtig? Goed,
dame, kom hiernatoe. Sewe-en-tagtig, wie het O, sewe-en-
tagtig? Steek jou hand op. O, sewe-en-tagtig, of is dit…?
Jy het dit daaragter, dame? Nee. O, sewe-en-tagtig, wie het
gebedskaartjie O, sewe-en-tagtig? Die dame hier? Goed, agt-
en-tagtig, wie het agt-en-tagtig? Sal jy jou hand opsteek? Wie
het gebedskaartjie O, agt-en-tagtig? Dame, sal jy hiernatoe
kom? Nege-en-tagtig, wie het nege-en-tagtig? Sal jy jou hand
opsteek? Iemand…Gebedskaartjie O, nege-en-tagtig? Die dame
daaragter? O, nege-en-tagtig? Kom hiernatoe, dame, dis reg,
nege-en-tagtig. Negentig, wie het O, negentig? Gebedskaartjie O,
negentig, waar…? Die man? Goed, negentig. Een-en-negentig,
wie het een-en-negentig? Steek jou hand op. Een-en-negentig;
twee-en-negentig, wie het twee-en-negentig? Twee-en-negentig,
gebedskaartjie O, twee-en-negentig, sal jy jou hand opsteek? O,
twee-en-negentig, twee-en-negentig; laat ek weer sê. Sê iemand
dit in Spaans, O, twee-en-negentig. Gebedskaartjie O, twee-en-
negentig, sal jy jou hand opsteek?
205 Kyk iemand na die kêrel langs jou, mag doof wees. Sit…
Kyk na die kinders hier. Party…Een van die plekaanwysers
kom hier. Is jy ’n plekaanwyser, meneer, wat daar sit? Kyk
hier en sien, na, hierdie gebedskaartjies van—van die kinders. Is
enigiemand anders? Kan hulle nie kry nie. Kyk na—kyk na die
man se gebedskaartjie. O, twee-en-negentig; ons mis O, twee-
en-negentig. Goed, drie-en-negentig, wie het drie-en-negentig?
O, negentig-…Jy twee-en-negentig of drie? Drie, goed, drie-en-
negentig. Vier-en-negentig, vyf-en-negentig, O, vyf-en-negentig,
ses-en-negentig, sewe-en-negentig, agt-en-negentig, nege-en-
negentig; nege-en-negentig, eenhonderd: goed, staan hier in ’n
ry. Nou, het ons O gekry…?
206 Wat was daardie? Ja. Goed, Broer Ballard. [Die broer sê: “’n
Mev. Mel Rusinek word onmiddellik by een van die hospitale
benodig. Maar skakel BRoadway 6-2664. Mev. Mel Rusinek
skakel BRoadway 6-2664.”—Red.]

Kom ons buig ons hoof. As dit ’n noodgeval is, kom ons buig
ons hoof.
207 Hemelse Vader, as U kind hierbinne is vanaand en Satan
probeer iets boos doen, as U Kerk, as die Liggaam van Jesus
Christus, wat mag het om los te maak of te bind op hierdie aarde,
eis ons dit nou, en Satan kan ons nie daarvan beroof nie, want
dit is deur soewereine genade gegee. En ons vra dat die vrou wat,
of, die persoon wat in die hospitaal is, wat baie siek is, of wat
verkeerd is, dat die genade vanGod op daardie persoon sal val, en
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Satan verdryf sal word, en die persoon gesond gemaak sal word.
En seën dié een wat hier is, wat na die Boodskap geluister het, en
wanneer hulle daar kom, gesalf met hierdie Gees, ek stuur Dit in
die Naam van Jesus. Laat hulle hulle hande op die pasiënt lê en
mag die gees van die lewe draai na die pasiënt en hulle lewe, in
Jesus Christus’ Naam. Amen.
208 Moenie vrees nie. Wie jy ook al is, wanneer jy daar kom, lê
jou hand op die pasiënt en moenie bang wees nie. Glo net. Jy sal
die heerlikheid van God sien. Goed.
209 Verskoon my, net ’n oomblik. Nou, Christenvriende, bid julle
nou almal saam met my in eendragtigheid? Hierdie is so moeilik.
Dit—dit mag vreemd lyk. Maar om te verander van preek of
daarin te gaan, nou moet jy weer afgaan na iets anders, na ’n
Goddelike gawe. Dis alles van dieHeiligeGees. Een doen hierdie.
Een, vinger werk op hierdie manier. Die oor, die neus, die oë, is
almal ’n deel van die liggaam, maar jy skakel oor van die een na
die ander. Julle sien?

En wonder of ons nou Glo Net kan sing, of, as die—die
musikante sal, as hulle net ’n bietjie sal speel? Dankie, Suster.

Kom. Nou, moeders, hou julle kinders styf vas. Daar’s
epilepsie hier vanaand. Dis die een ding wat van my af gaan, is
epilepsie.
210 Nou, hê geloof. Glo my, soos ek julle leer van Jesus Christus.
Paulus het gesê: “Wees julle volgelinge van my, soos ek van
Christus is.” Is dit reg? En as ek jou iets vertel…
211 Daar mag mans hierdeur kom. Alles gaan deur hierdie stede,
nie net hier nie, maar oral. Hulle het allerhande soorte van dit,
dat, en die ander. Ek weet dit, Christenvriende. Maar dit neem
nie weg van die egte nie. As ’n man spreek en God bevestig wat
die man gesê het, het jy nie enige reg om hom te betwyfel nie.
Maar as ’n man spreek en God spreek nie saam met hom nie, dan
het jy ’n reg omdie persoon te betwyfel, want dis net ’nman.
212 En as ek julle vertel het dat ek mag het om mense te genees,
sou ek ’n leuenaar wees. As ek julle vertel het dat ek hoegenaamd
enige manier gehad het om ’n persoon te genees, sou ek ’n
leuenaar wees. Maar al wat ek het, is die gawe van God. Sien?
En dit is vir my gegee deur genade, nie vir myself nie, maar vir
julle. Sien? En dis ’n Goddelike gawe.
213 Sover as om visioene te sien, my Bybel inmy hand, Almagtige
God, Wat nou hier staan, weet dat dit die waarheid is. God wys
vir my visioene. Dis presies die waarheid. Maar nou om te genees,
het ek geenmag nie. Niemand anders het nie. Daar’s geen krag in
diemens om te genees nie. Die enigste dingwat ons kan doen, ons
kan bid. En gebed is die magtigste wapen wat ooit in enigiemand
se hande gesit is. So bid julle nou in eendragtigheid, terwyl ons
hierdie lied neurie. Kom ons neurie dit een keer. Sien?
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[Broer Branham en die gemeente beginGloNet neurie—Red.]
214 Net die effek daarvan. Ek hoop nie julle glo dat ek vir julle
’n leuen sou vertel nie. Maar die Heilige Gees is nou net hier, reg.
Dis wat my die heeltyd gepla het; my gekeer het ommet mense te
praat. Altyd gedink dit sal nie terugskud nie.Maar dit is.

Alle dinge is moontlik…
215 Nou, Vader, vir hierdie sakdoeke, mense wag vir hulle. En
terwyl ek weet dat U Gees nou hier is…En hierdie pragtige
groep mense het geluister, het hier gesit vanaf vier, vyfuur in
die aand, moeg, maar tog, wag hulle. Die Saad is gesaai. En nou,
Here, terwyl U Gees op U dienskneg is, lê ek my liggaam oor
hierdie sakdoeke. En ek vra U, O God, om genadig te wees aan
elkeen van hulle en hulle te genees.
216 En ek weet dat die groot Paulus sakdoeke of voorskote van
sy liggaam geneem het. En ons weet ons is nie Paulus nie. Maar
dit was nie Paulus nie, dit was U, Vader, die Here Jesus Wat
gekom het en hierdie gedoen het en die mense gehelp het, deur
geloof te hê in U dienskneg. En hulle het vir Paulus aanvaar as
U dienskneg. En vanaand, Here, diegene wat glo dat ek hulle
die waarheid vertel het, bevestig U Woord, Here, sodat, wanneer
hulle hierdie sakdoek kry, hulle sal weet dat dit U is, en nie U
dienskneg nie. Skenk dit, in Jesus’ Naam. Amen.
217 Nou, met volmaakte eerbied, en nou in die Naam van Jesus
Christus, die Seun van God, neem ek elke gees in die gebou
onder my beheer vir die eer en die opstanding van ons Here Jesus
Christus. Amen.
218 Aangename kennis? Ek sien jy het een van die foto’s. Wel,
dis baie goed. Ek wil net ’n oomblik met jou praat. En ek
veronderstel ons is vreemdelinge vir mekaar, so ek ken jou nie.
Maar ons Here ken jou en Hy ken my. En nou, kom ons praat net
vir ’n oomblik oor die foto, as jy sal, goed. Jy het die storietjie
daar van hoe dit gebeur het, net hier. Ja, mevrou. Dis geteken
deur George J. Lacy. Hy is een van die beste met die navorsing
en vingerafdruk en dingewat, ek reken, daar in diewêreld is.
219 En daardie Vuurkolommetjie wat jy daar sien…’n Tyd
gelede is daar ’n wonderwerk gedoen, was met daardie…’n
Dame het dit in ’n foto gesit. Baie van hulle sit dit in ’n raam;
gaan na die tien-sent winkel toe. Hulle sit dit, klein raampie, en
sit hierdie dingetjie agter dit, as enigiemand daaroor sou vra. En
sy het dit gehad op haar sp-…of, lessenaar by die hospitaal. En
sy het gekyk, nie na my nie, natuurlik, maar na die Vuurkolom
daar. En sy sê…hierdie is haar getuienis: Die dokter het haar
opgegee om te sterf. Sy het gesê dat daardie Vuurkolom uit die
foto uitgekom en bo-oor haar gehang het. En twee dae later is sy
ontslaan uit die hospitaal en het gesond huis toe gegaan. Sien?
220 God net…Sy was net…as ’n…Dit was net haar—haar
kontak daarmee, julle sien. Sy net—sy het net daarna gekyk en
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geglo. Nou, ons weet dat, om op enige ander manier daarna te
kyk, sou soos afgodediens wees. Ons sou nie dit doen nie. Sien?
Dis nie die foto nie, dis wat dit verteenwoordig; so julle verstaan
dit. Ja, mevrou.
221 En ek hoop jy sal dit vir ’n lang tyd hê en dit onthou. [Die
suster sê: “Ek sal dit raam.”—Red.] Dankie. Dankie. En mag God
jou sëen. En mag elke keer wat jy daarna kyk, jy vanaand op die
platvorm onthou, dat daardie selfde Vuurkolom wat op daardie
foto is, jy nou reg in Sy Teenwoordigheid staan. Uh-huh, uh-huh.
En dit is reg. Jy’s in Sy Teenwoordigheid.
222 Nou, dan as daardie Kolom…Ek net ’n man en jy ’n vrou;
ons het nog nooit vantevore in die lewe ontmoet nie. Maar as
dit…As ek nou die waarheid vertel het, van Jesus Christus,
toe Hy hier op aarde was, het Hy nie aanspraak gemaak om ’n
Geneser te wees nie, julle weet. Hy was…Hy het net gedoen
soos die Vader Hom gewys het. Weet jy dis die Skrif? Was jy al
voorheen in die diens? Sien. Nie in hierdie een nie.
223 Maar jy het dan gehoor hoedat, toe Jesus hier op aarde was,
Hy gesê het: “Dis nie Ek wat die werke doen nie.” Johannes 5:19,
het Hy by die bad van Betesda verbygegaan en al daardie kreupel
mense daar, het Hy net een genees. Hy was nie kreupel nie; op
’n draagbaar gelê. Hy het weggegaan en die res van hulle gelos.
Hy is ondervra. Hy het gesê: “Dis nie Ek nie. Ek kan niks doen,
behalwe wat Ek die Vader sien doen nie.”
224 Toe het Hy gesê: “Die dinge wat Ek doen, sal julle ook,”
die Kerk belowe. Is dit reg? Wel dan, dis Jesus Christus se
opstanding, in die vorm van die Gees, hier op aarde vandag, wat
diewerke doenwatHy gedoen het, toeHy in die liggaamwas.
225 Nou, as—as Hy hier gestaan het met hierdie klere aan wat
Hy vir my gegee het…Nou, sover dit jou genesing betref, as jy
siek is, dit, weet ek nie. Maar as jy siek is, sou Hy sê: “Wel, toe
Ek vir jou gesterf het, het Ek jou genees. Glo dit?” Dan sou Hy
jou vertel, net soos die vrou by die put. Hy sou sê, om te weet wat
verkeerdwasmet jou, souHyweetwaar jou probleemwas.
226 Wel dan, as Hy opgevaar het na die Hemel, en Sy Persoon
van die Heilige Gees hier is vanaand, dan belowe dat Hy hierdie
volgens Sy Woord sou doen, dan kan Hy vir my vertel dat Hy…
om dieselfde ding te doen wat Hy gedoen het as Hy hier gestaan
het. Is dit reg? Nou, begin jy besef dat iets besig is om te gebeur,
jy sien. Dis reg.
227 Ja, mevrou. Jou probleem, een ding, natuurlik, is jou oë. Jou
oë is besig om te versleg. Dan is jy baie senuweeagtig. Is dit
nie reg nie? Sekerlik. En hier’s nog iets wat ek kan sien wat die
buitewêreld nie kan sien nie, en dit is, jy het ’n gewas. En daardie
gewas is op die linkerskouer naby die bors. Is dit reg? Gaan nou
huis toe, jy gaan regkom en gesond word, in die Naam van die
Here Jesus Christus.
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228 Hê net geloof. Moenie twyfel nie; glo net. Is, ons is
vreemdelinge, is ons, dame? Ons is. Ons is vreemdelinge.
Maar deur daar te sit in die gehoor, het ek gesien jy het
’n geloof opgebou. Jy het geglo in wat ek gesê het oor die
onvoorwaardelike verbond van God.
229 Nou, as ons vreemdelinge is enmekaar nie ken nie, maar God
ken ons altwee. Hy weet alles wat jy al ooit in jou lewe gedoen
het. Hy weet alles wat ek al ooit in my lewe gedoen het. En as jy
my—my suster is, ’n gelowige, en—en glo dat God jou sal gesond
maak en jou sal help, glo ekmetmy hele hart Hy sal ook.

Verskoon my; net, iemand is genees wat net daaronder sit.
Dit het my verlaat.
230 Wat dink jy van hierdie soort godsdiens? Jy doen beslis. Ja.
Ek dank jou, suster. Jy weet waarvan ek praat, nie waar nie? Uh-
huh. Goed, ek wil, as die Heilige Gees my sal toelaat…Jy het
weet waarvan ek toe gepraat het, van jou eie godsdiens. Sien?
Goed, maar glo jy—jy…As ek God se dienskneg is, dan is ek—
ek eerbaar. Is dit reg? Ek sou eerbaar wees. Dan sal die Heilige
Gees my woorde bevestig.
231 Jy ly aan ’n keelprobleem; is dit reg? En jy—jy was nie in staat
om harde kos te sluk vir ’n paar jaar nie. ’n Baie jonger vrou, ek
sien jy probeer harde kosse afkry. As God jou sal laat eet, sal jy
God soek tot jy die Heilige Gees ontvang, die doo-…? Jy sal.
Katolieke vrou, jy kan nou gaan en jou aandete eet. Jy’s genees.
God seën jou. Uh-huh, uh-huh.

Sê: “Hoe weet jy dit?” Wel, ek weet dit nie. Dis Hy wat
daardie dingeweet. Sien? Ekweet niks,maarHyweet alle dinge.
232 Nou, as julle net daardie Lig kan sien wat die vrou volg,
daardie selfde ding. Verskoon my. Dame wat daar langs haar
sit, vroueprobleme is die een. Is—is dit nie reg nie, dame? Sy
het langs jou gaan sit. Sy was so gesalf net toe, jy is genees van
vroueprobleme. Jy het vroueprobleme gehad, het jy nie? Goed,
dis nou verby. Jy kan huis toe gaan, ook gesond wees. God seën
jou, nou.
233 Goed, ek veronderstel ek en jy is vreemdelinge, is ons, dame?
Ons ken mekaar nie. Goed, en net om nou net ’n oomblik met
jou te praat. As ons vreemdelinge is…Die Here, toe Hy die vrou
by die put ontmoet het, het Hy met haar begin praat (Is dit reg?),
haar van verskillende dinge in haar lewe vertel en alles.
234 Nou, as ons vreemdelinge is, nog nooit tevore op hierdie
aarde ontmoet het nie, kan net God, wel, Hy’s die enigste Een
wat daardie dinge kan openbaar. Is dit reg? Om volmaak te wees
(Sien?), om volmaak te wees, is Hy die enigste Een wat dit kan
doen. Maar nou, as God vir my sal laat weet waar—waarvoor
jy hier is, sien, as Hy my sal laat weet waarvoor jy hier is, dan
sou…sou jy weet dit sou moes van een of ander geestelike bron
af kom. Dit sou geestelik vir jou onderskei moes word. Sien?
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Wel, dan, as dit waar is, sal jy dit dan as Jesus Christus se Gees
aanvaar? Sien? Ja, jy behoort. Ja.
235 Nou, bly julle almal in eendragtigheid. Jy het ’n paar…
Jy het ’n stryd van klein ongelofies wat teen die mure staan
vanaand. Nou, ek wil hê jy moet geloof hê, jy sien. Dit is ’n
hewige stryd. Sien? As julle net onthou, ek probeer die Here Jesus
Christus verteenwoordig vir die mense, dit—dit bly net weggaan
van my af.
236 En nou, kyk nou hiernatoe, suster. Nou, in Jesus Christus’
Naam…Ja, daar is sy. Jy het, jy het ’n probleem gehad nie lank
gelede nie. Jy het ’n brandwond van ’n soort gehad. Dit was
omtrent ses of sewe jaar gelede, in die jaar van omtrent ’46 of
’47. En dit was ’n suurbrandwond. Is dit reg? En dis, jy het nou
’n probleem om te eet. En jy het ’n…dis ’n keelprobleem en jou
oogprobleem.
237 En jy’s ’n prediker, en jy het papiere, ’n ordinering, papiere
van ’n organisasie. Is dit reg? Glo jy dat ek Sy profeet is? Dan, in
die Naam van Jesus Christus, gaan huis toe en wees gesond. Ek
weerstaan hierdie duiwel wat hierdie suster sal seermaak. Amen.
God seën jou.
238 Goed, hê nou geloof. Wat is hierdie? Jesus Christus, die Saad
van Abraham, wat die Gees van die liggaam afgehaal is en
teruggebring is na die Kerk; net presies waaroor ek gepreek het.
Goed, bring haar hier, as jy sal…?…
239 Aangename kennis? Glo jy dat ek Sy dienskneg is, met jou
hele hart? Jy is…het ’n verskriklike senuwee toestand. Is dit
nie reg nie? Jy het…Wat dit is, dis meer soos ’n verstandelike
senuweeagtigheid. Jy raak baie neerslagtig. Ek sien jou buite
jouself, amper, partymaal. Is dit nie reg nie?
240 En dis, jy’s—jy’s een of ander verbinding met…Jy’s weg van
hier, of, van weg van…nee, dis—dis ’n dogter. Jy het ’n dogter
wat nie hier is nie, en sy’s in Kalifornië. En sy het bloedarmoede.
Is dit reg? Gaan huis toe, stuur vir haar jou sakdoek, en altwee
van julle sal gesond wees, in die Naam van die Here Jesus
Christus.

Kom ons sê: “Prys die Here.” [Gemeente sê: “Prys die
Here.”—Red.]
241 Goed, bring die dame. Jy, metmy foto in jou hand daar, jy glo,
nie waar nie? As God vir my sal laat weet wat verkeerd is met jou,
sal jy jou genesing aanvaar? Glo jy dat ek God se profeet is? Jy
glo. Goed, jy het ’n breuk gehad, het jy nie? Goed, God seën jou.
Mag die Here Jesus Christus jou heeltemal gesondmaak.
242 Dis baie gaaf van jou, dame, om daardie foto vir haar op te
tel en dit vir haar te gee. Kyk hier na my kant toe. Omdat jy dit
gedoen het en vir haar ’n guns gedoen het, sal ek vir jou een doen.
Jy sit ook daar en ly. En wat’s jou probleem? Ek sien jy het, een
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of ander ding, jy bewe baie en dan hou dit op, dan skud jy baie
en hou op: spastiese verlamming. Glo jy Jesus gaan jou gesond
maak? Jy glo. God sëen jou dan. Gaan huis toe, jy sal dit nooit
weer hê nie. God seën jou.
243 Glo jy, dame, met jou hele hart? Nou, daar’s iets…Jy…
Dit word donker daar waar jy staan. Jy moet baie siek wees.
Jy’s—jy’s ’n senuweegeval, baie senuweeagtig. En jy het TB, jy
is tuberkulêr. En die ergste van alles, jy het Jesus Christus as
jou Verlosser nodig: nie ’n Christen nie. Is dit nie reg nie? Sal jy
Hom nou as jou Verlosser aanvaar? Hy aanvaar jou as Sy kind en
genees jou van TB.

In die Naam van Jesus Christus, dryf ek die bose uit en
stuur haar huis toe om gesond te word as God se kind, in Jesus
Christus’ Naam. Amen.

Jou sondes is jou vergewe, dame. Van die predikers, doop
haar; goed.

Sal jy kom? Kom ons sê: “Prys God.” [Gemeente sê: “Prys
God.”—Red.] Laat die Gees vanGod in julle werk.
244 Aangename kennis, meneer? Glo jy dat ek God se profeet is?
Ons is vreemdelinge, is ons, meneer? Ek ken jou nie, het jou nog
nooit in my lewe gesien nie, weet niks van jou af nie; net God
alleen weet. Is dit reg? Maar om—om iets vir jou te doen, kan ek
nie. Maar as die Goddelike gawe, en die salwing van die Heilige
Gees deur ’n Goddelike gawe, wat soewerein gegee is op die uur
van my geboorte, dan kan jou lewe nie verberg word nie, want ek
neem jou gees ondermy beheer, in dieNaamvan Jesus Christus.

Nou, jy—jy ly. Daar’s iets verkeerd. Dis in jou enkel, en dis TB
in die enkel. Dis wat die dokter gesê het. Is dit reg?
245 Sê, jy’s ’n Katoliek. Nee, jy was ’n Katoliek. Jy het net pas
na hierdie weg gekom. Jy bestudeer hierdie soort godsdiens. Is
dit nie reg nie? Jy was altyd ’n Katoliek en jy het net pas hierin
gekom, net nou. Is dit reg? Dit is reg. Amen.
246 Net ’n oomblik. So om jou geloof te versterk, maak net soos
ek vir jou sê. Sal jy dit doen? Terloops, hulle…jou naam is
Michael, hulle noem jouMike, nie waar nie? En jou van is Jordan.
Is dit nie reg nie? En woon jy nie in omtrent Garfieldstraat 718
nie? Gaan terug soontoe en juig. Jesus Christus het jou geëer, jou
gesond gemaak.
247 Glo jy vir jou hartprobleme, suster? Jy kan net nou gesond
gemaak word. Glo jy dit? God seën jou. Jy is genees toe jy daar
opgeloop het. Jesus Christus het jou gesond gemaak.
248 Glo jy, meneer? Terwyl jy daaronder in die ry gestaan het
’n rukkie gelede, het jy gedink: “Vreemd,” toe ek omgedraai, na
jou gekyk het, want toe daar iemand iets hier gesê het op die
platvorm, toe ek vir daardie man genoem het of die…iemand,
net ’n paar minute gelede, wat TB gehad het, het jy ’n snaakse
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gevoel gehad, het jy nie? Want jy het dieselfde tyd TB gehad. Ek
het dit voel uitgaan uit jou, en ek het afgekyk, ek het gesien waar
dit was. Ek het geweet jy sou in die ry kom, so jy is genees terwyl
jy daaronder gestaan het. Jy kan op jou pad gaan en juig. God
seën jou. God maak jou gesond.
249 Nou, wil ek vir jou iets vra. Toe ek met hom gepraat het, het
jy ’n baie snaakse gevoel gehad, het jy nie? Dis toe die TB jou ook
verlaat het. So jy kan huis toe gaan en gesond wees in die Naam
van Jesus Christus.

Glo? O, goeiste. Hierdie is dit. Hier is waar die Koning van
die konings onder Sy afgevaardigdes wandel: Jesus Christus
dieselfde gister, vandag, en tot in ewigheid.
250 Glo jy, meneer? Jy? Glo met jou hele hart? Wil jy oor daardie
nierprobleme kom, dit aanvaar en gesond ge—gemaak word?
Steek jou hand op, sê: “Ek aanvaar my genesing.” God seën jou.
Gaan en word gesond gemaak deur Jesus Christus’ Naam. Mag
dit so wees.
251 Die dametjie wat daar reg agter sit met daardie op haar kop,
met daardie galblaasprobleem, jy’s genees, suster. Staan op. Dis
reg. Ja, jy kan genees word. Jou vriendinnetjie daar, sy het ook
soort van daarvan gehou. Lê jou hand oorkant op haar. Sy het
rugprobleme (Het jy nie?), iets verkeerd met haar rug. Staan op,
jy kan huis toe gaan, ook gesond wees, in die Naam van die
Here Jesus.
252 Nou, wil jy huis toe gaan en gesond gemaak word? Wil jy oor
daardie artritis kom? Steek jou hande op soos hierdie. Stamp jou
voete op-en-af, gaan van die platvorm af en word gesond, in die
Naam van Jesus.
253 Kom, meneer. Glo jy dat ek God se profeet is met jou hele
hart? Sal jy my gehoorsaam as Sy dienskneg? As God my sal laat
weet wat jou probleem is, sal jy dan doen soos ek jou sê om te
doen? Gaan eet vir jou ’n lekker, groot hamburger. Jy het vir so
’n lang tyd nooit een gehad, met daardie maagprobleem nie, jy
kan dit nou gaan eet, en gesond wees, in die Naam van Jesus
Christus.
254 Kom. Nierprobleem pla jou al vir jare, het dit nie, moeder? Is
dit die waarheid? God, die Seun van God genees jou en maak jou
gesond. En mag jy gaan en dit ontvang, in die Naam van Jesus
Christus, die Seun van God. Amen.

Glo jy dit? O, wat ’n gevoel.
255 Jy het nie ’n gebedskaartjie nie, het jy, meneer? Jy het nie?
Jy het geen gebedskaartjie nie? Ek bly sien Dit daar bokant
jou hang. Wil jy oor daardie asmatoetand kom? Glo jy God
gaan jou gesond maak? Staan dan op jou voete, dit is, reg,
hierdie man oorkant…dis reg. God seën jou. Jy het nie ’n
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gebedskaartjie nodig nie. Jy het geloof nodig. Halleluja! Jesus
Christus, dieselfde gister, vandag, en tot in ewigheid.
256 Daar’s ’n dame wat bid, ’n dame met…wat sit met haar
hand op. Jy, met die wit rok aan daar; raak aan haar, sy is
besig om te bid. Hy het toe jou gebed gehoor. Ja, mevrou. Jy
het aambeie gehad, en hulle het jou verlaat. God seën jou. Is dit
nie reg nie? Waai jou sakdoek as dit so is. Goed, gaan nou huis
toe. Jy gaan daaroor kom. Hy het jou gehoor toe jy gebid het. Hy
het my aandag gedraai. Ek sien waarvoor Hy vra. So jy ontvang
waarvoor jy vra. God seën jou. Amen.
257 Sien ’n arme vrou daar sit, wat ly, sy het lewerprobleme, en
rugprobleme, maagprobleme, wat net daar sit. Is dit nie reg nie,
dame? Gesit, gevoel, dit het jou vir ’n lang tyd beroof, het dit nie?
Ledig die galbuis, gaan in, maak suur, en suur op die tande, is
dit reg? Staan op jou voete. Gaan huis toe en word gesond. Jesus
Christus, die Seun van God, maak jou gesond.

Hê geloof in God. Ek daag uit. Goed, hê geloof.
258 Net ’n oomblik. Ek voel die Gees iewers beweeg, sit…o, hier
is dit, wat hier sit. Die vrou is doof. Buig julle hoof, oral. Iemand
bring haar hiernatoe.
259 O Jehova, in die Naam van Jesus kom ek. Hierdie bose gees
het die ore van hierdie vrou verdoof om haar voor ’n voertuig te
laat inloop om doodgemaak te word, of een of ander bose ding.
Maar hy kan nie in U Teenwoordigheid staan nie. U het gesê, toe
die dowe gees uit die man uitgegaan het, kon hy hoor. Here, sy’s
miskien minder bevoorreg om die Evangelie te hoor. Maar U kan
vir haar haar gehoor gee.

So ek bestraf hierdie bose gees en dryf hierdie dowe gees uit
haar uit. In die Naam van Jesus Christus die Seun van God, kom
uit haar uit.
260 Kan jy my hoor, dame? Kan jy my nou hoor? Kan jy my nou
hoor? Hoe lank was jy nou so? Ek wou jou net hoor praat sodat
hulle jou kan hoor. Kan jy my nou hoor? Sê: “Amen.” [Suster sê:
“Amen.”—Red.] Sê: “Prys dieHere.” [“Prys dieHere.”] Ek fluister.
Hier is sy, ’n dowe vrou. Nou, luister na haar, kyk na haar. Sê:
“Amen.” [“Amen.”] “Ek is lief vir die Here.” [“Ek is lief vir die
Here.”] Totaal normaal en gesond. Jy het vroueprobleme ook, is—
is dit reg? Wat ’n vloeiing veroorsaak (Sien?), van die badkamer;
dit was ’n abses, maar dis nouweg. Gaan huis toe enwees gesond.
Jesus Christus het jou genees. Halleluja! Prys die LamvanGod.
261 Elke persoon hierbinne kan net nou gesond gemaak word.
Glo julle dit? Ek kan nog ’n gebedsry roep. Ek kan dit doen, of,
wat’s die doel daarvan? Waarom nie net vir Jesus Christus nou
glo nie? As Christus my vertel het, en ek vir julle vertel het wat
Hy gesê het, en Hy bevestig het dat ek julle die waarheid vertel
het, wat het julle nog nodig behalwe om te glo en te aanvaar wat
ek julle vertel het? Is dit reg?
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262 As elkeen van julle sal glo Jesus Christus is die Seun van God
en van daardie bors van verlossing af sal oorgaan na die bors van
genesing toe, en vanaand julle kop op Sy boesem sal lê en sê: “Ek
aanvaar U, Jesus, as my Geneser,” sal julle gesond word. Ek gee
nie omwat verkeerd is met jou nie. Glo julle dit?
263 As God ’n bose gees uit persoon na persoon kan dryf, kan Hy
nie, deur gebed, die gees uit alles hierbinne dryf nie? Sal Hy my
stem van die platvorm af hoor? Goed, lê julle hande op mekaar
terwyl ons bid.
264 O Jesus, my Meester, my Here en God, ek bid vir hierdie
gehoor mense. Terwyl, dit laat is, Here. En ons weet dat U hier is.
En ek bid datU elkeen sal help, enmagUkrag oor hulle kom.

En nou, Satan, in die Naam van Jesus Christus, kom uit die
mense uit. Verlaat hulle en gaanweg van hulle af.

En mag die krag van die herrese God van die Hemel, Jesus
Christus, elkeen van hulle gesond maak. 
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