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` Môre, gehoor. Laat ons nou met ons Here praat. Grote
God, Skepper van hemele en aarde, Wat Goddelik vir ons
hierdie tyd vanmôre beskik het, van aanbidding tot U. En mag
ons, Here, in ons harte onsself volkome oorgee aan U Goddelike
wil en die werking van die Heilige Gees in ons, om na vore te
bring dit wat U wil hê dat ons moet weet. Ons begeerte is om
beter Christene te wees, en beter verteenwoordiges van U. Sal
U dit vanmôre aan ons skenk, waar ons op U wag, in Jesus
Christus se Naam. Amen.
Sit maar. [Iemand sê: “Die gebedsdoeke afhaal?”_Red.] Ja.
2
Ons is baie bly om vanmôre weer hier te wees, in—in die diens
van die groot Koning. En ons is jammer, ons, weer, dat ons nie die
plek vir die mense het nie, maar ons het net^Ons sal probeer
klaarkom so goed ons kan, onder die omstandighede.
3
Nou, baie het sakdoeke en versoeke wat hier lê om oor gebid
te word. En ek lê hulle net eenkant; nie dat ek hulle ignoreer nie,
maar ek bid vir hulle nadat ek hoofsaaklik^soos, en vanaand.
Ek sal vanmôre, en dan vanaand weer, wanneer^Dan sal ek bid
en wag op die Gees van God vir genesing, en dis wanneer ek graag
bid oor die—die sakdoeke en dinge.
4
En wat die spesiale versoeke betref, Billy het hulle, elkeen,
vir my gegee. Daar is omtrent driehonderd, en ek het toe net
die kamers verlaat. Sien julle, ek kom by hulle sommer net so
vinnig, en elkeen, waarby ek kan uitkom. En ek sal by hulle
kom net so vinnig as ek moontlik kan. Ek sal nie in staat wees
om by almal uit te kom nie. Steek net in, moet een vat, en
sê: “Here, en sal dit hierdie een wees, en hierdie een wees?”
Sommer net so, want hulle is, elkeen, behoeftig, werklike
versoeke; iets, sonder twyfel, waaroor ons saam behoort te
gesels. En ek^Tensy, weet julle, soms mag die Heilige Gees
’n sekere een sê wat ek lees, wat op my hart bly; en gaan weer
daarnatoe terug, en soek daardeur totdat ek dit kry. Andersins,
vat hulle sommer gewoonweg.
5
Nou, ons wil ook sê, vanmôre, en diegene groet wat daar in
die ander dele van die land is. Ons wil die mense groet vanmôre
by wyse van hierdie telefoonkoppeling, met New York Stad;
Beaumont, Texas; Prescott, Arizona; Tucson, Arizona; San
Jose, Kalifornië; Connecticut; Gainesville, Georgia; en New
Albany, Indiana, regoor die nasie. Ons groet julle in die Naam
van die Here Jesus.
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Vanoggend, in Indiana, is dit ’n mooi oggend. Ons het
laasnag reën gehad wat die weer afgekoel het. En ons is^Die
tabernakel is volgepak, en almal wag, met groot verwagtinge,
vir die Sondagskoolles. En ek vertrou dat die rykste van God
se seëninge daarbuite op julle sal wees.
7
En ons hoop, so gou moontlik, om ’n—’n weg te vind waar
ons kan hê, waar ons almal van ons byeen kan bring, miskien
onder ’n groot tent, waar ek regtig definitief gelei voel om te
preek oor hierdie Sewe Laaste Skale in die Bybel.
8
So nou, sodat ons nie te lank sal neem oor ’n groot les
vanmôre nie^Ek het die Here gesoek, gedink: “Wat sou ek
kon sê?” wetende dat dit ons laaste diens mag wees wat ons
ooit sal hê. Die Koms van die Here is so naby!
9
Ek sien, na daardie voorspelling gemaak in Kalifornië,
daar is huise daar, en plekke, wat sink teen die tempo van
dertig duim per uur, houte kraak en gee mee. En hulle weet nie
wat dit veroorsaak nie. Ons is by die einde. Honderdduisend—
dollar—huise, sink. Ek het groot opskrifte in die koerant, foto’s,
wat ek hoop om vanaand te bring, waar ek oor iets in verband
daarmee wil praat vanaand.
10
En, dan, het ons vanaand gebed vir die siekes. Kom vyf—,
sesuur vanmiddag in, of wanneer dit ook al is. Ons gaan vroeg
begin, veronderstel ek, sodat die mense vroeg kan wegkom, en
ontvang julle gebedskaarte. En ons sal vanaand vir die siekes
bid, as die Here wil.
11
Nou, na biddend te dink: “Wat moet ek doen?” wetende dat
ek eendag moet verantwoording doen vir wat ek hier sê^En
ek het besluit, of het gelei gevoel deur die Heilige Gees om
vanmôre te praat oor profesie, om ons soort van in te lig. Sien?
Dis iets wat ons^As ons nie ingelig is nie, en enigiets gebeur net
gewoonweg, behoort ons hiervan te weet. Die Heilige Gees het dit
vir ons gegee, om die mense te waarsku van die komende dinge.
Julle weet, die Bybel het gesê, dat: “God sal niks doen nie tensy
Hy eers Sy diensknegte, die profete wys nie.” En—en hoedat Jesus
die mense gewaarsku het, wat sou plaasvind; hoe die profete die
mense gewaarsku het, dit sou plaasvind. En dit betaam ons nou,
in die groot uur wat ons lewe, om te sien in watter tydperk ons
lewe, en wat gebeur, wat gaan gebeur in hierdie tydperk. So een
van hierdie vreemde onderwerpe wat ons miskien baiekeer gelees
het, dit het op my hart geval om—om daaroor met die mense te
praat op hierdie oggend.
12
Nou laat ons in ons Bybels blaai daar na Matthéüs die 24ste
hoofstuk en ’n gedeelte van die Woord lees. [Broer Branham
maak keel skoon_Red.] Verskoon my. As ’n wyse om—om ’n
konteks vir ons teks en onderwerp te kry.
13
Nou, onthou ons gaan dit soos ’n Bybelklas onderrig, stadig.
Kry julle potlode en papier. Ek het baie Skrifte neergeskryf

DIE GESALFDES IN DIE EINDTYD

3

hier, dat—dat julle in staat kan wees om hierdie neer te skryf.
Gaan dan huis toe en bestudeer hulle, want hierdie is net soos
’n Sondagskoolklas, dat ons kan weet, en gewaarsku wees en
voorbereid op die ure waarin ons lewe.
14
In die Boek van Matthéüs. [Broer Branham maak keel skoon_
Red.] Verskoon my. 24ste vers^Of, 24ste hoofstuk, liewer, vanaf
die 15de vers, wens ek ’n gedeelte van Sy Woord te lees.
En wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting,
waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien
staande in die heiligdom – laat hy wat lees oplet –
dan moet dié wat in Judéa is, na die berge vlug;
wie op die dak—dak is, moet nie afkom om iets uit sy
huis weg te neem nie;
en wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere
weg te neem nie.
Maar wee die vrou wat swanger is en dié wat nog
soog, in daardie dae.
En bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabat
mag plaasvind nie.
Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar
van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees
het en ook nooit sal wees nie.
En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees
gered word nie; maar terwille van die uitverkorenes
sal daardie tyd verkort word.
As iemand dán vir julle sê: Kyk, hier is die Christus!
Of: Daar! – moet dit nie glo nie.
Want daar sal valse christusse en valse profete
opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om,
as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei.
Kyk, Ek het dit vir julle vooruit gesê.
As hulle dan vir julle sê: Kyk, Hy is in die woestyn
– moenie uitgaan nie; kyk, Hy is in die binnekamer –
moet dit nie glo nie.
Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in
die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van
die mens wees.
Want oral waar die dooie liggaam lê, daar sal die
arende saamkom.
15
Nou, as ’n onderwerp, wil ek graag die 24ste vers neem, om
hierdie vers te beklemtoon vir ons Sondagskoolles vanmôre. En
luister mooi terwyl ek dit weer oorlees.
Want daar sal valse christusse en valse profete
opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om,
as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei.
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16
Nou as ’n onderwerp vanmôre, of ’n teks, liewer, wil
ek neem: Die Gesalfdes In Die Eindtyd. Dis die onderwerp
waaroor ek wens te spreek, of die teks: Die Gesalfdes In Die
Eindtyd.
17
Ek glo dat ons in die eindtyd lewe. Ek dink bykans
enigiemand wat^Die Skrifleser, of selfs ’n—’n gelowige, weet
dat ons nou by die einde van die geskiedenis van die wêreld
is. Dit sal geen nut hê om dit te skryf nie, want daar sal nie
iemand wees om dit te lees nie. Dis aan die einde van die tyd.
Net wanneer, weet ek nie. Net hoe lank dit sal duur, selfs nie
eens die Engele van die Hemel ken daardie minuut of uur nie.
Maar ons is gesê deur die Here Jesus, dat, wanneer hierdie
dinge wat ons nou sien begin vervul word, om dan ons koppe
op te lig want ons verlossing kom nader. Nou, wat “kom nader”
beteken, weet ek nie. Mag beteken^
18
Soos die wetenskaplikes gesê het nou die dag, op die
televisie, gepraat oor die groot duisende—myle breuk in die
aarde wat gaan insak. Hy is die vraag gevra: “Sou dit daar
kon insak?” Dis Los Angeles, die Weskus. En baie van julle
het gesien hoe hulle dit met radar gevolg het, en opgegaan
het deur^het onderkant San Jose ingeval, het oorgegaan
daar in Alaska in, uit deur die Aleoetiese Eilande, omtrent
tweehonderd myl uit in die see in, en teruggekom daar in San
Diego in, agter Los Angeles in omgegaan, en daar gekom, ’n
groot uitsnyding.
En al hierdie aardbewings wat ons gehad het, is die
vulkaniese wat hierdie groot hol indompeling tref, soos, daarin.
Ek kan nie die naam sê wat hulle—hulle dit genoem het nie. In
elk geval, wanneer dit skud, gee dit hierdie aardbewings wat
ons vir jare gehad het aan die Weskus. Nou’s dit gekraak reg
rondom. En die wetenskaplikes het gesê, een^
19
Die man het vir die ander gesê: “Sou dit kon inval?”
Hy het gesê: “Nie ‘kon’ nie, maar dit sal.”
Het gesê: “Maar nie in ons geslag nie, miskien?”
Gesê: “Binne die volgende vyf minute, of die volgende vyf
jaar. Ons weet nie presies wanneer nie.”
20
Verlede week, is vir my ’n opskrif in die koerant gestuur,
van groot honderdduisend—dollar—huise wat bars en kraak,
die mense trek weg. En hulle weet nie hoe om dit te stop nie.
Daar is geen manier om dit te stop nie. Sien, God kan doen wat
Hy ook al wil, en daar’s niemand het Hom kan sê hoe om dit te
doen nie.
21
Julle bou huise, julle kan wetenskaplike dinge maak, en
God is die Skepper van wetenskap. Hoe gaan julle Hom stop?
Hy kan die aarde vanoggend deur vlooie verwoes as Hy wil.
Besef julle, Hy sou vlooie tot bestaan kon spreek, en hulle sou
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veertig myl diep kon wees in ’n halfuur se tyd, sien, daar’s
geen^en mense, reg van die grond vreet. Hy is God. Hy maak
net soos Hy wil. Hy is soewerein, in Homself.
22
Nou, gesien al hierdie opeenhoping van getuienis, dat die
uur waarin ons nou lewe, dink ek dis ’n goeie ding om hierdie
dinge te hersien en uit te spel, aangesien die Seëls geopen is, en
die waarheid van hierdie dinge uit te vind, waar God so getrou
teenoor ons was, met Sy genade, om ons hierdie dinge te wys.
23
Ek wil hê julle moet oplet hier in Matthéüs 24, het Jesus die
term gebruik: “Christusse,” C-h-r-i-s-t-u-s-s-e, “Christusse.”
Nie Christus nie, maar “Christusse,” meervoud, nie enkelvoud
nie. “Christusse.” Daarom, die Woord Christus beteken “die
Gesalfde.” En dan as dit “gesalfde” is, sal daar nie net een
wees nie, maar baie, gesalfde: “die gesalfdes.” Sien?
24

Andersins, as Hy dit wou afbreek sodat ons dit min of meer
beter sou verstaan, sou Hy sê: “In die laaste dae sal daar valse
gesalfdes opstaan.” Nou, dit lyk amper onmoontlik, sien, die
terme van “gesalfde.” Maar let op die einste volgende woorde:
“en valse profete,” p-r-o-f-e-t-e, meervoud.
25
Nou, gesalfde, is: “een met ’n boodskap.” En die enigste
wyse waarop die boodskap uitgebring kan word is deur een wat
gesalf is, en dit sou ’n profeet wees, gesalf. “Daar sal opstaan
valse, gesalfde, leraars.” ’n Profeet leer wat sy boodskap is.
Gesalfde leraars, maar gesalfde mense met valse leringe.
Gesalfdes: “Christusse,” meervoud; “profete,” meervoud. En
as daar so—iets is as ’n—’n Christus, enkelvoud, dan sou hierdie
“gesalfdes” moes wees, dat hulle profesie van wat hulle geleer
het die verskil sou wees, want hulle is gesalfdes, gesalf.
26
Nou, dis ’n Sondagskoolles, ons wil—wil probeer om dit tot
’n regte konfrontasie te bring, deur die Skrifte, nie deur wat
iemand anders daaroor gesê het nie, maar net die Skrifte te
lees.

Julle mag sê: “Hoe kan dit wees? Sou die gesalfdes^”
27

Wat was hulle? “Christusse,” C-h-r-i-s-t-u-s-s-e, gesalf.
“Christusse en valse profete.” Gesalfdes, maar valse profete!
Jesus het gesê, dat: “Die reën val op die regverdiges en die
onregverdiges.”
28
Nou, iemand kan dalk vir my sê: “Glo jy dat daardie
salwing op daardie mense beteken dat dit die salwing van die
Heilige Gees is?” Ja, meneer, die egte Heilige Gees van God op
’n persoon, en tog is hulle vals.

Nou luister mooi en kyk wat Hy gesê het. “En hulle sal
tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die
Uitverkorenes te mislei.” En hulle is gesalf met die egte Heilige
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Gees. Ek weet dit klink baie dwaas, maar ons gaan tyd vat
om dit te verduidelik deur die Woord, dat dit absoluut SO
SPREEK DIE HERE is, die Waarheid.
29
Nou laat ons in ons Bybels blaai, net ’n minuut, na
Matthéüs die 5de hoofstuk, en begin met die—die 45ste vers,
en kyk nou waar ons lees vir ’n paar oomblikke in hierdie
Skrifte. En dan, nadat ons hierby kom, wel, sal ons julle
gee^So julle, as ons hulle nie almal kan lees nie, kry julle
dan julle Bybel; en—en ook kan julle hulle lees nadat ons
hier weg is en julle huis toe gaan, en—en lees julle wat die
Bybel daaroor sê.
30
Nou om ons tyd te vat, om ’n—’n basiese feit te kry, want
ek maak hier ’n stelling wat verstommend is. Hoe kan die
Heilige Gees ’n valse leraar salf? Maar dis wat Jesus gesê het
sou gebeur.
Nou, Matthéüs, die 5de hoofstuk, die 45ste vers, laat ons
nou lees. Laat ons kry, begin ’n—’n bietjie daaragter, die 44ste.
Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande liefhê;
seën dié wat vir julle vervloek, doen goed aan dié wat
vir julle haat, en bid vir dié wat julle beledig en julle
vervolg;
sodat julle kinders kan word van julle Vader wat
in die hemele is; want Hy laat sy son opgaan oor
slegtes en goeies, en Hy laat reën op regverdiges en
onregverdiges. (Die reën kom op die bose net soos die
goeie.)
31
Nou om dit op te volg, na ’n ander profesie wat hierop
betrekking het, kan ons nou blaai na Hebreërs die 6de
hoofstuk, vir die volgende opvolgvers hieroor, waar Paulus in
herinnering roep dieselfde ding wat Jesus gesê het. Paulus, wat
nou praat. Terwyl julle daarna soek^En julle daar in die
uitsending, kry julle Bybels naby julle en ’n stukkie papier,
en slaan dit nou na. Hebreërs, die 6de hoofstuk, Paulus skryf
aan die Hebreërs, wys hulle die skaduwinge en die tipes, bring
hulle van onder die Judaïsme in Christendom in, toon hulle dat
hoe al die ou dinge net die dinge wat sou kom voorafgeskadu
het. Paulus wat nou praat, Hebreërs 6.
Daarom moet ons nie bly by die begin van die
prediking
aangaande
Christus
(C-h-r-i-s-t-u-s,
enkelvoud) nie, maar na die volmaaktheid voortgaan
sonder om weer die fundament te lê van die bekering
uit dooie werke en van die geloof in God,
Van^leer van die doop en van die handoplegging
en van die opstanding van die dode en van die ewige
oordeel.
En dit sal ons doen as God dit toelaat.
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Want dit is onmoontlik om dié wat eenmaal verlig
geword het en die hemelse gawe gesmaak het en die
Heilige Gees deelagtig geword het,
Ek wil net ’n minuut julle aandag vestig. Het julle opgelet
dis “gawe,” en nie “gawes,” deelgenote van die “hemelse
gawes” gemaak is, nie? Maar “die hemelse gawe,” enkelvoud;
“Christus,” enkelvoud; “gawe,” enkelvoud.
^hemelse gawe gesmaak en^Heilige Gees
deelagtig geword het
en dié^woord van God gesmaak het (wat gesmaak
het?)^die^woord van God gesmaak het en die
kragte van die toekomstige wêreld,
en afvallig geword het – om dié weer tot bekering
te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulleself die
Seun van God weer kruisig en openlik tot skande
maak.
Want (luister) die grond^die reën indrink wat
dikwels daarop val, en nuttige plante voortbring ter
wille van hulle vir wie dit ook bewerk word, het deel
aan die seën van God.
Maar as dit dorings en distels oplewer, deug dit
nie en is naby die vervloeking – die einde daarvan is
verbranding.
32
Nou vergelyk dit weer met Matthéüs 5:24. Let op, Jesus het
gesê die reën en die son kom op die aarde, dat God dit stuur
om die voedsel en die dinge voor te berei vir die mense van die
aarde. En die reën word gestuur vir die voedsel, die kruie. Maar
die vuilgoed, onkruid, synde op die land, ontvang dieselfde
ding. Dieselfde reën wat die koring laat groei, is dieselfde reën
wat die onkruide laat groei.
33
Hoe het ek nie so ’n les daaroor gehad, toe ek die Pinksters
die eerste keer ontmoet het nie! En dit was ’n groot les vir my.
Ek het twee mans gesien, een^Nooit tevore spreek in tale
gehoor nie. Een het in tale gespreek, die ander een interpreteer
dit, omgekeerd. En sou die waarheid praat, sê dat: “Daar’s baie
mense hierbinne wat hulle vanaand moet bekeer. Daar’s vroue
en mans, beide.” En mense sou opstaan en altaar toe gaan.
Ek het gedink: “Hoe glorieryk!”
34
En toe met die klein gawe van die Heilige Gees, het ek
met daardie mans gepraat, sommer, julle weet hoe, in
onderskeiding, sommer ’n maniertjie om uit te vind. En een van
hulle was ’n opregte Christen, en hy was ’n ware dienskneg van
Christus, en die ander een was ’n huigelaar. En een van hulle,
die een wat ’n huigelaar was, het gelewe saam met ’n swartkop
vrou, rondgeloop met ’n blondine en het kinders by haar gehad.
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Wel, dit was net daar in die visioen; kon nie ontken word nie.
En ek het met hom daaroor gepraat. Hy het na my gekyk en om
die gebou geloop.
35
Nou ek was verward, beslis. Ek het gedink ek het by engele
gekom, toe wonder ek of ek nie tussen duiwels was nie. Hoe
kon dit wees? Ek kon dit nie verstaan nie. En vir jare het ek my
hande daarvan afgehou, tot eendag waar^
George Smith, die seun wat met my dogter uitgaan, ons het
gister gegaan, na die ou meul—plek want ek gaan uit om te bid.
En na ’n paar dae daarbinne was, het die Heilige Gees
hierdie Skrif na my teruggebring. “Want die grond wat die reën
indrink wat dikwels daarop val, en nuttige plante voortbring,
maar dorings en distels lewe van daardie selfde reën, en die
einde daarvan is om verbrand te word.” Lewe van dieselfde
lewegewende bron van God. Toe het ek dit verstaan. “Aan^”
het Jesus gesê: “Aan hulle vrugte word hule geken.”
36
Nou, daarom, is die reën wat op die natuurlike plantegroei
van die aarde neerdrup, ’n tipe van die Geestelike reën wat
Ewige Lewe gee, wat neerdrup op die Kerk, want ons noem dit
die vroeë reën en die laat reën. En dis ’n reën, uitgegiet uit God
se Gees, op Sy Kerk.
37
Let op, dis ’n baie vreemde ding hier. Sien? Wanneer
daardie saad in die grond ingegaan het, hoe hulle ook al
daar gekom het, hulle was dorings van die begin af. Maar
daar was die koring wat in die grond ingegaan het, en die
kruie, was kruie om mee te begin. En elke krui wat homself,
weer oor, produseer, het gewys dat dit in die oorspronklike
begin was.
38
“En hulle sal die Uitverkorenes mislei as dit moontlik
sou wees,” want hulle kry dieselfde reën, selfde seën, vertoon
dieselfde tekens, selfde wonders. Sien? “Hulle sal, of sou die
Uitverkorenes mislei as dit moontlik sou wees.” Nou, ’n doring
kan nie verhelp om ’n doring te wees nie, en ook kan ’n koring
nie verhelp om ’n koring te wees nie; dis wat die Skepper van
elk aan die begin bepaal het. Dis die Uitverkorenes. Dieselfde
reën!
39
Die son kom op in die oggend en versprei oor die aarde,
soos dit hierdie aarde en dag het wat ons beleef. En die son,
selfde son wat opkom in die Ooste is dieselfde son wat sak in
die Weste. En daardie son is gestuur om die graan op die aarde
ryp te maak, waarvan ons liggame gemaak is.
40
Ons lewe van dooie substansie. Dis die enigste manier
wat jy kan lewe. En as iets elke dag moet sterf sodat jy lewe,
natuurlik, is dit dan nie waar dat as jou^Jou liggaam moet
lewe van dooie substansie, vir natuurlike lewe, dan moet jy Iets
hê wat sterf, geestelik, om jou geestelike lewe te red. En God,
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het materieël geword, vlees, en gesterf dat ons kan lewe. Daar’s
geen kerk, geen ander ding in die wêreld wat jou kan red nie
behalwe God. Dis al ding waarvan hulle lewe.
41
Nou ryg die Skrifte in. Jesus is die Woord. “In die begin
was die Woord. En die Woord het vlees geword en onder ons
gewoon. In die begin was die Woord, en die Woord was by
God. En die Woord het vlees geword, en Wie geleef het, onder
ons gewoon het.” “En die mens sal nie van brood alleen lewe
nie,” vir die fisiese: “maar van elke Woord wat uit die mond
van God uitgaan.” Dan, sien julle, ons lewe van die Woord, en
dit is God.
42
Nou die son kom oor en maak die korrel ryp. Nou, dit kan
dit nie alles meteens ryp maak nie. Soos dit voortgaan, ryp
word, word dit voortdurend ryp totdat dit tot ’n vol aar word.
So is dit, vandag, met die Kerk. Dit het begin in sy
kinderskoene, daar in die donkereeue, waar dit onder die grond
was. Dit het nou gegroei tot volwassenheid. En ons kan dit
sien, perfek, hoedat God deur die natuur altyd^
43
Jy kan die natuur nie versteur nie. Dis wat vandag die
probleem is. Ons vlieg bomme, en daarbuite in daardie oseaan,
verbreek dit en bars dit rond met atoombomme. Jy breek net
die hele tyd meer van daardie besoedeling af, val daarin. Kap
jy die bome af; storms sal jou tref. Dam die rivier op; dit sal
oorstroom.
Jy moet God se manier van dinge doen vind en daarin bly.
Ons het mense gedenomineer in die kerke en organisasies; kyk
wat het ons! Bly in God se voorsiene weg daarvoor.
44
Maar, julle sien: “Hy stuur die reën,” terug by ons
onderwerp: “op die regverdiges en die onregverdiges.” Jesus
sê vir julle nou hier, in Matthéüs 24, dit sal ’n teken wees in die
eindtyd.
Nou, as hierdie teken net bekend moet wees in die eindtyd,
dan sal dit moet wees na die opening van daardie Seëls. Sien?
Dis ’n teken van die einde. Dit sou wees, wanneer hierdie dinge
gebeur, dit sal teen die eindtyd wees. En dit sal ’n teken wees,
nou, sodat die Uitverkorenes nie verward sal wees oor hierdie
dinge nie. Sien julle dit? Dan, dit moet geopenbaar word,
blootgestel.
45
Let op, beide die koring en die onkruid lewe deur dieselfde
Salwing van die Hemel. Albei van hulle is verheug Daaroor.
Ek onthou dit, verwys terug na hierdie geval daarbo
daardie dag by die Green se Meul. Ek—ek het daardie visioen
sien opkom. En daar was ’n groot aarde, en dit was heel
omgedolwe. En daar het ’n Saaier uitgegaan, eerste. Ek wil dit
voor julle hou. Kyk wat eerste uitgaan, dan wat dit volg. En
soos hierdie Man met wit aan na vore gekom het rondom die
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aarde, saad gesaai het, toe het daar agter Hom ’n man gekom,
donker klere aan, het baie verdag gelyk, sluip voort agter Hom
aan, saai onkruid. En soos dit plaasgevind het, toe sien ek albei
oeste opkom. En soos hulle opkom, was een koring en die ander
was onkruid.
En daar het ’n droogte gekom, dat toe, gelyk asof, albei van
hulle hulle koppe afgebuig gehad het, net uitgeroep vir reën.
Toe het daar ’n groot wolk oor die aarde gekom, en dit het
gereën. En die koring het opgestaan en gesê: “Prys die Here!
Prys die Here!” En die onkruid het opgestaan en geskree: “Prys
die Here! Prys die Here!” Selfde resultate. Albei van hulle aan
die sterwe, albei van hulle aan die wegkwyn. En toe kom die
koring op en word dors. En omdat dit in dieselfde land was,
dieselfde tuin, dieselfde plek, onder dieselfde spuit, het daar
opgekom koring en het daar opgekom vuilgoed deur die einste
selfde ding. Let op, dieselfde salwende water wat die koring
voortbring, bring die onkruid voort.
46
Dieselfde Heilige Gees wat die Kerk salf, wat hulle
die begeerte gee om siele te red, wat hulle krag gee om
wondere te verrig, Dit val op die onregverdiges net soos op
die regverdiges. Een en dieselfde Gees! Nou, jy kan dit nie
anders maak en Matthéüs 24:24 verstaan nie. Hy het gesê:
“Daar sal valse Christusse opstaan,” valse gesalfdes. Gesalf
met die egte Ding, maar valse profete Daarvan wees, valse
leraars Daarvan.
Wat sou ’n man ’n valse leraar wou laat wees van iets wat
Waarheid is? Nou ons sal daar by die merk van die dier kom
oor ’n paar minute, en julle sal sien dis denominasie. Sien?
Valse leraars; valse gesalfdes. Gesalfde Christusse, maar valse
leraars. Dis al manier wat jy dit kan insien.
47
Net soos hier ’n ruk gelede, het ek dit aangehaal. Ek kan
dit aanhaal, want ons is gekoppel regoor die nasie. Eendag het
ek gepraat met ’n vriend van my, waar dit op hierdie oggend
kom, in Arizona. En hy het ’n—’n sitrusplaas gehad. En hy het
’n boom daar gehad wat ’n lemoenboom was wat pomelo’s,
en suurlemoene, tangerines, tangelo’s gedra het. En ek vergeet
hoeveel verskillende vrugte daar was aan daardie een boom.
En ek het vir die—die—die man gesê, ek het gesê: “Hoe is dit?
Watter soort boom is dit?”
Hy het gesê: “Die boom, self, is ’n lemoenboom.”
Ek het gesê: “Vir wat het dit pomelo’s daaraan? Waarom
het dit suurlemoene daaraan?”
Hy het gesê: “Hulle is ingeënt daarop.”
Ek het gesê: “Ek sien. Wel, nou,” het ek gesê: “nou,
volgende jaar wanneer daardie boom met ’n ander drag vrugte
na vore kom,” wat hulle almal omtrent dieselfde tyd ryp word,
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ek het gesê: “dan sal dit algeheel lemoene voortbring. As dit ’n
nawellemoenboom is, sal dit navellemoene voortbring, dan nie,
meneer?”
Hy het gesê: “Nee, meneer. Elke geënte tak sal voortbring
van sy soort.”
Ek het gesê: “Ek bedoel daardie suurlemoenloot sal ’n
suurlemoen voortbring uit daardie lemoenboom?”
Hy het gesê: “Ja, meneer.”
“Sal die pomelo ’n pomelo voortbring uit daardie
lemoenboom?”
Hy het gesê: “Ja, meneer. Dis die aard van die tak wat
daarop ingeënt is.”
Ek het gesê: “Prys God!”
Hy het gesê: “Wat bedoel jy?”
Ek het gesê: “Nog een vraag. Nou, sal daardie lemoenboom
ooit weer lemoene voortbring?”
Hy het gesê: “Wanneer dit nog ’n tak laat uitspruit.”
Wanneer dit nog ’n tak laat uitspruit, nie wanneer een daarop
geënt word nie. Maar, hulle is almal sitrusvrugte, en hulle lewe
van die sitruslewe af wat in die sitrusboom is.
48
Ek het gesê: “Daar het jy dit! Die Metodis sal Metodiste
voortbring, elke keer. Die Baptis sal Baptiste voortbring, elke
keer. Die Katoliek sal Katolieke voortbring, elke keer. Maar
die Kerk van die lewende God sal Christus produseer van die
wortel af, die Woord elke keer, as dit ooit ’n ander loot van sy
Eie voortspruit.”
49
Nou, jy kan dit daarin inent, sien julle. Elke pomelo,
suurlemoen, tangelo, tangerine, wat ook al die sitrusvrugte is
wat hulle is, elkeen van hulle kan in daardie boom lewe; maar
dra valse getuienis van die boom, leef deur die boom. Sien julle
dit? Hulle lewe en floreer op die egte lewe wat in daardie boom
is.
Nou, daar is Matthéüs 24:24, lewe deur dieselfde Lewe,
maar hulle was nie reg, van die begin af nie. Hulle dra valse
getuienis van daardie Boom! Dis ’n lemoenboom, tog is dit ’n
sitrusboom. En hulle sê: “Hierdie kerk, hierdie denominasie
getuig van Christus,” en het ’n valse doop, valse getuienis
van die Woord, probeer sê dat die krag van God slegs vir die
dissipels was.
Jesus, Self, het gesê: “Gaan julle in die hele wêreld in en
verkondig die Evangelie aan elke tak wat ooit sal^boom wat
ooit sal voortbring, elke tak wat in die boom sal wees. En
hierdie tekens sal die egte takke volg.” Waar? Solank dit ’n
Boom is, solank as Dit takke voortspruit, tot die einde van die
wêreld. “In My Naam sal hulle duiwels uitdryf; in nuwe tale
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spreek; slange optel; dodelike dinge drink; die hande op die
siekes lê en hulle sal gesond word.” Sien die uur waarin ons
lewe? Sien wat Jesus gesê het?
50
Onthou, dit was in die eindtyd, nie destyds onder Wesley en
daar nie. Nou, in die eindtyd, sou dit gebeur.
Nou kyk na die Skrifte; laat Hulle getuig. Jesus het gesê:
“Ondersoek die Skrifte, want in Hulle dink, of glo, julle dat
julle Ewige Lewe het, en Hulle is Dit wat van My getuig.” Met
ander woorde, as hierdie boom ooit ’n tak voortbring^ “Ek is
die Wynstok, die Boom; julle is die lote. Hy wat in My glo, die
werke wat Ek doen, sal hy ook doen.” Johannes 14:12.
51
Nou: “Hy wat in My bly, hy wat^hy wat in My wortel
was van die begin af.
Dis waarom Jesus beide die Wortel en Nageslag van Dawid
was. Hy was voor Dawid, in Dawid, en na Dawid, beide Wortel
en Nageslag van Dawid; die Môrester, die Roos van Saron, die
Lelie van die Dale, Alfa en Oméga; Vader, Seun, en Heilige
Gees. “In Hom woon die volheid van die Godheid liggaamlik.”
Beide Wortel en Nageslag van Dawid!
“Hy wat die uitverkore Lewe is, die voorbestemde Lewe,
wat in My is,” en Hy is die Woord: “van die begin af; wanneer
hy na vore kom, sal hy My vrugte dra.” Johannes 14:12.
Maar ander sal van dieselfde ding lewe, hulleself Christene
en gelowiges noem. “Nie almal wat sê: ‘Here, Here,’ sal ingaan
nie.”
Nou, dit sal plaasvind en gemanifesteer word in die laaste
dae: “wanneer die verborgenhede van God beëindig sal wees,”
waarby ons ’n bietjie later sal uitkom.
52
Hierdie bome, die ware wingerdloot en die vals
wingerdloot! Julle het my daaroor hoor preek sedert, van jare
gelede, hoe hulle saam opgegroei het. Het hulle gebring in
indiwidue en getoon dat, van Kain en Abel, die twee lote wat
by ’n altaar ontmoet het; albei van hulle godsdienstig, albei
van hulle gesalfdes, albei van hulle begeer die lewe, en aanbid
dieselfde God. En een is verwerp en die ander aanvaar.
En die enigste wyse waarop die een wat aanvaar
is enigiets anders kon gedoen het as sy broer, dit was aan
hom geopenbaar. Want die Bybel het gesê: “Deur geloof^”
Hebreërs, 11de hoofstuk: “Deur geloof het Abel ’n meer
uitnemende offerhande aan God geoffer as dié van Kain, wat
God getuig het dat hy regverdig is.”
Jesus, het gesê, die geestelike openbaring van Wie Hy was!
“Wie sê die mense is Ek die Seun van die mens?”
Hy het gesê, Petrus het gesê: “U is die Christus, die Seun
van die lewende God.”
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“Geseënd is jy, Simon—Simon, seun van Jona; vlees en
bloed het dit nooit aan jou geopenbaar nie. My Vader wat in
die Hemel is het dit openbaar. Op hierdie rots sal Ek My Kerk
bou,” (wat?) die ware openbaring van die Woord. Daar is die
ware Wynstok weer. “Abel, deur geloof!”
Julle het gesê: “Dit was nie ’n openbaring nie.”
53
Wat is geloof? Geloof is iets wat aan jou geopenbaar is; wat
nog nie is nie, maar jy glo dit sal wees. Geloof is ’n openbaring
van die wil van God. So, deur openbaring!
54
En die kerke glo vandag nie eens in geestelike openbaring
nie. Hulle glo in die dogmatiese leer van een of ander sisteem.
“Deur openbaring het Abel ’n meer uitnemende offerhande
aan God geoffer as dié van Kain, wat God getuig het hy is
regverdig.” Amen. Ek hoop julle sien dit. Sien waar ons lewe?
Sien die uur?
Ek het gepraat met ’n—’n heer nie lank gelede nie, ’n
Christelike geleerde en heer. Hy het gesê: “Mnr. Branham, ons
verwerp alle openbarings.”
55
Ek het gesê: “Dan moet julle Jesus Christus verwerp, want
Hy is die openbaring van God, God geopenbaar in menslike
vlees.” Tensy jy dit insien, is jy verlore.
Jesus het gesê: “Tensy julle glo dat Ek Hy is, sal julle in
julle sonde sterf.” Hy is die openbaring van God, die Gees van
God geopenbaar in menslike vorm. Jy dit nie kan glo nie, is
jy verlore. Jy Hom ’n derde persoon, tweede persoon, of enige
ander persoon behalwe God plaas, is jy verlore. “Tensy julle
glo dat Ek Hy is, sal julle in julle sonde sterf.” ’n Openbaring!
56
Geen wonder hulle kon Hom nie sien nie. “Niemand kan
na My toe kom tensy My Vader hom trek nie. En almal wat
die Vader My gegee het,” in die wortels: “sal na My toe kom.”
Sien? Begryp julle dit? O, hoe behoort ons Hom nie lief te hê,
Hom te bemin, Hom te prys nie; om die vrugte van die Gees in
die laaste dae te sien, en die Bruidboom wat ryp word in die
top van die tyd!
57
Die ware loot en die valse loot, albei het dieselfde salwing
gehad. Die water het op albei van hulle geval. Geen wonder
nie Hy het ons gewaarsku: “Dit sou die einste Uitverkorenes
mislei, indien dit moontlik was.”
58
Let op, hulle lyk dieselfde. Hulle is eners gesalf. Maar let
op: “Aan hulle vrugte^” Hoe ken jy dit?
Hoe weet jy dis nie ’n lemoen nie? Omdat dit ’n pomelo dra.
Met daardie loot gaan dit goed, dit lewe in die boom, maar dit
dra ’n pomelo. Dit is nie soos die eerste een nie.
En as ’n kerk sê hulle “glo Jesus Christus dieselfde gister,
vandag, en vir altyd,” en Sy Krag ontken, Sy werke ontken, Sy
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Woord ontken; as—as^Die Kerk wat in Jesus Christus glo, sal
die werke van Jesus Christus doen, dit sal die Lewe van Jesus
Christus hê. En as dit nie is nie, maak nie saak of die Lewe
daarin instroom nie; as dit nie voorbestem is, van die wortels
af nie, sal dit elke keer pomelo’s dra, of iets anders. Maar as dit
die voorbestemde Lewe is, in die wortels, sal dit Jesus Christus
dra, dieselfde gister, vandag, en vir altyd, as dit die Woord is
wat deur die Wortel opkom. Wat, Hy is die Wortel, die begin
van die tyd.
59
Let op, maar dit is wat hulle voortbring wat jou die verskil
wys. “Aan hulle vrugte,” het Jesus gesê: “sal julle hulle ken.”
“‘n Mens versamel nie druiwe van ’n distel af nie,” selfs al is
die distel reg in die druiwestok. Dit sou moontlik kon wees,
maar die vrugte sal dit wys.
Wat is die vrugte? Die Woord, vir die vrugte van die seisoen.
Dis wat dit is, hulle lering. Die lering van wat? Die lering van die
seisoen, watter tyd dit is. Die mens se doktriene, denominasionele
doktriene, maar, of God se Woord vir die seisoen?
Nou, die tyd verloop so vinnig, dat ons ’n lang tyd daarop
sou kon klem lê. Maar ek’s seker dat julle hier teenwoordig,
en ek’s seker julle regoor die nasie, kan sien wat ek vir julle
probeer sê, want ons het nie te veel langer om daarop te bly
nie.
60
Maar julle kan sien dat die Salwing op die onregverdige
kom, die valse leraars, en veroorsaak dat hulle doen presies
wat God hulle gesê het om nie te doen nie; maar hulle sal dit in
elk geval doen. Waarom? Hulle kan dit nie verhelp nie. Hoe kan
’n distel enigiets anders wees as maar net ’n distel? Maak nie
saak hoeveel goeie reën daarop gesprinkel word nie, dit moet
’n distel wees. Dis waarom Jesus gesê het: “Hulle sal so naby
wees, dit sou die einste Uitverkorenes,” wat in die wortels is:
“kon mislei, indien dit moontlik sou wees,” maar dit is nie
moontlik nie. Koring kan niks doen as maar net koring te dra
nie; dis al wat dit kan dra.
61
Let op. Onthou, God is nie die outeur van organisasie
nie. Die Duiwel is die outeur van organisasie. Ek het dit
deur die Woord bewys heen—en—weer, en oor—en—oor; sal
nie vanoggend daarop hoef in te gaan nie. Ons weet dat God
nooit mense so saam georganiseer het, ’n organisasie maak
nie. Honderde jare na die dood van die laaste dissipel, voordat
hulle ooit die eerste organisasie gehad het. Dit het altyd ’n
mislukking geblyk te wees. As dit nie is nie, waarom is ons
nie vandag in liefde bymekaar, Metodis, Baptis, Presbiteriaan,
Katoliek en almal nie? Waarom volg die werke van God ons
dan nie, elke kerk op dieselfde ding, die Woord, nie? Daardie
dinge wat die mens skei, broederskap^Ons is verder van God
as wat ons ooit was, die kerke, praat ek van.
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62
Nou, vir ons is gesê, dat: “Al die ou dinge het gebeur as
voorbeelde, vir ons lering, teregwysings, waarskuwings.” Dit, al
die ou dinge van die Ou Testament het gebeur, voorafgeskadu,
om te sien wat in die Nuwe Testament sou wees, in ons dag.
Net asof jy nooit jou hand gesien het nie, en jy opgekyk het
en ’n skadu teen die muur gesien het, soos my hand sou vorm
van die lig, as dit vyf vingers hier in die skaduwee het, wanneer
die negatief; en jy beweeg jou hand na, synde die positief, na
die—na die negatief toe, moet dit na vyf vingers toe kom.
Soos die Bybel vir ons sê, dat: “Die Ou Testament synde ’n
skaduwee, tipe van die nuwe dinge, of die dinge wat sou kom;
nie die einste dinge wat is nie, maar dit is ’n skadu, ’n tipe van
die dinge wat moet kom.”
63
Laat ons teruggaan en kyk of hierdie ding ooit in
enige ander tydperk was. Is julle gewillig? [Gemeente
sê: “Amen.”_Red.] Sodat ons sal weet, om dit te bewys,
heen—en—weer, deur die Woord; nie deur een of ander mens se
idee, een of ander teorie nie.
Ek gee nie om wie hy is nie; enige ander mens, ekself of
enigiemand anders: “As hy nie spreek volgens die wet en die
profete nie, is daar geen Lig in hom nie.” Sien? Dis wat die
Bybel gesê het. “Laat elke mens se woord ’n leuen wees, en
Myne waar wees,” ongeag wie hy is.
64
Nou laat ons teruggaan en uitvind of dit ooit gebeur het,
om ons ’n voorbeeld te wys.
Ons kan teruggaan nou daar in die Boek van Eksodus en
praat van ’n karakter genaamd Moses, wat ’n gesalfde profeet
was gestuur deur God, met die Woord van God en die wil van
God vir sy geslag. Waar God se Woord altyd aaneenlopend
verloop, het Hy gesê: “Hy het niks gedoen voordat Hy Dit eers
aan Sy profete geopenbaar het nie.” Dan het Hy dit gedoen.
Uh-huh.
Nou, Hy kan nie lieg nie. Hy kan nie lieg en God wees nie.
Nee, meneer. Hy moet getrou bly. Daar’s geen leuen in Hom
nie. Hy’s^
En Hy kan Dit nie verander nie. Doen Hy dit, dan is Hy nie
God nie; Hy het ’n fout gemaak. Hy moet oneindig wees. En
oneindig kan nie ’n fout maak nie. Sien? So wat God ooit sê, dis
Ewiglik reg. Sien? En Hy het dit belowe. So, hou dop, daar’s
nêrens in die Bybel nie tensy dit aaneenlopend reg daarheen
volg nie.
65
Nou, God het Abraham belowe dat sy saad ’n vreemdeling
sou wees in ’n—in ’n vreemde land vir vierhonderd jaar, dan
sou Hy hom uitbring met ’n groot hand van mag en krag, Sy
tekens en wonders vertoon onder die volk by wie hulle gewoon
het. Die tyd van die belofte het nadergekom. Mense het al
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daarvan vergeet. Hulle het Fariseërs en Sadduseërs gehad,
ensovoorts, denominasies. Maar, ewe skielik, daar kom God
alleen en het van, buite, weg van enige van hulle af, gekies.
God het nooit, in enige dag of te eniger tyd, ooit ’n profeet
geroep uit ’n denominasie nie. Nee, meneer. Hy’s so verwikkeld,
hy sou dit nie kon doen nie; hy sou by daardie denominasie
moes bly.
66
Moses, ’n man gestuur deur God, met die Woord van God,
en op sy reis om Israel na die beloofde land te neem, streng
volgens die opdrag van God, het hy ’n ander profeet ontmoet,
’n ander gesalfde wat ’n egte salwing gehad het van dieselfde
Heilige Gees wat op Moses was. Dis reg. Hy was ’n profeet. Die
Heilige Gees was op hierdie man. Sy naam was Bileam. Ons
ken hom almal. Wel, die einste dinge, dieselfde, die dinge—
die dinge wat die man gesê het, vind steeds plaas, omtrent
agt—en—twintighonderd jaar gelede. “Jy is soos ’n eenhoring,
O Israel. Wie ook al jou seën, sal geseënd wees. Wie ook al
jou vervloek, sal vervloek wees. Jou krag, en magtige, hoe
regverdig is jou tente nie, O Jakob!” Sien, hy kon homself nie
keer nie. Hy kom daar met die doel in sy hart om die mense te
vervloek.
67
O, julle valse leraars wat na hierdie bande luister al hierdie
jare, en God sien bevestig presies wat Hy gesê het, en julle sit in
julle studeerkamer en weet dis die Waarheid; en vanweë julle
denominasionele verskille, bevraagteken julle hulle en sê vir julle
mense hulle is nie so nie. Wee julle! Julle tyd is baie naby.
68
Bileam, gesalf met dieselfde Gees wat op Moses was. Wat
was die verskil? Die leer van Moses was volmaak. Die Bybel
het hier in Twee Petrus gesê, dat dit “die leer van Bileam”
was wat Israel aanvaar het, wat God nooit vergewe het nie.
Onvergeeflike sonde! Nie een van hulle is gered nie, al het
hulle uitgekom onder die seëninge van God, en die hand van
God gesien beweeg deur hierdie magtige profeet, en dit presies
deur God bevestig gesien het. En, omdat ’n ander profeet het
ingekom het met ’n leer, teenstrydig, en met Moses verskil, en
het vir die mense probeer bewys dat Moses verkeerd was. En
Datan, Korag, en baie van hulle, het met hom saamgestem en
die kinders van Israel geleer om ontug te pleeg, om agter sy
organisasie aan te gaan, dat: “Ons is almal dieselfde.”
“Of ons Metodis, Baptis, Presbiteriaan, of Pinkster, en wat
nog is, ons is almal dieselfde.”
69
Ons is nie dieselfde nie! Ons is ’n afgesonderde volk, heilig
vir die Here, toegewy aan die Woord en die Gees van God, om
vrug van Sy belofte van hierdie dag te dra. En julle is nie van
hulle nie! Ek weet dis vreeslik sterk, maar dis die Waarheid
nietemin. Toegewy aan ’n diens in hierdie laaste dae! “Kom
onder hulle uit.”
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70
Nou: “die leer van Bileam,” nie die profesie van Bileam nie.
Dit was in orde. Dit was God. Hoeveel glo dit? [Gemeente sê:
“Amen.”_Red.] Die profesie van Bileam was presies reg, omdat
hy niks anders kon spreek nie. Die salwing van God sou nie iets
anders spreek nie, en God het dit bevestig deur te bewys dit
was die Waarheid. Maar dit was “die leer van Bileam.”
71
Nou vergelyk dit met Matthéüs 24:24. Gesalfdes, maar
hulle leer is vals. Die triniteite, en al sulke dinge; verkeerd,
antichris!
Ek hoop nie julle gevoelens word seergemaak nie. En
moenie dit, daardie fone afskakel nie. En moenie opstaan en
uitgaan nie. Sit net stil, en laat ons sien of die Heilige Gees dit
nie vir ons sal openbaar, en dit vir ons bewys nie, sê: “Maar
dit^” Net wat jy ook al glo, sit net stil en luister. En vra God
om jou hart oop te maak, dan sal jy uitvind of jy ’n braam is, of
’n distel, of waar jy ook al staan. Sien?
72
Nou, selfs Judas: “voorbestem tot die verdoemenis was hy,”
het daar voor Jesus gesit. En Jesus het vir hom gesê: “Jy is die
een. Wat jy ook al gaan doen, en wat jy ook al moet doen, gaan
doen dit gou.” Hy het geweet wat hy doen, maar, vir daardie
dertig silwerstukke, en gewildheid, het die Here Jesus Christus
verkoop. Een van Sy dissipels, die tesourier van die kerk, Jesus
het hom Sy “vriend” genoem. Sien? Die Bybel het gesê: “Hy is
gebore die seun van verderf,” net soos Jesus die Seun van God
gebore is. “Mislei die einste Uitverkorenes, indien dit moontlik
sou wees.”
73
Let mooi op soos ons verder bestudeer. Ons sal nog ’n
voorbeeld noem, daar in die Boek van Konings. Daar was ’n—’n
profeet, en sy naam was Miga. Hy was die seun van Jimla, en
hy was ’n profeet. Hy was.
En daar was ’n ander profeet, die hoof van ’n organisasie
van profete, gesalfdes. Die Bybel het gesê hulle was “profete,”
net dieselfde soos Hy gesê het Bileam was ’n profeet, gesalfdes.
En daar was een van hulle met die naam van Miga, wat
gesalf was deur God en gestuur deur God, met die Woord van
God.
Daar was een, Sedékia, wat gedink het hy is deur God
gestuur. Hy is deur God gesalf, maar sy leer was teenstrydig
met die Woord van God. “Staan valse Christusse op, toon groot
tekens, sou die Uitverkorenes mislei indien moontlik.”
74
Let op, albei van hulle, albei van hulle gesalf. Nou, hoe sou
jy kon sê wie was reg, en verkeerd? Kyk na wat die Woord vir
Agab belowe het. Die profeet wat voor hom was, wat Elía was,
een van die grootste profete van die tydperk, wat ’n bevestigde
profeet was. Daardie bevestigde profeet het gesê, dat: “Omdat
Agab hierdie kwaad gedoen het, dat die honde sy bloed sou lek;
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het Nabot se lewe geneem. En dat die honde Isébel sou vreet,
en die^haar liggaam mis op die lande sou wees.” Nou, hoe
kan jy seën wat God vervloek het? Of hoe kan jy vervloek, soos
Bileam gesê het, wat God geseën het? Sien?
Maar hierdie profete was opreg. Daar was geen twyfel dat
hulle goeie manne was nie, eerbare manne. Want, om ’n profeet
in Israel te wees, moet jy eerbaar wees, of selfs om ’n Israeliet
te wees. Jy is gestenig, indien nie. Hulle was eerbare manne.
Hulle was slim manne. Hulle was geleerde manne. Hulle was
die uitgesoektes van Agab, van die nasie. (Sien dit, Suster
Wright?) Die uitgesoektes van die nasie, goed toegerus vir die
par—^
75
En nou, toe Miga sy visioen gesien het, het hy in sy hart
geweet wat die Woord gesê het, maar hy wou sien wat die Gees
wat in hom was, sou sê.
Toe het hulle vir hom gesê, hulle het gesê: “Sê jy dieselfde
ding wat hierdie ander profete sê. En as jy dit doen, wel, jy
sal wees, ons sal jou in die broederskap opneem, weer,
ongetwyfeld. Sien? Ons sal jou een van ons maak. Ons sal jou
terugneem in die denominasie van ons. Jy’s^Ons weet jy’s ’n
profeet, maar jy sê altyd verdoemende dinge. Jy verdoem Agab
altyd. Nou, Sedékia, die hoofman, die pous, of die^” wat
hy ook al was. “Nou hy het Agab geseën, en gesê: ‘Gaan doen
dit.’ Sê jy nou dieselfde ding, Jimla. Wel, jy’s net ’n arm ou.
Jy het geen gemeente nie, byna, glad nie. En hierdie ouens het
miljoene. Die hele nasie is vir hulle. Nou sê jy dieselfde as wat
hulle sê, kyk wat sal jy doen, jy sal—jy eet die rykdom van die
land.” Hy praat daar met die verkeerde man!
76
Wat as dit gesê sou gewees het: “Kan jy enige fout vind
in Sedékia, Miga?” “Nee.” “Het jy hom ooit in enige sonde
betrap?” “Nee.” “Het jy hom ooit iemand hoor uitskel?” “Nee.”
“Het jy hom ooit dronk gevang?” “Nee.” “Kan jy sy geleerdheid
betwis?” “Nee.” “Glo jy sy doktersgraad is vals?” “Nee.” “Jy
glo sy—sy Ph.D. is in orde?”
“Sekerlik. Deur die Sanhédrinraad; ek skat dis alles raad,
ek skat dis in orde.”
“Wel, dan, waarom sluit jy nie by ons aan nie?”
“Omdat hy van die Woord af is!”
77
Wel, ons sal dan ’n konfrontasie daaroor hê, soos Elía die
profeet van tevore. En as jy ’n kind van God is, sal jy bly by die
profeet van hierdie Bybel. Dis die Woord. Let op die uur, die
seisoen.
78
Wel, wat as Sedékia sê: “O, ek weet die profeet het dit gesê,
maar dis vir ’n toekomstige geslag. Dis vir ’n lang tyd van nou af”?
Hy het gesê: “Wag tot ek ’n visioen sien van God, en dan sal
ek jou sê.”
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Het gesê: “Dan sê jy dieselfde ding?”
Hy het gesê: “Ek sal sê net wat God sê; niks anders nie,
niks meer nie. Ek kan nie een woord Daaraan toevoeg, of een
Woord Daarvan wegneem nie.”
Toe het daardie nag, in gebed, die Here na hom gekom in ’n
visioen. Hy het uitgegaan, die volgende oggend, hy het gesê^
Daar is twee profete!
79
Die grootste man in die nasie, uit die militêre en nasionale
oogpunt, was Sedékia. Hy was die hoofprofeet, volgens die
koning. Hy was die hoof van al die ander profete, volgens
organisasie. Hy is gemaak, deur sy organisasie, die hoof van
hulle almal; waarskynlik die mees belese, die bes opgevoede,
geskikter vir die taak. En hy was gesalf met die Heilige Gees,
want hy word ’n “profeet” genoem. Sekerlik, nie net ’n gewone
profeet nie, hy was ’n Hebreeuse profeet. Nou kyk na hom.
80
Sedékia het gesê: “Die Here het tot my gespreek: ‘Maak
vir My hierdie twee horings van yster,’ ’n simbool.” ’n Profeet
gee gewoonlik simbole. “Hy het gesê: ‘Maak hierdie horings
van yster.’ Die Heilige Gees het vir my gesê: ‘neem hierdie,’
die Salwing wat hy geseën het.” Moenie daaraan dink as ’n
offerhande nie, maar om ’n punt te maak. “Die Heilige Gees
wat in tale spreek deur my, die Een wat my bevestig het, Hy
het gesê: ‘neem hierdie horings, en, sê hiermee vir die koning
dat hy Sirië reg uit die land uit sal stoot. En ek sal aan hom
teruggee die land wat regmatig aan Israel, die kerk, behoort.’”
Broer, dis nogal fundamenteel, net omtrent soos Bileam
hier was. Bileam het net so fundamenteel gepraat soos Moses
het. Moses^Die korrekte getal van God is sewe. En Bileam
het gesê: “Bou vir my sewe altare; sewe rein offerhandes, osse,
en sewe ramme.” Dit spreek van die koms van die Seun van
God. Fundamenteel, was hy net so reg soos enige van hulle.
81
En hier is Sedékia, net so fundamenteel reg: “Want hierdie
land behoort aan ons. Wel, daardie Siriërs en Filistyne daar vul
hulle buike, van hulle kinders ensovoorts, ons vyand, met die
voedsel wat ons kinders sonder moet klaarkom! Wanneer, God
ons hierdie land gegee het!”
Broer, dis ’n goeie argument. Ek skat hy kon dit uitskree
voor Israel, en hulle sou so hard uitroep soos hulle kon. Nou,
ek praat nou oor vandag. Ek hoop julle volg my. Al die geskree,
geroep!
82
Onthou julle Dawid verlede Sondag? Sien? Julle daarbuite
in radioland, of die land van hierdie telefoonkoppeling; julle
het nie verlede Sondag se Boodskap gekry nie, maak seker dat
julle dit kry. God ’n Diens Probeer Doen Sonder Om Daartoe
Georden Te Wees, maak nie saak hoe opreg, goed nie, dit word
absoluut nie deur God aanvaar nie. Sien?
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Nou, hier was Sedékia, gedink hy’s reg.
Miga het gesê: “Laat ek God vra.” Toe kom hy daardie
volgende oggend met SO SPREEK DIE HERE. Hy het sy
visioen nagegaan teen die Woord.
84
Nou as hy vir Sedékia sou gesê het: “Weet jy wat die
profeet van die Bybel hier gesê het sal met hierdie ou gebeur?”
85
“Maar nie hierdie keer nie, want hierdie man is ’n eerbare
man. Hy probeer.” Moet dit nie mis nie. “Hy probeer vir die
kerk teruggee die dinge wat aan die kerk behoort. Hy probeer
hulle eiendom teruggee,” nie die Geestelike dinge nie; as dit
sou, sou hy daardie hele nasie geskud het soos Elía het. Maar,
probeer hulle die materiële dinge gee: “Ons besit eiendom. Ons
is ’n groot organisasie. Ons behoort daaraan. Ons almal, al julle
mense, julle Protestante, behoort almal by ons aan te sluit.”
Uh—huh.
Ons kom daarby oor ’n rukkie. “Dis almal broers en susters,
in elk geval.” Dit is nie! Was nooit en sal nooit wees, met die
ware egte Kerk van God nie. Kan nie wees nie!
86
Let op, hy het die visioen gesien. En toe het hy gesê:
“God het tot my gespreek.” Nou, kyk, die man was opreg.
Hy het gesê: “Hy het gesê: ‘Maak hierdie horings, en gaan
daar voor die koning en stoot weswaarts,’” of in watter
rigting ook al die land gelê het van waar hulle gestaan het.
“‘Stoot, en dit sal wees SO SPREEK DIE HERE, dat hy die
oorwinning gaan behaal en terugkom, ’n oorwinning vir die
kerk.’ Gaan hulle uitdryf!” Dis baie naby, is dit nie? Wat
was die probleem?
Hier kom Miga aan. Het gesê: “Nou gee jou profesie.”
87
Het gesê: “Gaan voort daarheen! Maar ek het Israel gesien
soos skape, verstrooid, sonder ’n herder.” Sjoe! Presies die
teenoorgestelde.
88
Nou, julle is die gemeente. Nou watter een is reg? Albei van
hulle, profete. Al manier waarop jy die verskil tussen hulle kan
sien, is, gaan dit na teen die Woord.
Het gesê: “Hoe het jy dit gekry?”
Hy het gesê: “Ek het God op ’n Troon sien sit.” Gesê: “Ek
het die hele raad om Hom sien sit.”
89
Nou onthou, Sedékia het pas gesê hy het ook God gesien,
en dieselfde Gees. “Ek het God gesien. Hy het my gesê om
hierdie horings te maak uit—uit yster. Gaan daar en stoot die
nasies hier uit, want dit behoort aan ons. Die ander het geen
reg daartoe nie.” Hulle sou as hulle reg gebly het met God.
Hulle sou dit gehad het, maar hulle het weggeraak van God af.
Dis hoe die organisasie is, die kerk. Dit het ’n reg op
hierdie dinge, maar julle is daaruit bedrieg, omdat julle van
83
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God se Woord af weggeraak het en God se Gees, wat salf, om
die Woord van die seisoen te bevestig. Moenie faal om hierdie
Boodskap te kry nie.
90
Let nou op wat plaasgevind het. Hy het gesê: “Ek het God
gesien,” Miga het: “sit op die Troon in die Hemel. Sy raad was
byeen om Hom. Hy het gesê: ‘Wie kan ons kry om heen te gaan
en Agab te mislei, om Elía se woord waar te laat word; My
profeet wat bevestig is. Ek het gespreek dat hy sou kom. En
Elía het My Woord gehad. En hemele en aarde sal verbygaan,
maar My Woord sal nie faal nie. Ek gee nie om hoe modern
hulle raak, of hoe goed hulle raak, of hoe geleerd hulle raak, of
hoe groot hulle is nie, My Woorde sal nooit faal nie.’
“En ’n leuengees het uit die hel opgekom, op sy knieë geval
en gesê: ‘As U my net sal toelaat, kan ek hulle my salwing gee,
hulle enige soort teken of wonder laat doen, net solank ek hulle
van die Woord af kry. Hy sal nie eens weet dat Dit U Woord
is nie. Hy sal Dit ignoreer, vir gewildheid.’” Broer, tye het nie
verander nie. Broer Neville, dis waar. Julle onthou, dis waar.
“‘Ek sal op hom kom, hom dieselfde dinge laat doen wat die res
van hulle doen. Ek sal hom laat profeteer, en ’n leuen vertel.’”
Hoe kon dit ’n leuen wees? Omdat dit teenstrydig was met die
Woord.
91
Neem julle enige van hierdie valse dope, valse so-en-so’s,
ek gee nie om hoe werklik dit klink, hoeveel hulle probeer
naboots nie, dis ’n leuen as dit teenstrydig met God se Woord
van hierdie uur is. Dis presies.
Julle sê: “Wel, ons s’n, wel, ons het dit gedoen, en ons doen
dit, en ons kerk is sus en so.”
Ek gee nie om wat dit is nie. As dit teenstrydig is met die
geskrewe Woord vir hierdie uur, is dit ’n leuen. God sal niks
daarmee te doen wil hê nie, maak nie saak hoe opreg, hoe
geleerd, hoe slim, hoe waar dit klink, hoe redelik dit klink nie,
as dit teenstrydig is met die Woord van hierdie uur. Ons sal
’n bietjie dieper daarop ingaan oor ’n paar minute, as dit tyd
ons toelaat. As ons dit nie doen nie, sal ons dit vanaand weer
opneem.
92
Let op, hy was opreg, goeie man, geen twyfel nie. En hy
het gesê^Toe, met ander woorde, Miga het vir hom gesê, nie
reguit in sy gesig nie, maar ander woorde: “Jy’s gesalf met ’n
leuengees.” Sou dit nie iets wees om vir ’n biskop te sê nie?
Maar hy het dit gedoen.
93
En toe het hierdie biskop nadergestap en gesê: “Jy sal nooit
meer broederskap hê nie,” en hom in die gesig geslaan. Gesê:
“Jy weet dat ek ’n bevestigde man is. My kerk het my die hoof
daarvan gemaak, hierdie ding. Die gewilde stem van God se
mense het my dit gemaak. My organisasie het my dit gemaak.
En God het ons hierdie land gegee, en Hy bedoel dat dit aan
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ons sal behoort. En ek het SO SPREEK DIE HERE.” Het hom
geklap, en gesê: “Waarnatoe het die Gees van God gegaan toe
Dit my verlaat het?”
94
Miga het gesê: “Jy sal uitvind, een van hierdie dae,”
wanneer Kalifornië onder die see is daar oorkant, en al hierdie
dinge. Sien? “Jy sal sien waarnatoe Dit gegaan het, wanneer jy
in die binnetronk sit.”
95
Nou, Agab, wat gaan jy sê? “Ek glo my profeet,” het hy
gesê. Wat as hy net die Woord deursoek het? Sien, hy wou
homself nie vervloek sien nie. Hoor my! Hy wou homself nie
vervloek sien nie. Geen mens wil nie.
En my organisa-^organisasionele broer, dis wat die
probleem met jou is. Jy wil dink dat jy reg is, wanneer, jy in
jou hart weet, wanneer jy doop met gebruik van die naam
van “Vader, Seun, Heilige Gees,” lieg jy. Jy weet wanneer
jy predi-^daardie dinge sê wat jy doen, en aanvanklike
bewys neem, en al sulke dinge, is jy verkeerd. Hoe kan die
aanvanklike bewys spreek in tale wees, en dan teenstrydig
praat met ’n belofte van God in hierdie uur? Hoe kan dit wees?
Jy wil nie die vloek hê nie, wil jy? Maar Hier is dit geskrywe,
so sal dit wees. Dis die merk van die dier, so naby, dit sou die
Uitverkorenes mislei, indien dit moontlik sou wees.
96
Elke teken, elke wonder, gesalfde man, profesie, alle soorte
dinge gaan uit; alle soorte tekens, alle soorte wonders, hoe gaan
jy die verskil agterkom? Kyk na die Woord vir hierdie uur. So
neem jy^
97
Kyk na Moses, hoe hy vir Bileam sou kon gesê het. Kyk
na Miga hier, hoe het ons geweet hy was reg? Die Woord, voor
hom, het dit vir Agab voorspel.
En die Woord, voor ons, het hierdie organisasies voorspel
vir hierdie dag, en hierdie vloek oor hulle. En die dinge wat sou
plaasvind deur Sy waarlike gesalfde Kerk, sal die Woord hê, ’n
Woordbruid. Hier is ons. Hier is dit, vandag, net soos dit toe was.
98
Die Bybel het gesê: “Laat elke woord van twee of drie
getuies bevestig word.” Ek het gepraat van Bileam, ek het
gepraat van Bileam en van Moses. En ek het nou gepraat
van Miga en Sedékia. Nou gaan ek nog een gee. Wat, daar is
honderde van hulle, maar nog een, om drie getuies te maak.
Ek het ’n hele rits van hulle hier neergeskryf; maar om tyd te
bespaar.
99
Jeremía wat ’n bevestigde, verworpe, maar ’n bevestigde
profeet van God was. Hulle het die man gehaat. Hulle het
onry-^oorryp vrugte na hom gegooi, en wat nog. En hy het
die vloek op hulle geplaas. En die dinge wat hy gedoen het,
en daar gelê op sy sye, en dinge, en het tekens gegee dat Israel
verkeerd was.
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Elke profeet, ware profeet wat ooit opgestaan het in die
wêreld, het daardie denominasie—organisasies van die kerk
verdoem. Hoe sou dit kon verander, deur die onveranderlike God?
100 Die Heilige Gees is die Profeet van hierdie uur; Hy wat Sy
Woord bevestig, Dit bewys. Die Heilige Gees was die Profeet
van Moses se uur. Die Heilige Gees was die Profeet van Miga
se uur. Die Heilige Gees, wat die Woord geskryf het, kom en
bevestig die Woord.
101 Nou wat het in die tyd van Miga gebeur? Agab is
doodgemaak, en die honde het sy bloed gelek, volgens die
Woord van God.
Al julle valse leraars, so spreek God, eendag sal julle maai
wat julle saai, julle blinde leiers van die blindes! Ek’s nie
kwaad nie. Ek vertel julle net ’n Waarheid. En ek sou dit nie
gesê het, as hierbo, in daardie kamer, as die Heilige Gees nie
gesê het: “Sê dit op daardie manier,” nie. Het ek ooit vir julle
iets verkeerds gesê, behalwe dit wat God bewys het is reg?
Word wakker, my broers, voor dit te laat is!
102 Maar laat ek dit sê. Hoe kan ’n doring wakker word en
’n distel wees, wanneer dit daartoe bestem is? Hoe sou die
Uitverkorenes dit nie kon raaksien nie? Want, jy’s uitverkies om
dit te sien. “Almal wat die Vader My gegee het, sal kom,” het Jesus
gesê: “maar nie een van hulle kan kom tensy Hy My dit gegee het
voor die grondlegging van die wêreld nie, toe hulle name geplaas
is op die Lam se Boek van die Lewe,” nie op ’n kerkregister nie,
maar op die Boek, Lam se Boek van die Lewe.
103 Let op, Jeremía het opgestaan, bevestig voor die mense, tog
het hulle hom gehaat.
104 En toe het hy uitgegaan en ’n juk gemaak, het hy, en dit
op sy nek gesit, en voor die mense gegaan. Hulle het gesê:
“O, ons is die groot volk van God. Wel, ons is Israel. Ons is so
opreg by ons sinagoge! Ons gaan elke Sondag, ons, ons offer
offerhandes, en ons betaal ons geld in. Hoe kan Nebukadnésar
die heilige dinge van God hê?” Huh! Julle sonde het dit gedoen.
God het gesê: “As julle My gebooie sal hou, sal Ek dit nie
doen nie. Maar, as julle dit nie doen nie, gaan dit julle oorkom.”
Dis presies reg. Steeds dieselfde. Onderhou Sy gebooie, Sy
Woord vir die uur, wat Hy belowe het.
105 Let nou op. Nou, Jeremía, deur die wil van God, bevestigde
profeet, alhoewel gehaat^Elkeen van hulle is gehaat in hulle
dae. Hulle het sulke vreemde dinge gedoen in teenstrydigheid
met die denominasie van daardie dag, almal het hom gehaat,
selfs konings en almal anders. Toe het hy ’n—’n juk op sy nek
gesit, en gesê: “SO SPREEK DIE HERE.” Julle gaan daar wees
vir sewentig jaar,” omdat hy insig gehad het uit die Woord van
God. “Sewentig jaar!”
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Toe Hanánja, Hanánja, skat ek spreek jy dit uit,
H-a-n-á-n-j-a. Hanánja, ’n profeet onder die mense, het
nadergekom, die juk van Jeremía se nek afgehaal, en dit gebreek.
En het gesê, was ’n grootkop onder die mense, sien, wanneer hy
teenstrydig met die Woord van God gepraat het. En hy het gesê:
“Twee jaar, sal hulle terug wees. SO SPREEK DIE HERE.”
Twee gesalfde profete. Wat was die verskil tussen hulle?
Een het die Woord gespreek, en die ander een het nie. Jeremía
het gesê: “Amen.”
107 Voor al die oudstes en die gemeente, die hele Israel, sien, hy
wou wys hy kan net so groot soos Jeremía wees. “Weet jy hulle
hou in elk geval nie van jou nie. So, ek’s ook ’n profeet. Ek’s
meer van ’n profeet as wat jy is, want jy profeteer ’n leuen. Sê
jy vir my God se volk gaan onder so-en-so ’n ding wees?”
Dis wat hulle vandag sê, maar julle sal daar wees nietemin,
as ’n kerk. Julle is vervloek met ’n vloek. Al julle kerke,
denominasies hou by hulle tradisies van mense in plaas van die
Woord van God, julle is vervloek deur God.
108 Nou let op, hier kom hy. Hanánja pluk hierdie juk van
sy nek af, ’n simbool van God, breek dit, en het gesê: “SO
SPREEK DIE HERE. Twee jaar en hulle sal terug wees.” Net
vir ’n vertoon: “Ek’s So-en-so.” Want hy het ingestaan, hy was
’n organisasionele profeet.
109 Jeremía was ’n wildernisman wat op sy eie gelewe het. Hy
het boosheid oor hulle geprofeteer die heeltyd, omdat hulle
boos was.
En hierdie man het vir hulle gesê: “O, dis in orde solank
julle deel is. Solank julle Israel is, dis al wat nodig is. Sien,
julle, ons^God gaan dit nie doen nie. Ek weet daar het ’n
kleinigheidjie gebeur hier, maar moenie ontsteld wees nie,
moenie bang wees nie.”
O, broer, hulle lewe vandag nog. “Moenie bekommerd wees
nie, alles is reg. Ons het alles onder beheer. Ons is die Kerk.”
Dit moet julle nie dink nie. Ja.
110 Toe het hy gesê: “Alles is reg. Hulle sal binne twee jaar
terug wees. Dis ’n kleinigheidjie wat gebeur het. Dis niks
ongewoons nie. Ons het dit. Net Nebukadnésar wat hierheen
gekom het, maar ons God sal na dit alles omsien.”
Maar die Woord het gesê dat hulle sewentig jaar daar sou
wees; tot daardie geslag verbygegaan het, en nog ’n geslag.
Veertig jaar is ’n geslag. “Dit is amper twee geslagte wat julle
daar oorkant gaan wees.” En Jeremía het dit gesê volgens die
Woord van God.
111 Hanánja het dit gebreek! Jeremía het gesê: “Goed. Amen.
Maar, Hanánja, laat ons dit onthou, ons is albei profete. Ons is
predikers.”
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En ek sê dit vir jou, my broer. Laat ons onthou daar was
profete voor ons, en hulle het geprofeteer teen koninkryke, en
hulle het geprofeteer teen sekere dinge. Maar, onthou, wanneer
die profeet enigiets gesê het, moet hy profeteer volgens die
Woord. Soos Miga, en Moses, en die hele res van hulle. Dit
moet wees volgens die Woord. As dit nie is nie, onthou dan wat
gebeur het.
112 Toe,
Hanánja, sy regverdige verontwaardiging het
opgevlam. “Ek’s Hanánja” (sonder twyfel), “die profeet van die
Here, en ek sê: ‘Twee jaar.’” Met ander woorde: “Ek gee nie om
wat die Woord sê nie.” Sy salwing: “Ek sê: ‘Twee jaar, sal hulle
terug wees.’”
113 Jeremía het van hom af weggeloop, uitgegaan, gesê: “Here,
ek gee nie om wat hy gesê het nie, ek glo steeds en weet dat
daardie Woord so sê. Ek sal aan U getrou bly. Ek sal nie deur
hom mislei word nie.”
114 God het gesê: “Gaan sê vir Hanánja: ‘Ek sal dit uit yster
maak, die volgende juk.’” Omdat hy dit gedoen het, is hy van
die aangesig van die aarde weggeneem, is Hanánja, daardie
selfde jaar.
Daar is ons voorbeelde, beide profete. Soveel meer kon gesê
word en oor gepraat word in hierdie tyd.
115 Maar kyk. Jesus het gesê, dat, in hierdie eindtyd, weer, sal
die twee geeste weer regtig naby aan mekaar wees. Is dit reg?
[Gemeente sê: “Amen.”_Red.] Nou let op. Dit sal nader wees
as wat daardie was. Hierdie is die eindtyd. O, kinders! Mag
God ons genadig wees! Tot: “Dit sal so werklik wees dat dit
die einste Uitverkorenes sou mislei indien moontlik.” Nou hoe
gaan jy, hoe het ons dit kon sê, in daardie dae? Hoe gaan jy
dit vandag kan sê? Dieselfde manier, bly by die Woord: “Jesus
Christus dieselfde gister, vandag, en vir altyd.”
Nou bewaar hierdie hele Boodskap. En wanneer julle na die
band luister, selfs miskien sal ek weg wees eendag as die Here
met my klaar is hier op aarde, sal julle hierna terugverwys.
Luister na my stem, wat ek vir julle sê. As Hy my neem voor Sy
Koms, onthou net, ek het met julle gepraat in die Naam van die
Here, deur die Woord van die Here. Ja.
116 Let op: “So na aan mekaar wees dat dit die Uitverkorenes
sou mislei as dit moontlik was,” sal dieselfde tekens doen,
dieselfde wonderwerke, deur dieselfde Gees. Is dit reg?
[Gemeente sê: “Amen.”_Red.] Net soos die profete was
waarvan ons pas gepraat het, profete. Nou, ook is daar
geskrywe^
117 Laat ons daarheen blaai, vir hierdie een, as julle wil, Twee
Timóthéüs 3. Laat ons hierdie een nie uitlaat nie. En ek wil
nie^
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118 Ek kyk na daardie horlosie daar, en ek—ek wil ’n klomp
daarvan uitlaat, en ek dink nie ons moet dit nou doen nie.
Sien? Let op. Net^As ek hier staan, sweet soos ek wel doen,
sien, maar ek’s gelukkig. En ek weet dat dit waar is. Twee
Timóthéüs 3:8.
119 Paulus, die man wat gesê het: “As ’n Engel uit die Hemel
kom en enige ander woord met julle spreek as dit wat ek
gesê het, laat hom ’n vervloeking wees,” nou, ’n Engel wat
neergedaal het. Dis Twee Thessalonicense^O, ek’s jammer.
120 Let op in die Twee Timóthéüs 3:8. Kyk Paulus wat nou
praat. Laat ons begin met omtrent^Laat ons begin by die
eerste van die vers, en luister nou regtig mooi. Julle wat julle
Bybel het, lees saam met my. Julle wat nie julle Bybel het nie,
luister mooi. Die^
Maar weet dit, dat daar in die laaste dae^
Onderstreep dit: “laaste dae.” Dis wanneer dit gaan gebeur.
^swaar tye sal kom. (Ons is daarin.)
Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees,
geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars,
ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig.
121 Kyk na hierdie lot wat ons vandag het, verrot. Selfs in mans
op die straat, jongmanne, trek hulle hare af op hulle voorkop,
soos in ’n gordyntjie soos ’n vrou. Verdraaïng! Sodomiete!
122 Het julle gelees in hierdie jaar, hierdie maand se Reader’s
Digest? Gesê: “Die Amerikaanse mense teen die ouderdom,”
wat ek dink dit was: “tussen twintig en vyf—en—twintig jaar
oud, is alreeds in hulle middeljare toestand.” Hulle is klaar!
Hulle is verrot! Wetenskap sê dat, dat ’n man in sy middeljare
is, en ’n vrou, wanneer hulle in hulle vroeë twintigs is. Hulle
liggaam is so vrot en oorgegee aan smerigheid.
123 O, Amerika, hoe dikwels wou God julle koester, maar nou
het julle uur gekom! Julle lei die wêreld in smerigheid.
^lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers,
ondankbaar, onheilig.
Sonder natuurlike gevoelens^
Nie ware liefde vir mekaar nie, man tot vrou, vrou tot man.
“Nie eens natuurlike gevoelens nie.” Smerigheid, seksueel!
^onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed,
sonder liefde vir die goeie,
Met ander woorde, sê: “Julle klomp holy-rollers.” Iemand
het nou die dag gevra om hier na die kerk toe te kom. Het gesê:
“Moenie daarheen gaan nie. Al wat dit is, is ’n groot klomp
lawaai en tekere ganery.”
Sien: “veragters van hulle.”
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Verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers
van genot as liefhebbers van God.
Julle sê: “Broer Branham, dis kommuniste.” Wat sê die
volgende vers?
^mense wat ’n gedaante van godsaligheid het,
maar (wat?) die krag daarvan verloën het. (die Woord,
Jesus Christus dieselfde gister, vandag, en vir altyd,
gemanifesteer, die belofte vir die dag)^
Presies net soos Hanánja, presies net soos Sedékia, presies
net soos Bileam, daar oorkant, ander valse profete.
Wat ’n gedaante van godsaligheid het, gesalf^Sien?
Wat ’n gedaante van godsaligheid het, gesalf,
geordende predikers.
Wat
’n
gedaante
van
godsaligheid
het,
maar^verloën dat Hy dieselfde is, gister,
vandag^Sy Woord verloën!
Hoe het hulle nie Jesus verloën in daardie dag nie? Wie het
hulle verloën toe hulle Jesus verloën het? Die Woord. Hulle was
godsdienstig. Hulle het geleer uit hulle Bybel, maar die Woord
van die teenwoordige—dag ontken.
Wat is hulle vandag? Selfde ding, gesalf, verkondig die
Evangelie van pinkster, maar ontken dat die belofte van die
Woord van die dag bevestig word: “Jesus Christus dieselfde
gister, vandag, en vir altyd.” Sien julle dit? [Gemeente sê:
“Amen.”_Red.]
Want uit hulle is dié wat in die huise insluip en
arme vroue^neem wat met sondes belaai is en deur
allerhande begeerlikhede gedryf word.
“Ons naaldwerkpartytjies en ons so-en-so.” Iemand gaan
rond probeer die Woord waninterpreteer, en sê dit: “Dis in
orde, suster, as jy kort hare het. Moenie enige aandag gee aan
daardie domkop nie. Sien? Of, as jy—as jy dit dra; dis nie dit
nie, ‘dis wat uit ’n man se hart uitkom wat hom besoedel.’”
Sien? En besef jy dat jy gesalf is met ’n bose, wellustige, vuil
Gees? Pasop, jy kan in die koor sing, met kort hare, maar jy het
’n bose Gees. Dis teenstrydig met die Woord. Dis reg. Dis wat
die Bybel gesê het. En julle sê: “Wel, ek dra kortbroeke. Dit
veroordeel my nie.”
“Wie ook al, as ’n vrou ’n kledingstuk aantrek wat vir
’n man bedoel is, is dit ’n gruwel in die oë van God.” Die
onveranderlike God het dit gesê.
124 O, soveel dinge, hoe sou ons nie sommer daardeur kon gaan
nie; ons tyd sou verstreke wees. Maar julle weet genoeg om te
weet wat reg en verkeerd is. En hoe kan ek hulle dit laat doen?
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Hoe kan ek dit doen? Sê: “Wel, waarom raas jy so?” Ek’s ’n
getuie teen julle. Eendag, in die Oordeelsdag, sal julle nie ’n
hoek hê om in te skuil nie.
125 Hoe kon Miga dit stop? Hoe kon Moses; geskreeu, dit te
probeer stop, en Josua en hulle hardloop tussen die mense
rond, en Levi het sy swaard getrek en hulle doodgeslaan, selfs?
Hulle het nietemin voortgegaan.
Dis voorspel dat hulle dit gaan doen. En hulle gaan dit
doen, want dis SO SPREEK DIE HERE hulle gaan dit
doen. Dink julle daardie nominasies sal ooit opbreek, hulle
denominasies terugkom na die Woord? Dis SO SPREEK DIE
HERE, hulle sal nie! Sal hulle in die antichris ingaan? Presies.
Dis SO SPREEK DIE HERE, hulle sal! “So waaroor praat jy?
“Ek moet ’n getuie wees, en so moet julle, alle gelowiges. Kyk.
^arme vroue gevange neem^deur allerhande
begeerlikhede gedryf word;
126 “Wel, al die res van die vroue doen dit.” Valse profete!
Luister nou. Valse profete, praat ek van. Nou wat sal hulle
doen in die laaste dag?
^arme vroue gevange neem^deur allerhande
begeerlikhede gedryf word,
“Wel, ek weet al die res van die vroue^” Goed. Gaan voort.
127 Wat het ek gesê net voor hierdie groot gebeurtenis hier
in Kalifornië? “Julle mense hier in Los Angeles, elke jaar
as ek terugkom is daar meer vroue met kortgeknipte hare
en verwyfde mans as wat daar in die eerste plek was, maar
predikers wat in organisasies ingaan. Julle is nie sonder
verskoning nie! As die magtige werke gedoen was in Sodom en
Gomorra wat in jou, gedoen is, sou dit vandag gestaan het. O,
Kapérnaüm, jy wat jouself by die naam van die engele noem,
Los Angeles!” Sien wat gebeur? Sy gaan reguit voort na die
bodem van die see. Wanneer? Ek weet nie wanneer dit gaan
nie, maar dit gaan. Julle jongmense, as ek dit nie in my dag
sien nie, kyk julle maar. Sy is weg!
^wat altyd leer^nooit tot die kennis van die
waarheid kan kom nie.
Nou hier is die skokkende, hier is die skokkende gedeelte.
Luister hierna.
En net soos Jannes en Jambres Moses teëgestaan het,
so staan ook hierdie mense die waarheid teë, mense
verdorwe in die verstand, onbetroubaar ten opsigte
van die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer
is, natuurlik.
“Ten opsigte van die Geloof.” “En hy sal die Geloof van die
vaders, of die kinders, terugherstel na die vaders.”
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128 “Onbetroubaar ten opsigte van die Geloof.” Uh! Weet julle
wat onbetroubaar beteken? As jy ’n Scofield Bybel het, daar’s
’n “h” daar. Reg daar, sê “versaking.” ’n Versaking, dis wat dit
is.
129 Nou, net ’n minuut. Ek wil hier iets opkyk. Ek dink ek het
dit reg neergeskryf. Ek’s nie seker nie, maar ek wil dit sê, en
dit opkyk voor ek—ek dit sê. Nou, net een minuut. [Leë kol op
band_Red.] “Onbetroubaar ten opsigte van die Waarheid, ten
opsigte van die Geloof.” “Die Geloof,” daar is net een Geloof.
Dis reg. “Ten opsigte van die Geloof, onbetroubares!”
Nou ek wil Lukas 18 lees. Net ’n minuut. Julle hoef
nie^Julle kan dit neerskryf; julle hoef nie te lees nie.
En Hy het ook aan hulle ’n gelykenis vertel met
die oog daarop dat ’n mens altyd moet bid en nie
moedeloos^nie,
en gesê—gesê: Daar was ’n regter in ’n stad wat God
nie gevrees en geen mens ontsien het nie.
En daar was in daardie stad ’n weduwee, en sy het
gedurig na hom gekom en gesê: Doen reg aan my
teenoor my teëparty.
En vir ’n tyd lank wou hy—wou hy nie; maar agterna
het hy by homself gesê: Al vrees ek God ook nie en al
ontsien ek geen mens nie,
tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee,
aan haar reg doen, sodat sy nie^my in die gesig slaan
nie.
Toe sê die Here: Hoor wat die onregverdige regter sê.
Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat
tot hom dag en nag tot Hom roep nie, al is Hy ook
lankmoedig in hulle geval?
Ek sê vir julle dat Hy gou aan hulle reg sal doen:
maar as die Seun van die mens kom, sal Hy wel die
geloof op die aarde vind?
130 Nou, dis die vraag. Dis hier waar ek wou uitkom in
Openbaring 10. Ons sal daarby kom binne ’n paar minute, by
’n ander Skrifvers. Hy het gesê: “In die dae van die Boodskap
van die sewende engel, behoort die verborgenheid van God
beëindig te wees.” Hier is die vraag, is, as julle in daardie
lyn volg in hierdie uur, sal dit beëindig wees? “Sal Ek die
Geloof vind?” Sal Maleági 4 vervul word in hierdie tyd: “Bring
die Geloof van die kinders terug, terug na die Geloof van die
vaders, die oorspronklike, die Woord”? Sien?
131 “Onbetroubares,
Jambres en Jannes, waar hulle
teëgestaan het.” Nou, luister, ook, Twee Timóthéüs 3:8.
“Soos Jan-^Moses teëgestaan het, so sal ook hierdie selfde
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onbetroubares in die laaste dae kom” nou kyk waar dit hier
sê: “wat ’n gedaante van godsaligheid het,” gesalfdes. Nou laat
ons net^Gaan julle en—en lees dit wanneer julle by die huis
kom, sodat ek kan klaarmaak hiermee vanmôre, as ek kan.
“Onbetroubaar ten opsigte van^” Nie onbetroubares in—in—
in leefwyse nie; hulle is goeie, gekultiveerde manne.
132 Nou let op toe Moses afgegaan het na Egipte toe, met ’n
boodskap van SO SPREEK DIE HERE, en bevestig is; op Israel
’n beroep gedoen het, wat ’n volk was, nie ’n kerk nie. Israel
was ’n volk; hulle was nooit ’n kerk nie. Want, die woord kerk
beteken “uitgeroepenes.” Hulle was die volk van God. Toe toe
hulle gesalf geraak het onder die Woord, en uitgeroep is, het
hulle die kerk van God geword. En het toe afgedwaal, omdat
hulle nie die Woord van God geglo het nie, en na ’n valse
profeet geluister het. Ek hoop dit sink in.
Israel, synde ’n volk van God, het uitgekom onder die hand
van God, gesalf met die Woord^met die Krag van God, het
die tekens en wonders van God gesien. En toe, toe God met
hulle voortbeweeg het, het ’n valse profeet ingekom, gesalf, en
iets geleer teenstrydig met die oorspronklike Woord van God
wat hulle gehoor het, en elkeen van hulle het in die wildernis
omgekom, behalwe drie mense. Nou hou dit.
133 “Soos dit was in die dae van Noag, waarin agt siele gered
is deur water, so sal dit wees in die koms van die Seun van
die mens.” “Soos dit was in die dae van Lot, waar drie uit
Sodom uitgekom het, so sal dit wees in die tyd wanneer die
Seun van die mens geopenbaar sal word.” Ek haal maar net
die Skrif aan, die Here se Woord, wat: “Hemele en aarde sal
verbygaan^” Dit sal ’n minderheid wees!
134 Let hier op. Moses het afgegaan na Aäron toe. Moses sou
God moes wees. God het hom gesê om God te wees, gesê: “Wees
jy God, en laat Aäron, jou broer, jou profeet wees. Plaas jy
die woorde in sy mond as jy nie goed kan praat nie.” Het
gesê: “Maar wie het die mens stom gemaak? Wie het die mens
gemaak om te praat?” Die Here het.
En hy het daarheen geloop. Wat het hy gedoen? Hy het ’n
ware en regverdige wonderwerk verrig wat God hom gesê het
om te doen. God het hom gesê om: “Gaan werp jou staf neer.”
Het dit opgetel, en dit was ’n slang. Hy het dit opgetel, en het
terugverander in ’n staf. Gesê: “Gaan doen dit voor Farao en
sê: ‘SO SPREEK DIE HERE.’”
135 En toe Farao dit gesien het, ons sê: “Wel, watter goedkoop
towerkunsie.” Het gesê: “Daar’s niks daaraan nie. Dis
verstandstelepatie of so—iets, julle weet. Ons het ouens in ons
organisasie wat dieselfde ding kan doen. ‘Kom hier, Biskop
So-en-so. En jy, kom jy hiernatoe.’ Ons het hulle wat dieselfde
ding kan doen.” Dit was Satan wat deur Farao gepraat het.
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Dit was God wat deur Moses gepraat het.
Maar kyk hoe die kêrel uitkom. Jannes en Jambres het
uitgestap voor Moses, en in die openbaar voor die mense, en
het elke wonderwerk verrig wat Moses kon doen. “Hulle sal
die einste Uitverkorenes mislei indien dit moontlik was.” Dit
reg? Het dieselfde ding gedoen wat Moses het. Snap julle dit?
Nou onthou, dis SO SPREEK DIE SKRIF, dat dit hom weer sal
herhaal in die laaste dae.
Wat was die verskil tussen Moses en Jambres?
Moses het gesê: “Laat daar bloed in die water kom.”
En hierdie valse profete het gesê: “Sekerlik, ons sit ook
bloed in die water.” En dit het gebeur.
137 Toe het Moses gesê: “Laat daar vlooie kom.” Wat het hy dit
gekry? Direk van God. Sien?
En wat het hy gedoen? Hy het gesê: “Wel, sekerlik, ons kan
ook vlooie bring.” En hulle het dit gedoen. Enige wonderwerk
wat Moses kon doen, kon hulle ook doen!
Onthou, hou dit in gedagte, ons kom daarby oor ’n ruk.
Hulle kan enigiets doen wat die res van hulle kan doen, maar
hulle kan nie by die Woord bly nie. Hulle kan nie by die Woord
bly nie.
138 Nou let op, hulle het dit gedoen. Maar Moses, die waarlik
gestuurde profeet van God, deur God opdrag gegee, hy het
nooit met hulle getwis nie, gesê: “Hier, julle kan dit nie doen
nie! Julle kan nie!” Hy het hulle net alles gelaat, hulle net laat
voortgaan. Hulle is organisatoriese profete, maar gaan voort.
Moses het net bloot voortgegaan, geluister na God. Wat
God ook al gesê het: “Nou doen jy dit,” het Moses gegaan en dit
gedoen. Hy het ’n nuwe ding gedoen. Toe hulle het, het elkeen
van hulle ’n sensasie of iets gehad, hier kom hulle. Hulle het dit
ook gedoen, presies net soos Moses het.
139 Nou let op. Hierdie kêrels het verskyn^O, julle mense,
julle moet dit nie mis nie! Hierdie bedrieërs, nabootsers het
verskyn nadat die ware een eerste gegaan het. Sien? Hulle kom
om na te boots. Sien, hulle moet. Die duiwel kan nie enigiets
skep nie; hy is net ’n verdraaier van die oorspronklike.
En wat is sonde? Is geregtigheid wat verdraai is. Wat is
onsedelikheid? Die regte daad verdraai. Wat is ’n leuen? Die
waarheid wanvoorgestel. ’n Verdraaïng!
Kyk na Hanánja, ’n verdraaïng van die oorspronklike Woord.
Kyk na Bileam, ’n verdraaïng van die oorspronklike Woord. Kyk
na Sedékia, die verdraaïng van die oorspronklike Woord.
En die Bybel het gesê dat hierdie ouens sal uitkom, na die
verdraai^om die oorspronklike Woord wat bevestig en bewys
is om die Waarheid te wees, te verdraai.
136
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“Doen die werk van ’n evangelis,” in daardie hoekie oorkant:
“lewer volle bewys van jou bediening. Want die tyd sal kom
wanneer hulle nie gesonde Doktriene sal verdra nie, maar na
hulle eie begeertes vir hulle sal ophoop leraars, met jeukende ore;
dan voortgaan en enigiets doen wat hulle wil, en: ‘Dis in orde, ons
het dieselfde tekens en wonders.’ En sal weggekeer word van die
Waarheid, en ingebring word in fabels, dogmas.”
141 O, die bewussyn van die Heilige Gees, die ontsag wat ’n
man se siel tref wanneer hy stilstaan om te dink hoe werklik
en duidelik dit reg voor ons is! Grawe daardie hoeksteek hier
op en lees ’n stukkie papier wat daarin gesit is, drie—en—dertig
jaar gelede. Kyk wat Hy gesê het daar oorkant op—op Sewende
Straat, daardie oggend toe hierdie hoeksteek gelê is. Nou kyk
daarna. Kyk hier op die rivier, toe die Engel van die Here
neergedaal het in ’n vorm van ’n Vuurkolom, honderde van die
kerke, of mense van die kerk, het rondom gestaan op die wal;
wat Hy gesê het, kyk of dit vervul is. Kyk wat gebeur het.
Dis so moeilik. Ek weet dit lyk moeilik, broers, daarbuite.
Maar dis^Die Bybel het gesê, Jesus het Self gesê: “Dit sou
die einste Uitverkorenes mislei indien dit moontlik was.” Geen
omweg nie. Hulle sal nooit in staat wees om Dit te sien nie.
Indien dit moontlik was, sou die einste Uitverkorenes daardeur
mislei word.
142 Let op, hierdie kêrels het verskyn nadat God se ware
gesalfde gestuur is; deur Sy ware profeet, Moses. En wanneer
Moses enigiets sou doen, sou hulle dit naboots.
143 Nou, broer, suster, ek^Dit is my eie kerk. Ek het ’n reg
om te verkondig wat ek wil, solank dit uit God se Woord is. En
ek veroordeel julle mense nie, maar laat ons net soek na die tyd
en die uur waarin ons nou lewe.
Groete aan Broer Ruddell, aan Junior Jackson, en hulle
hier, ons broederkerke. Ek het hulle vergeet, ’n ruk gelede. Ek
dink hulle is vanoggend ook ingeskakel, vanweë geen—geen
plek in die kerk nie.
144 Dink nou net daaraan, net vir ’n minuut. Hulle het dieselfde
wonderwerke gedoen wat Moses het. Moses het vlooie gebring,
hulle het dit nageboots en vlooie gebring. Sien?
God het gesê: “Die dag wat julle daarvan eet, sterf julle.”
145 Satan het aangekom en gesê: “Sekerlik, sal julle nie sterf
nie. Julle sal net wyser wees. Julle sal ’n beter organisasie hê,
’n beter^” Weet julle. “Weet julle, alles sal vir julle beter
wees, sal meer Lig hê.” Sien, net ’n verdraaïng. Behoort^
En onthou, SO SPREEK DIE HERE, volgens Twee
Timóthéüs 3:18, dat: “In die laaste dae, dat hierdie Jambres en
Jannes op die aarde sal wees.” Nou, ek wil hê julle moet oplet
daar is twee van hulle, sien, nabootsers.
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146 Nou gaan ons na Sodom teruggaan, na ’n ruk, daardie
drieë, daardie drie Engele vind wat neergedaal het, en die
nabootsing sien, ensovoorts, sien, sien wat is reg en verkeerd.
Sien? Sien?
147 Let op, hulle het dieselfde wonderwerke verrig. Maar, let
op, hulle het nageboots nadat die ware Woord gesalf is, deur
die ware een wat God gestuur het; het gevolg, sekondêr.
Ek wonder of ons ’n minuut kan dink. Die mense aan die
hand gevat, nie lank gelede nie, omtrent twintig jaar gelede,
en ’n teken het gevolg. Kêrel, daar was meer tekens oraloor
dinge, en almal^Een het dit in sy regterhand; een het dit
in sy linkerhand; die ander een ruik dit. Sien, allerhande
soorte^En ek wonder^God wil my nie vir julle laat vertel
op hierdie tydstip wat regtig die waarheid was nie, maar
eendag gaan julle uitvind. Dit was net om hulle dwaasheid te
laat manifesteer. Dit was nie reg, van die begin af nie. Ek sal
julle vertel, eendag, as die Here dit toelaat.
148 Let op, hulle het dieselfde wonderwerke gedoen, maar
hulle het nie^Let op, hulle het dit nie gedoen tot nadat die
oorspronklike Woord eers uitgegaan het nie. Dis hoe Satan
gemaak het in die tuin van Eden. Dis hoe hy al die tyd gemaak
het. Wie het eerste geprofeteer? Moses. Wie kom eerste op die
toneel, Moses of Bileam? Moses. Wie kom eerste op die toneel,
Jeremía of Hanánja? Sien julle wat ek bedoel? [Gemeente sê:
“Amen.”—Red.]
149 Let op, hulle het nageaap. Vleeslike nabootsers, opreg,
dink hulle “doen God ’n diens,” soos Dawid het, verlede week,
maar vleeslike nabootsing. Ek wag net ’n oomblik. Ek wil hê
julle moet dink tussen hierdie plekke. As ek dit nie sê nie,
sal die Heilige Gees dit sekerlik openbaar, vernaamlik aan die
Uitverkorenes. Sien?
150 Farao se denominasie sê: “Ons het manne wat daardie
selfde ding kan doen,” en hulle het. Sien? Waarom het Farao
dit gedoen? Waarom het God dit toegelaat? Waarom sou God ’n
ware, gesalfde profeet daarheen stuur om ’n teken voor Farao
te doen, en dan ’n denominasionele namaaksel laat aankom
en dit voor die mense namaak? Waarom sou Hy ’n nabootser
laat opstaan om dit te doen, en dieselfde ding doen presies wat
die egte Gees van God gedoen het? Sien, die Skrif moet vervul
word.
151 Let op, Hy het dit gedoen sodat Hy die hart van Farao en
die Egiptenare kon verhard, om te bewys dat Moses nie die
enigste een was wat die Woord gehad het nie. Hulle kon alles
doen presies dieselfde as Moses kon doen.
En waarom het God hierdie ding laat gebeur in die laaste
dae? So, dieselfde ding as wat die leuengees vir Sedékia gesê
het: “Hoe gaan ons Agab daar kry, om hierdie dinge vervul
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te laat word?” Hoe gaan Hy hierdie mense, wat op hulle
kerke vertrou, kry om hier te kom om hierdie ding vervul te
laat word, wat Hy voorspel het? Hulle, in hierdie Laodicese
Kerkeeu: “Omdat jy sê jy is ‘ryk, en het aan niks behoefte nie.
Ek sit soos ’n koningin.’ Het niks! Weet jy nie dat jy miserabel,
ellendig, blind is nie! En Ek beveel aan kom koop van My,” het
Hy gesê: “olie en goud.” Waarom het Hy dit gedoen?
152 Waarom het Hy hierdie nabootsing laat opstaan in hierdie
laaste dae, wanneer hierdie dinge vervul word deur die ware
Woord van God; en laat nabootsers naderkom en dieselfde ding
doen, en die ware Woord van God verloën? Hy het dit vir Moses
gedoen. En Farao het dit teen Moses gedoen; en daardie, Jannes
en Jambres, het dit teen Moses gedoen. En die Bybel het gesê
dat dit weer herhaal sou word in die laaste dae. Hier is ons.
Nou, as dit nie Skrif is wat vervul is nie, waarby is dit?
153 Het Moses met hulle getwis en gesê: “Hier! Hier! Julle kan
dit nie doen nie. Ek’s die enigste een wat georden is om dit te
doen. Hier! Stop julle dit; sommer nou”? Hy het hulle maar net
laat begaan.
Hulle laat voortgaan. Onthou, die Bybel het gesê: “Soos
hulle dwaasheid gemanifesteer is, so sal hierdie in die laaste
dag gemanifesteer word,” wanneer die Bruid weggeraap en in
die lug ingeneem word. Let op.
154 Moses, die ware gemanifesteerde Woord, het nooit iets gesê
nie, dit net laat gaan. Maar Hy het dit gedoen sodat Hy die hart
van Farao kon verhard, Farao mislei.
Hy het daardie einste ding gedoen sodat Hy Agab kon
mislei. En daardie outjie staan daar op sy eie, klein Miga, sê
vir hulle: “SO SPREEK DIE HERE.” Hier het ’n ander een
gestaan, gesalf: “SO SPREEK DIE HERE.” En teenstrydig, met
mekaar.
155 Ons staan vandag met SO SPREEK DIE HERE, dat die
waterdoop in die laaste dae in die Naam van Jesus Christus
moet wees. En ’n ander man staan en verrig wonderwerke, en,
’n trinitariër.
Wys my die woord triniteit in die Bybel. Wys my waar daar
drie Gode is. Wys my waar daar so—iets soos dit is. Dis nie in
die Woord van God nie. Daar is nie so—iets soos iemand wat
ooit gedoop is in die naam van “Vader, Seun, Heilige Gees,”
daardie titels gebruik is nie. Al hierdie dinge: “O, dis in orde,
susters. Dis in orde, dra maar lang^julle hare kort. Dis in
orde, julle hoef nie dit, dat, of die ander te doen nie. O, dis
onsin, een of ander oumensie.”
Maar die Bybel het gesê! En Hy het belowe: “In die laaste
dae, sal Hy die Gees van Elía stuur, en sal die mense, die
kinders van God, terugroep na die oorspronklike Geloof
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soos dit was in die begin van die Woord.” Daardie Woord is
bevestig, die Seun van die mens in die laaste dae, net soos dit
was by Sodom; gister, vandag, en vir altyd. Hy het belowe om
dit te doen. Dis God se belofte. Dis SO SPREEK DIE HERE.
156 Let op, hulle het dieselfde ding gedoen, net soos Moses
gemaak het, totdat God genoeg daarvan gehad het.
Nou onthou, dis SO SPREEK DIE HERE, dit sal vervul
word in hierdie dag. Nou, soek die wêreld oor; vat elke sekte,
vat elke stam, vat elke man, vat elke kerk! Ek daag jou, in
Christus se Naam om dit te doen, julle predikers. Ek daag julle
om die koerante te lees of neem in ag waar jy ook al wil gaan,
en kyk of dit nie juis nou op die aarde is nie. Sien?
Dan, Matthéüs 24:24 is presies reg. “Valse, gesalfdes sal
opstaan in die laaste dae, en sal valse profete wees, en sal
baie mislei.” Kyk daarna in die tipes nou, soos dit nou kom,
sien: “Sal baie mislei.” “Profete,” meervoud; “Christusse,”
gesalfdes, meervoud; baie verskillendes, die Metodis, weet julle
en Baptis, en die Pinksters, ensovoorts. Sien?
Maar daar is een egte Christus, Gees, en dis die Woord
vleesgemaak soos Hy belowe het om dit te doen.
Nou sal ons net ’n bietjie verder beweeg, na nog ’n paar
Skrifte.
157 Totdat, God genoeg gehad het daarvan, toe was dit verby.
Hulle dwaasheid is gemanifesteer.
158 Let op. Onthou, die doppie lyk presies soos die koringkorrel.
Sien? Nou, jy kan nie sê, destyds daar in die Lutherse tydperk:
“die halm was die koring,” nie, tog het dit die Lewe daarin. Halm
is in orde, die Lewe in die halm was in orde, maar, onthou, die
Lewe het voortgegaan, voortgegaan van Elisa na Elía. Die Lewe
bly voortgaan. Maar, onthou, dis in ’n ander stadium. Dit kan nie
in daardie stadium bly nie. Ons kan nie die karkas van ’n ander
tydperk eet nie. Ons kan nie Pinkster ’n karkas eet, Metodis, of
Baptis nie. Sien, dit het ’n karkas geword. Ons het vars Voedsel,
die Woord van hierdie uur, sovoorts.
159 Onthou, die doppie is presies soos die koringkorrel. Jy kan
nie^Dit het nie daarna gelyk in die blaar nie, dit het nie
daarna gelyk in die baard nie, maar dit het beslis in die doppie.
Het nie gelyk soos in die^Jesus Christus dieselfde gister, in
Luther; het nie daarna gelyk in Wesley nie; maar dit lyk beslis
in die Pinkster, ’n “mislei die einste Uitverkorenes indien dit
moontlik sou wees.” Sien? Daar is jou tydperke.
160 Maar onthou, daardie Pinksterkerk, in die laaste dae, was
die Laodicéa; en Christus is weggekeer, die Korrel, die Koring,
Self. Toe Hy probeer het^Onthou, toe Hy Homself probeer
manifesteer het in die kerk, is Hy na buite geneem. Dit was
steeds ’n kerk, aanspraak gemaak daarop; gesalf.
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Maar hier is die Woord, Christus Self, wat die gesalfde
Woord is wat sal kom vir die res van Sy Liggaam, die Bruid.
Die gesalfde, van dieselfde water wat die koring benat het,
waarvan ons gepraat het, benat ook die onkruid, gesalfdes.
Slegs die Uitverkorenes, of voorbestemdes, sal in staat wees om
die verskil tussen hulle agter te kom. Nou, Efésiërs 5:1 vertel
jou so, en oor hoe dit was.
161 Hulle is gesalfdes. Almal sê: “Glorie aan God! Ons het
vryheid hier. Halleluja! Ons^O, halleluja! Ons spreek in tale,
en spring. Ons het vryheid vir die vroue; julle mense probeer
hulle onder al hierdie soort dinge plaas.” Sien? Gaan voort.
Daar is niks wat julle kan doen nie. Sê: “Wel, ons praat in
tale. Ons roep uit. Ons dans in die Gees. Ons verkondig die
Woord.” Absoluut. Nie ’n ding daarteen te sê nie. So maak
hierdie manne hieragter in die Bybel.
Jesus het gesê: “Dit sou die einste Uitverkorenes mislei
indien dit moontlik was, die einste Uitverkorenes.”
162 Nou let op die dop. Van die oorspronklike Korrel, Korrel
wat in die grond ingegaan het, Dit was nie enige organisasie
nie. Dit was een Korrel, op Sy eie. Maar toe dit opgekom het,
was dit nie ’n Korrel nie; dit was ’n organisasie, sien, blare,
mielie.
Toe het Dit in ’n ander stadium ingegaan, wat ’n baard was.
Steeds was dit nie soos die begin nie. Dit was ’n organisasie.
Dit het in die blaarkop gegaan, baie blare, Pinkster, nou
byna gevorm. Kyk daarna. Dit neem heeltyd vorm aan, byna
presies dieselfde, lyk presies soos ’n Korrel graan wanneer jy
daardie doppie daar sien.
Maar eindelik word Dit gemanifesteer, en geen organisasie
nie. Daar is nie meer draers nie. Organisasie is slegs ’n draer.
Nie meer draers nie; die halm moet sterf, die dop moet sterf,
die al die ander moet sterf, maar die koring leef voort. Dis die
liggaam van die opstanding, kom reg af en tel hulle op. “Hulle
wat laaste is, sal eerste wees, en hulle wat eerste is, sal laaste
wees.” Sien, tel hulle net op in die opstanding. Volg julle dit?
[Gemeente sê: “Amen.”_Red.] Goed. Let op, die korrel is^
163 Die dop lyk presies soos die korrel. En ’n man wat ’n
koringplaas oprig, of so—iets, sou kyk en sê: “Prys God, ek het
’n koringoes,” wanneer hy nie een spikkel koring het nie. Dit
lyk net presies soos die koring, maar dis die dop.
164 Nou, vriende, gaan terug saam met my. Waar het die eerste
herlewing gekom, na (die dood) die dae toe die koringkorrel
in die grond moes val, die Liggaam, die Bruid van Christus?
Christus het Sy Bruid georganiseer, is dit reg, Sy Kerk? Hy
het Dit nooit georganiseer nie; Hy het net apostels en profete,
ensovoorts, in die Kerk geplaas, om Dit rein te hou. Maar by
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Nacaea, Rome, driehonderd—en—ses jaar later, het hulle dit
georganiseer en ’n organisasie daarvan gemaak. Is dit reg? En
dit het gesterf. Alles wat nie saamgestem het met daardie kerk
nie, is doodgemaak. En dit het stil gelê, vir honderde jare, in
die stof.
Maar, na ’n ruk, het sy opgekom in Luther. Die eerste klein
spruitjies mielies het opgekom. Die tweede, dit het uitgespruit
daarvandaan. Hulle het voortgegaan, het Zwingli gehad
ensovoorts, en die ander organisasies ensovoorts. Toe, na ’n
ruk, het die Anglikane aangekom.
En wat het toe gebeur? Hier kom Wesley aan met ’n nuwe
herlewing, die baard, wat ’n bietjie na Koring lyk. Wat het toe
daarmee gebeur? Dit het georganiseer, en verdroog en gesterf.
Die Lewe het reg in die dop ingegaan, en die dop kom na vore
amper perfek soos die Koring. Maar, eindelik, is sy dwaasheid
gemanifesteer in die laaste agt of tien jaar, veral in die laaste drie
jaar. Nou wat doen dit? Trek weg van die Koring af.
165 Nou waarom is daar nie ’n organisasie begin in hierdie
laaste twintig jaar van hierdie groot herlewing nie; dis gesalfde
profete, gesalfde leraars, ensovoorts, maar waarom is daar
nie? Daar is niks anderkant die Korrel nie. Sien, Dis terug,
sonder ’n organisasie. O, goeiste, ’n blinde man sou dit kon
sien. Dit kan nie organiseer nie; Dis so streng daarteen. Dis die
Koringkorrel, Self. Die Seun van die mens sal gemanifesteer
word. Die Koringkorrel sal weer na Homself terugkeer, die
Seun van die mens in die laaste dae.
“En daar sal valse nabootsings Daarvan kom, in die laaste
dae, wat amper die Uitverkorenes sal mislei indien moontlik.”
Kyk hoe hulle organisatoriese doppe nou wegtrek.
166 Dit
laat die Koring slegs bekend wees, aan die
Uitverkorenes, wat deel is Daarvan. Let op hoe pragtig dit nou
hier ingebring word. Slegs die^Let op, die gesalfdes in staat
wees; die ware, Uitverkore, voorbestemde, Efésiërs 5:1, of 1:5,
liewer, sal georden, uitverkies wees. Hulle is die enigstes vir
wie dit nie sal mislei nie.
Let op, die gesalfde profete sal vals wees, en daar tussenin
sal ware gesalfdes wees. Hoe gaan jy dit uitken? Deur die
Woord. Asof, ons dit in skadu het. Sien julle dit? Sê: “Amen.”
[Gemeente sê: “Amen.”_Red.] Sien?
167 Let op, die gesalfdes, slegs die Woord sal hulle onderskei,
nie die tekens nie. O, nee. Hulle sal dieselfde tekens doen, maar
die Woord is dit wat hulle onderskei. Sekerlik. Hulle het almal
geprofeteer. Hulle het almal dit, dat, en die ander gedoen,
sekerlik, net dieselfde. Jesus het gesê hulle sou dieselfde ding
doen. Maar die Woord is wat hulle onderskei het, let op, nie
tekens nie.
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168 Het julle opgelet? Jesus het gesê hier in Matthéüs 24. Hy
het nie gesê: “Daar sal valse Jesusse opstaan in die laaste dae,”
nie. O, nee, hulle sou nooit daarvoor stilstaan nie. Nee. Kry
jy ’n Pinkster wat ’n werklike Pinkster is, wat sê, hyself, hy
is “Jesus”? Sien? Kry jy ’n valse Metodis, of ’n Baptis, of so
iemand, of een van die organisasies, wat sê: “ons is Jesus”?
Hulle weet van beter. Hulle gaan dit nie doen nie. Maar die
Bybel het gesê hulle sal “valse Christusse” wees, nie “Jesusse”
nie, maar “valse Chrsitusse.” Hulle sal nie herken, sê: “Ek’s
Jesus” nie. O, nee.
169 Maar hulle is “valse Christusse,” en weet dit nie, omdat
hulle teenstrydig met die Woord is. En God bevestig dieselfde.
Nou, ek bring dit nou net af na ’n konfrontasie, want julle het
dieselfde ding gedoen gesien deur hierdie mense as wat in die
werklike gedoen is. En Jesus het so gesê.
170 Nou, soos ek gesê het, nou aan julle mense daarbuite op,
daar in die telefoonland, ek—ek veroordeel julle nie, maar dit is
my kerk en—en my groep wat die Heilige Gees my oor geplaas
het, en ek moet vir hulle die Waarheid vertel. Die uur raak
laat.
171 Nou, hulle sou nie daarvoor staan nie, maar “valse
Christusse”, valse gesalfdes, byna met elke teken en elke
letter van die Woord. “Glo hulle doop van die Heilige Gees?”
Absoluut. “Glo in dit alles?” Jip. “Glo in spreek in tale?” Jip.
“Glo tekens en wonders volg, tekens sal hulle volg?” Jip. Dis
nie Metodiste nie, dis nie Baptiste nie. Nee, nee. Dis Pinskter.
Sien, dit is die laaste dag.

Nou, die eerste kerkeeu sou dit nooit opgelet het nie.
Metodiste kerkeeu het dit nooit opgelet nie; Baptiste kerkeeu,
hulle het dit nooit opgemerk nie. Presbiteriaanse kerkeeu,
hulle het dit nooit opgelet nie. Maar die Pinkster, so na aan die
werklike Ding! Dis daar waar, die Koring, die dop byna is soos
die Koring. Hulle sou dit nooit oplet nie. Sien? Hulle sou nie.
Maar dis die laaste dae, hierdie dag. Ja, meneer.
172

Let op, net soos wat dit was aan die begin, so sal dit wees
aan die einde. Soos Eva net een Woord gemisinterpreteer het,
Satan vir Eva het, en sy dit geglo het. Sy, nie hy nie; die kerk,
nie Hy nie. Sien? Die kerk was die een wat die valse woord
gehad het. Sien? Nie Adam nie; Eva. Nie die Christus nie; die
kerk, die bruid, die gesalfde, veronderstel om te wees, noem
haarself die Bruid, sien, sy het die valse woord.
Kan julle dit nie sien nie? Wel, dit vleg inmekaar soos ’n
skoenveter, soos jou ooghare. Wel, alles waarheen jy kan blaai,
die Bybel, Dit vleg sommer reg inmekaar. Eva, nie Adam nie;
Eva het dit geglo, nie Adam nie. Die bruid vandag, sogenaamd,
het dit geglo; nie die Christus nie. Die bruid het alle soorte,
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sogenaamde bruid; selfde tekens, selfde wonders, selfde alles;
maar nie die werklike Een nie. “Mislei die Uitverkorenes indien
dit moontlik was.”
Nou gou—gou, as ons dit kan klaarmaak in vyftien minute,
sal ons op tyd wees. Let nou werklik mooi op, sodat julle nie
sal—nie sal misverstaan nie, vir julle.
173 Nou, nee, hulle sou nie verdra om “vals Jesusse” genoem
te word nie. Hulle sou nie wees nie, verdra genoem te word
“Jesus” nie. Beslis nie. Dis te duidelik. Enigeen sou dit weet.
Enigeen sou weet hulle is nie Jesus nie. Ek gee nie om of hulle
olie aan hulle rug, en bloed op die hande en hulle oë ge—
op—en—af het nie, hulle weet steeds dis^Engeen wat goeie
verstand het, het geweet dit was nie Jesus nie. Sien? Hulle
sou dit nie voorstaan nie. Maar hulle noem hulleself “die
gesalfdes.” En hulle doen tekens en wonders, “en verlei byna
die Uitverkorenes.” “Maar valse Christusse, gesalfdes, sal
opstaan, en sal die Uitverkorenes mislei indien dit moontlik
was.”
174 Nou kyk mooi. Moenie hierdie stelling mis nie, omdat dit
werd is om na te luister.
Hy sit net ’n bietjie band op hierdie mikrofoon hier, om te
keer dat dit opvlieg. Ek het gesweet, gedrup op die band, sien
julle.
175 En so sal dit wees net soos Dit, die Bybel, gesê het dit sou
wees. Sien?
176 Let op, nie valse Jesusse nie. “Valse Christusse!” Hulle glo
hulle is gesalf, maar hulle weet hulle is nie Jesus nie. Sien, dis
te duidelik. As ’n mens heengegaan en gesê het, vandag: “Kyk
na die littekens in my hand. Kyk na hierdie op my voorhoof.
Ek is Jesus.” Wel, nou, ons weet dat dit verkeerd is. En,
onthou, Jesus het nooit gesê dat sulke ouens sou verskyn nie.
Hy het gesê daar sou verskyn “valse Christusse.” “Christusse,”
meervoud, denominasies, ensovoorts, gesalfdes; gesalf met ’n
denominasionele gees, en nie die Woord nie. Volg julle dit? Nie
valse Jesus nie. “Valse Christusse,” vals, gesalfdes. Sien? O, hoe
duidelik! Hoe ons^Julle sal dit sekerlik nie mis nie!
177 Nou, onthou, ek het julle altyd gesê daar is drie klasse
mense. Daar is drie rasse mense; Gam, Sem, en Jafet, drie rasse.
Drie klasse, en ek het gesê, dit is die gelowige, skyngelowige,
en ongelowige. Dit was altyd, sal altyd wees. Sien? Daar
was Moses, die gelowige; daar was Jannes en Jambres; die
ongelowiges. Sien? Daar was Bileam; Moses^Altyd daardie
drie klasse mense, drie klasse; gelowige, skyngelowige, en
ongelowige.
178 Nou onthou, die ongelowige, die denominasionele kerk, glo
glad nie in enige tekens nie; koud, formeel, gestyfd, die kerk in
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die wêreld, die denominasie. Maar die skyngelowige is daardie
dop. Dis die ou wat maak of hy glo. En dan is daar ’n werklike
gelowige wat werklik eg is. Nou, hou hulle dop soos hulle nou
voortgaan, net vir ’n minuut.
179 En let op hoe vermetel hierdie ongelowiges is, of hierdie
skyngelowiges en ongelowiges. Goeiste! Hulle is vermetel, selfs
soos toe Satan daar reg in die Teenwoordigheid van die ware
Woord gestaan het, en gesê het: “Daar staan geskrywe!” Is dit
reg?
Waarom het Satan dit gedoen? Is omdat hy nie die Woord
geken het vir daardie^Hy het geweet die Woord was vir
daardie uur, maar hy het getwyfel of hierdie nederige klein
Mens daardie Woord kon wees. “As U die Seun van God is. Ek
weet die Seun van God kom, omdat Daar gesê is Hy sou dit
doen. En daar staan geskrywe: ‘Hy sal Sy Engele aangaande U
beveel.’ Sien? Bewys dit vir my! Doen ’n wonderwerk! Laat my
U dit sien doen.” Sien? Sien?
Kyk, die ongelowige, skyngelowige, nabootser. Kyk na
Judas reg tussen hulle, terselfdertyd, skyngelowige! Sien? Let
op, en daar was die ware Woord.
180 Hoe vermetel is hulle nie! “Nou, moenie enige aandag gee
aan daardie onsin nie. Daar is niks Daaraan nie. Moenie soontoe
gaan nie. Dis net ’n klomp geraas. Daar is niks Daaraan nie. Dis
net alles wrywing. Dis in jou gemoed.” Sien, sien wat ek bedoel?
Staan reg in die Teenwoordigheid van die Woord en sê dit.
181 Satan het reg ingestap. Soos die Bybel gesê het daar in
Judas: “Selfs die Aartsengel, toe dié met Satan in woordestryd
was, het gesê: ‘Die Here bestraf jou.’” Teen die Woord Self!
En hier is die antichris, die gesalfde, staan net hier teen
die egte Woord van die dag, Jesus Christus, en het gesê: “Daar
staan geskrywe.”
182 Kyk na die laaste dae. “Dit sal so naby wees, dit sou die
einste Uitverkorenes mislei indien dit moontlik was.” O,
goeiste! Waarom die Uitverkorenes nie mislei sal word nie,
weet julle waarom? Is omdat hulle die Woord is. Sien? Net soos
die Lewe wat in die wortel is, het ek ’n ruk gelede gesê, kan Dit
Sigself nie verloën nie. Sien, Dit is die Woord en in die seisoen
van die Woord. Dis reg.
183 Net soos Jeremía, hy het geweet, maak nie saak wat
Hanánja gesê het nie, hy het geweet waarby hy is. Dis presies
soos Moses gemaak het, en—en die res van hulle. Dis, hy het
geweet, maak nie saak wat die valse profeet gesê het nie, daar
was die Woord van God. Dit was geskrywe.
Dis waarom Miga kon sê: “Goed, wag jy maar en kyk.”
Agab het gesê: “Ek glo my profete. My organisasie is reg.
Wanneer ek terugkeer in vrede^Sit daardie kêrel oorkant
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in die tronk. Ek sal met hom afreken! Gee hom brood van
verdrukking. Skop hom uit, hou glad geen gemeenskap met
hom nie. Wanneer ek terugkeer in vrede, sal ons met daardie
ou afreken.
184 Miga het gesê: “As jy hoegenaamd terugkeer, het die Here
nie met my gepraat nie.” Hy het geweet hy het SO SPREEK
DIE HERE gehad, en sy visioen was presies volgens SO
SPREEK DIE HERE; nie oor een of ander ander seisoen nie,
maar vir daardie seisoen. Amen! Halleluja! Die seisoen!
185 Vermetel, staan op en stry met ’n Aartsengel! Dis gesê, dat:
“Dwase sal met spykerskoene trap, waar Engele bang is om te
loop.” Dis reg.
186 Waarom die Uitverkorenes, soos Jesus gesê het, nie mislei
sal word nie, is omdat hulle daardie Woord is. Hulle kan niks
anders wees nie. Hulle kan niks anders hoor nie. Hulle ken niks
anders nie. Dis reg.
Onthou, Moses is nie meegevoer deur al hulle nabootsings
nie. Was hy? Het Moses gesê: “Nou, wag ’n bietjie, Farao. Weet
jy wat? Die Here het vir my gesê om dit te doen, maar, glorie
aan God, ek sien jou manne kan dieselfde ding doen. So, sê
jou wat ek sal doen, ek sal by jou aansluit”? Huh! Dit klink
nie na ’n profeet van God nie. Nee, inderdaad nie! Hy het so
vas gestaan as hy kon staan. Hy het geweet, presies, God sou
daarvoor sorg, op een of ander manier, want Hy het belowe om
dit te doen. “Ek sal met jou wees. Ek sal jou nie verlaat nie.”
187 Hy het geweet, so hy het nie by hulle aangesluit nie. O, nee.
Hy het net by hulle gebly. Hy wou niks van hulle denominasies
weet nie. Hy het net by God gebly. Hy was nie meegevoer deur
al die dinge wat hulle kon doen nie. Wanneer hulle een ding
gedoen het^Hy luise gebring het; het hulle luise gebring.
Het hy bloed gebring, het hulle bloed gebring. Het hy alles
gebring, het hulle hom nageboots op elke manier, regdeur. Hy
het stilgestaan. Hy het presies geweet wat. God was aan die
werk.
Verstaan julle nou? [Gemeente sê: “Amen.”_Red.] Vat julle
twee en twee, en maak vier? [“Amen.”] Julle wil nie te erg
skroei nie. So, so julle—julle verstaan, sien.
188 Waarom? Hulle sal nie daardeur mislei word nie. Die
werklike gelowige, hulle is voorbestemde Saad wat behoort te
staan in die dag.
189 Maar, ook, het Jesus dit gesê: “Baie sal in daardie dag
kom, in My Naam, en sê: ‘Here, het ek nie in U Naam duiwels
uitgedryf nie’” Jesus het gesê: “In die einddae, wanneer die tyd
alles verby is en die groot opstanding kom, dat baie sal kom en
gaan sit in die Koninkryk.” Die Koninkryk van God is binne—
in julle.
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Baie, die onkruid sal kom en gaan sit reg daar by die
Koring, sê: “Nou, wag ’n bietjie, Here! Ek het in tale gespreek.
Ek het uitgeroep. Ek het gedans in die Gees. Ek het duiwels
uitgedryf. Ek het in tale gespreek. Ek het al hierdie dinge
gedoen.”
Wat sal Hy sê? Let op. “Julle werkers van ongeregtigheid,
Ek het julle nooit eens geken nie.”
190 Wat is ongeregtigheid? Vra iemand. Dis “iets wat jy weet jy
behoort te doen; en jy doen dit nie.” Hulle ken daardie Worod.
Hulle hoor Dit. Julle luister na hierdie band. Julle luister na
hierdie Boodskap. Julle sien die Here God sê so; julle sien Hom
dit bevestig, dit waar maak. En julle weet Dit net so duidelik
as wat die son buite skyn, maar jy wat aan jou denominasie
bly vashou, aan daardie valse dinge bly vashou; jou werker van
ongeregtigheid!
“O, ja, ek het groot veldtogte gehad. Ek het dit gedoen. Ek
het dat gedoen.”
Het gesê: “Gaan weg van My af, jou werker van
ongeregtigheid, Ek het jou nooit geken nie.”
191 “Wel, die Heilige Gees het op my geval.” Ek twyfel nie die
minste daaraan nie. “Ek het in tale gespreek. Ek het in die
Gees gesing. Ek het^” Ek twyfel nie die minste daaraan nie.
Geen vraag daaroor nie. O, broer, suster, watter soort toestand!
Hierdie is ’n tyd vir bewe. Waarby is ons? Hierdie Woord
kom nou tot Lewe. Let op.
192 Ja, Hy het gesê hulle sou dit doen. Let op: “Julle werkers
van ongeregtigheid.” Ek het ’n Skrif hier neergeskryf. Ek het
nie geweet presies waar dit was nie. Ek het soveel tyd gebruik.
Ek gaan dit naslaan, net ’n oomblik, en kyk wat dit was. Ek
het—ek het Matthéüs 7:21 gehad. Ek—ek weet net nie waar
nie. Ek, soms teken ek iets daarmee saam aan, wel, ek—as ek
so preek, ek—ek vergeet waarna ek verwys het in die Skrif.
Matthéüs 7:21.
Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in
die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil
doen van my Vader wat in die hemele is.
Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons
nie in u Naam geprofeteer^
Profete, gesalfdes! Dit reg? “Was ons nie ’n profeet nie?
Was ons nie gesalf, ’n gesalfde nie? Het ek nie in U Naam
geprofeteer nie? En in U Naam, het ek nie duiwels uitgedryf
nie?” Hoe kan jy dit doen, en weier om gedoop te word in Jesus
se Naam? Sien? O, goeiste! Sien hoe misleidend? Reg tot by
daardie punt, val dan terug. Hulle gaan tot reg by die Woord,
val dan terug. Nou kyk hierna. Ons kry dit uit, net ’n oomblik.
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Baie sal^vir my sê: Here, Here! het ons nie in u
Naam geprofeteer, ons profete gewees nie?^
Ja, ek het daarvan gepraat in Matthéüs 24:24.
^en in u Naam duiwels uitgedryf en in u Naam baie
wond-^baie kragte gedoen nie?
En dan sal Ek aan hulle erken: Ek het julle nooit
geken nie. Gaan weg van My af, julle wat die
ongeregtigheid werk!
“Toe Dit reg voor julle geplaas is en julle Dit gesien het, en
Dit sien beweeg het, gesien het Dit was die Woord; en vir julle
denominasionele onthalwe, het julle net daaraan vasgehou. Ek
het julle nooit eens geken nie. Ek gee nie om hoeveel duiwels
julle uitgedryf het, hoeveel julle dit en dat gedoen het nie; Ek
het niks van julle af geweet nie.
Bileam het gesê: “Ek het reg voorspel, in U Naam. Dit is
vervul.”
193 “Dis presies reg, maar, toe dit by die Woord kom, het jy Dit
geweier.”
O, broer, sien jy die misleidende deel? Nie presies “profeet”
nie; maar met die Woord, ware Woord, bevestigde Woord wat
gemanifesteer is. “Julle werkers van ongeregtigheid!”
194 Probeer, Satan het in alle tydperke probeer om die ware
Woord na te boots. Ons weet dit, dan nie?
195 Let op, kom tot op die randjie en gee dan op. Kyk net hier,
Hy het gesê, in Hebreërs die 6de hoofstuk, nou, ons het ’n
rukkie gelede gelees. Ek het julle gesê verwys terug daarna, en
ons sal vir die volgende paar minute. Hy het gesê:
^maar dorings en distels^wat is naby die
verwerping – die einde daarvan is verbranding
(Grensgeval!)
^dié wat^die hemelse gawe gesmaak^
“Gesmaak,” ander woorde, jy het Dit gesien! Jy kan [Broer
Branham klap sy lippe op mekaar_Red.] Dit nie net met jou
mond proe nie. Maar jy het Dit gesien, en jy het geweet Dit was
die Waarheid. Jy het geweet Dit was die Waarheid. “Het die
hemelse gawe gesmaak.”
^en die Heilige Gees deelagtig geword het, soos
Dit op jou geval het,
^die goeie woord van God gesmaak het^
“Gesmaak,” jy het gesien Dit is reg. “En die Heilige Gees
wat op jou val,” die onkruid in die land.
^en dan afvallig geword het^
“Verloën die einste Christus wat jou geheilig het, en jou
geroep het, en daardie salwing op jou geplaas het.”
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^daar bly geen offerhande meer oor vir sonde,
daarvoor nie.
Dis onvergeeflik! “Dis onmoontlik vir hulle om ooit tot die
kennis van die Waarheid te kom.”
Want dit is onmoontlik om dié wat^die Heilige
Gees deelagtig geword het,
Het op die onkruid geval, sien: “Het begin saam met Jesus,
en: ‘Here, ek gaan deurdruk,’” maar wanneer jy die Woord
tref, draai jy om. “Het die Heilige Gees deelagtig geword, en
het selfs gesmaak, of gesien die Woord Self wat gemanifesteer
word.” En draai dan Daarvan af weg: “Dis totaal onmoontlik
vir hulle om Dit ooit te sien of Daarheen te kom.”
Dis SO SPREEK DIE SKRIF. Nou, julle^ “Hemele en
aarde sal verbygaan, maar Dit sal nie.” Sien julle dit? “Totaal
onmoontlik.” Die Bybel het so gesê, en die Gees getuig
daarvan.
196 Let op, laat ek julle ’n voorbeeldjie gee. Kyk na daardie
mense wat uitgekom het onder Moses se profesie, uitgekom het
onder daardie organisasie, en uitgekom het uit alles, onder die
profesie, die groot werke en wonderwerke gesien het, en sulke
dinge, en gekom het tot op die randjie van in te gaan.
Nou, Lee, daar kom jou: “naam in die Boek.” Sien? Jy
het dit uitgewerk. En julle wat nie hier is nie, en buite in
die—in die koppelings, dis Doktor Lee Vayle wat hier sit. Hy
grammatiseer hierdie boek van die Sewe Kerkeeue. En die
probleem het opgekom, of die vraag, oor jou “naam weggeneem
uit die Lam se Boek van die Lewe.” Sien, dit het ’n klomp
predikers laat wonder. Maar wag tot julle die boek kry, julle
sal dit verstaan as julle net enige Lig in julle het. Sien?
197 Let op, nou, jy sal jou kop draai en nie eens Daarna kyk nie
as jy Dit nie wil sien nie. Soos my moeder altyd gesê het: “Jy
kan nie bloed uit ’n raap kry nie, want daar’s geen bloed daarin
nie.”
198 Let op, die Lig moet kom; dis nie in duisternis nie. Die Lig
kom na die duisternis toe, en die duisternis merk Dit nie op nie.
Let nou op die gesalfdes in hierdie dag.
Soos Moses daardie kinders van Israel uitgebring het; en
hulle het geluister en heel verward geraak met daardie groot
nasie daar. Nou, Israel was interdenominasioneel. Hulle het
geen land gehad, geen huis gehad nie. Hulle het gegaan na ’n
huis.
Ons het geen kerk nie. Ons is geen^Ons—ons gaan na
’n kerk, die Kerk van die Eersgeborenes, die Kerk wat in die
Heerlikheid is; nie die kerk wat op aarde is, deur ’n mens
nie. Die Kerk wat in die Heerlikheid is, die uitgeroeptes,
voorbestemd tot Ewige Lewe, sien, wat na hulle Huis toe gaan.
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En toe hulle kom daar by die plek om oor te gaan, het
hulle aan die Woord getwyfel, en teruggekom. Nadat Josua en
Kaleb en hulle oorgegaan het en ’n tros druiwe teruggebring
het, om vir hulle te bewys die land was daar, die Woord van
God se belofte: “Dis ’n goeie land, melk en heuning.” En het dit
teruggebring, na hierdie kant toe, om dit vir hulle te bewys. En
hulle het daarvan geproe, en gesê: “O, o, ons kan dit egter nie
doen nie.” Wat het gebeur? Hulle het in die wildernis omgekom.
Hulle het net daar gebly en hulleself georganiseer, en gesterf,
elkeen van hulle.
Behalwe diegene wat oorgegaan en teruggebring het,
Josua en Kaleb; Moses is weggevoer. ’n Tipe van die wag vir
die Kerk; en die opstanding van die Ou Testament, Nuwe
Testament; en die weggeraapte Liggaam. Sien julle die drie
daar? Moet daardie drieë in lyn hou, sien, so, in die gelowige en
ongelowige. Sien?
199 Let op hoe dit “totaal” was. Onthou, God het nooit daardie
sonde vergewe nie. Nou hoe gaan hulle inkom? As dit dorings
is, aan die begin, is dit dorings teen die einde. Slegs die
voorbestemdes sal Dit sien.
200 Let nou mooi op. Net soos in die dae van Sint Martin, reg
voor die Donker Eeue; ’n godsvresende mannetjie. Hoeveel het
ooit die geskrifte van Sint Martin gelees? Baie van julle het.
Ons het afgegaan om die geskrifte van Sint Martin te kry; die
priester het gesê: “maar hy is nie gekanoniseer nie.” Sekerlik,
is hy nie; nie deur hulle nie, maar hy is deur God. Die Heilige
Gees het ons gesê om hom daar te plaas op daardie derde
kerkeeu. Sien?
201 Kyk watter godsvresende mannetjie was hy; geroepe,
voorbestem. Sy ouers, heidens. Sy pa, ’n soldaat. Hy moes sy
lyn volg, om ’n soldaat te wees. En, toe hy het, en het altyd
geglo dat daar ’n God êrens was; ’n man van die woude, en kon
God sien. Eendag het hy by ’n stad verbygegaan, en daar het
’n ou boemelaar daar gelê, sterwende, het iemand gevra^Hy
was koud daardie nag. “O,” gesê: “gee my iets om my mee toe
te maak; ek sal sterf vannag.”
202 Niemand wou dit doen nie. En Martin het eenkant gebly en
hom dopgehou vir ’n ruk. Niemand wou dit doen nie. Hy het
net een jas gehad. Hy sou vries, hyself, hy was aan diens, as
hy—hy hom daardie jas gee. Toe het hy gedink: “Ons albei het
’n kans om te lewe as ek met hom sal deel.” Toe trek hy sy eie
jas uit, en split dit in twee met ’n sabel, en het die ou boemelaar
daarin toegedraai. Hy het sy eie jas omgedraai.
Almal het gesê: “Kyk hoe snaaks lyk die wag. Kyk hoe
snaaks lyk die soldaat, ’n halwe jas om hom gedraai!”
203 Die volgende aand, toe hy van diens af was en in sy bed
gelê het, is hy wakker gemaak. Het gekyk, gestaan daar in
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die kamer, en daar het Jesus Christus gestaan toegedraai in
daardie ou stuk kleed wat hy om hom gesit het. Hy het net daar
geweet: “Wat julle doen aan My geringes, dit het julle aan My
gedoen, aan My gesalfdes,” wat daar lê.
Hy was ’n groot dienskneg van God. Die kerk het met hom
gespot, het hom vervolg, hom uitgeskop, en alles anders, maar
hy was ’n profeet van God. Wat hy gesê het, is vervul. Daar was
ook baie wat hom geglo het in daardie eeu.
204 Ek wil julle wys hoe misleidend die Duiwel is. Eendag het
hy in sy studeerkamer gesit. Daar kom ’n magtige engel aan,
kroon op sy kop, goue skoene aan, kant rondom sy klere van
goud, en het gesê: “Martin, ken jy my?” Hy het gesê: “Ek is jou
Here en Redder. Ek’s die Een wat jou gered het. Aanbid my,
Martin.” Maar daardie profeet het geweet daar was iets snaaks
daar, hy het bly kyk na hom. Hy het gesê: “Martin, ek is jou
Redder, Jesus Christus. Aanbid my! Ken jy my nie, Martin?”
205 Martin het na hom bly kyk, die Skrif loop deur sy kop.
Hy het gesê: “Satan, gee pad van my af.” Hy het gesê: “Jy het
’n kroon op jou kop. En die Woord van God sê Sy heiliges sal
Hom kroon aan die einde van die eeu.”

Sou dit nie Pinkster aas gewees het nie? Hou daardie
Woord dop, broer. Dis daar waar dit betaal.
206 Eendag, weer, in die klooster, het hulle ’n ou heilige daar
gehad, klomp jong monnikke. Daar was een van hulle soort van
knorrig. Kyk hierna, hier is ’n goeie—’n goeie gelykenis vandag.
Hy wou iets bokant die res van hulle wees. Hy wou homself
vertoon, outoriteit, ’n groter iets, iets beter, heel klas, julle
weet, en yslike groot iets. Hy moes klassiek wees. Wou altyd hê
die ander broers moenie^Julle weet, hy moes anders wees.
Sien? Hy, maak nie saak wat dit was nie, hy was baie arrogant.
Hy was die enigste klippe op die strand. Daar was niemand
wat naby hom kon kom nie. Nou kyk wat het gebeur. Hy moes
iets groots hê. Hy moes vergelyk met die—die groot verenigings.
Volg julle my? Sien? Toe, het hy gesê, hy het geprofeteer. Hy het
gesê: “Die Here het my ook ’n profeet gemaak. Ek’s ’n profeet.”

Nou, daar was een geïdentifiseerde profeet in die land, en
dit was Sint Martin; hy is ’n profeet gebore.
207 Maar hierdie kind het gesê, jong kêrel het gesê, jong
monnik omtrent vyf—en—twintig jaar oud. Hy het gesê: “Die
Here het my ’n profeet gemaak, en ek gaan dit vir julle bewys.”
Het gesê: “Vanaand gaan die Here my ’n groot, mooi kleed
gee, dit op my sit, ’n wit kleed, en sit tussen julle. Dan sal julle
almal na my toe kom, sien, en julle sal opdragte van my neem.”
208 Nou vergelyk dit vandag, sien: “Ek sal die hoof van die
organisasie wees. Ek sal sorg vir julle, res van julle monnikke.”
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En seer sekerlik: “Daardie aand, het ’n ligte in die gebou
aangegaan,” so sê die geskrif van Sint Martin. Lees dit. En
dis outentiek. Dis geskiedenis. En die ligte het aangegaan, en
die hele res het dopgehou, en hier kom^Hy het ’n wit kleed
aangehad, gestaan tussen hulle. Hy het gesê: “Sien wat ek vir
julle gesê het?” Maar dis teenstrydig met die Woord.
209 En toe hy die ou dekaan van die kollege gaan haal het,
het hy ’n bietjie op—en—af geloop, gesê: “Seun, dit klink nie
reg nie.” Hy het gesê: “Daar’s net een manier.” Hier kom dit!
“Daar’s net een manier vir ons om te weet. Dit het bonatuurlik
gelyk.” Kêrel, Pinkster sou dit gegryp het, wortel, sinker, lyn,
hoek, en al! Hy het gesê: “Die wonderwerk mag in orde lyk,
maar dit lyk nie reg vir die Woord nie. Nou, ons het so ’n
persoon, ’n gesalfde profeet, met die naam Martin. Kom, gaan
verskyn daar voor hom.”
Die ou het gesê: “Nee, nee! Martin het niks hiermee te doen
nie.”
210 En het gesê: “Jy gaan, nogtans.” En hulle het hom aan die
arm gegryp, om hom voor Martin te vat, en die kleed het van
hom verdwyn.
211 Sien: “Mislei die Uitverkorenes indien dit moontlik was.”
Sien, hulle ken hulle. Jesus het gesê: “My skape ken My Woord.”
“O,” sê julle: “‘luister na My “Stem.”’”
Dis Sy Woord. “Die mens sal nie van brood alleen lewe nie,
maar van elke Woord.” Sien? Die voorbestemdes weet dit. “’n
Vreemde woord, of ’n vreemde stem, sal hulle nie volg nie.”
Dis die manier van daardie kêrels destyds; hulle wou nie
volg nie. Hulle het geweet dat Martin daar was, ’n profeet van
daardie eeu, geïdentifiseer deur God deur die Woord, het die
Woord geken. En daardie man sou nie Daarvoor staan nie.
212 Hy het ook gesê: “Waar die Karkas is,” of die Woord:
“daar, in die seisoen, sal die arende saamkom.” Nou dis Matt^Wil julle dit neerskryf, dis Matthéüs 24:28. Net ’n bietjie
vroeër, Matthéüs 24:24; vier verse ondertoe, sien, as julle dit wil
kry. “Waar die Karkas is,” die Manna is, die Woord is: “daar
sal die arende saamkom.”
213 Nou moet ek gou maak. Ek het daarbo gekyk en gesien hoe
laat^Dis—dis sewe minute of agt minute oor twaalf. Ek sal
regtig opskud, of ons kan dit vanaand klaarmaak, watter een
julle wil doen. Vangoggend of vanaand? Huh? Hoeveel moet
huis toe gaan vandag na die diens, laat ek julle hand sien, sien.
O, goeiste, liewer bly voortgaan.
Ek is jammer om daardie mense so op daardie fone te hou
daar, maar ek sal gou maak. Dis meer werd as julle geld. Ek
glo dit is, vir my, sien. Julle geld sal vergaan. Hierdie sal nie;
Dis die Woord. Sien?
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214 “Waar die Karkas is, daar sal die arende saamkom.” Waar
die Karkas, waar die—die doodmakery is, daar sal die arende
saamkom. Waar die vars Vleis is, die Woord van die seisoen,
daar sal die arende saamkom.
Maar nadat dit verrot het, dan sal die aasvoëls daarop
swerm. Ja. Sien wat ek bedoel? Wanneer iets gedood word,
hier kom die arende; maar nadat dit daar lê, en verrot, dan hier
kom die aasvoëls. Die arend wil niks daarmee te doen hê nie.
Sien?
Jesus het gesê: “Waar die Karkas is,” waar die Manna geval
het, die nag val die Manna vars: “daar sal die arende Daarvoor
saamkom.” Dis die Manna vir die dag. Sien? Let op.
215 Maar nadat dit vrot raak, maaiers daarin kom, dan hier
kom die aasvoëls. Hulle kan dit nie ruik voor dit vrot word
nie. Geen wonder Jesus het daar gestaan en gesê: “Jerusalem,
jy wat elke profeet gestenig het!” Let op daardie persoonlike
voornaamwoord, sien: “Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels wou
Ek^” Wie was Hy? “Hoe dikwels wou Ek jou bymekaar maak
soos ’n hen haar broeisel sou, jy wat elke profeet gestenig het
wat Ek ooit na jou gestuur het,” daardie groot kerk, Jerusalem.
216 Die Jerusalem was nie hier op aarde: “maar ons is van die
Jerusalem van Daarbo,” waar die Woord vandaan kom, van
voorbestemming, sien. Nie Ou Jerusalem wat vergaan nie; die
Nuwe Jerusalem wat nie kan vergaan nie. Nie die Ou Jerusalem
nie, is gebou deur die mens; maar die nuwe Jerusalem gebou
deur God, sien, die Woord daarbo wat nou gemanifesteer word.
“In My Vader se huis is baie wonings. Ek sal gaan en hulle vir
julle voorberei,” die Skepper wat die strate van goud maak,
ensovoorts. Dis die Een wat nie vergaan nie.
217 “Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels wou Ek,” van die begin
van die tyd; nie ’n derde Persoon, iemand anders nie, maar:
“Ek wou jou oordek soos ’n hen haar broeisel, maar jy wou nie.
Maar nou het jou uur gekom.” Sien?
“Waar die Karkas is, sal die arende saamkom.” Maar nadat
die karkas vrot is, dan vergader die aasvoëls. Sien?
218 Let op. Moses, hy het nooit gegee vir die kinders van
God^Moses was ’n arend, en hy het nooit vir die kinders
van God Noag se oorskiet gegee nie. Sien? Hy het die vars
Woord van God gehad. “Die Here God het my ontmoet in
die wildernis, en Sy Woord bevestig, en my hierheen gestuur
om julle uit te roep.” Toe het daar nabootsers aangekom, dit
nageboots. Sien? Maar hy het die Woord van die uur gehad.
Want, God het vir Abraham gesê, die een wat die
belofte gehad het: “Jou saad sal vertoef in ’n vreemde land,
vierhonderd jaar, maar Ek sal hulle besoek en hulle uitneem
met ’n magtige hand.”
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219 Moses het gesê: “Nou, die Here God sal tot my spreek en vir
my toon, en het my gesê wat om te doen, en ek sal julle sê.” Het
gesê: “‘EK IS’ het my gestuur.”
“EK IS!” nie “Ek was, of sal wees” nie. “EK IS,”
teenwoordige tyd, die Woord nou. Nie die Woord wat was,
of Woord wat sal kom nie; die Woord wat nou is. Sien? Snap
julle dit? “EK IS!” “EK IS” is die Woord. “In die begin was die
Woord, en die Woord was by God.” Is dit reg? “EK IS.” “God
het my gestuur as Sy profeet, om te bevestig hierdie is waar.
Ek is die antwoord op hierdie Woord, het my gesê om hierheen
te kom en dit te doen.”
220 En toe hy dit gedoen het, het Farao gesê: “Wel, ons
het klompe kêrels in ons groep wat dit ook kan doen,”
nabootsers.
Jesus het gesê: “Nou, dit gaan weer herhaal word in die
laaste dae,” sien, maak aanspraak op dieselfde ding. Kyk wie
het eerste daar gekom. Kyk wie het gebly by die Woord. Dis die
ding. Dis hoe dit uitgeken word, so julle sien.
221 Ons let op, Moses gee hulle nooit wat Noag se tyd was nie.
“Ons sal nou ’n ark bou, omdat dit die Woord is, weet julle.
Noag het eendag ’n ark gebou.” Nee, aasvoëls het daaraan
gevreet. Nee, nee. Nee.
222 Hierdie is ’n beloofde Woord. Let op, vir sy boodskap wat
hy van God gehad het, het hy die egte voorbestemde Woord
van God vir daardie uur gehad.
Ook het Jesus vir hulle nie Moses se oorskiet opgedien nie.
Moses het die Woord vir daardie uur gehad, maar Moses was
’n profeet. Hier is God Self, sien, Hy het vir hulle nooit Moses
se—Moses se oorskiet opgedien nie.
Maar kyk net na die aasvoëls daar vir daardie organisasie,
het hulle verlekker daaroor. “Ons weet! Ons het Moses! Ons
hoef U nie te hê nie.”
223 Hy het gesê: “As julle Moses geken het, sou julle My geken
het, want Moses het van My gespreek.” O, goeiste! Sien?
“Waar die Karkas is, sal die arende saamkom.” Arende!
Die vars slag van die Woord, die Woord wat opgestaan het en
vet gemaak is, en gemanifesteer is en uitgee tot die Voedsel vir
die kinders.
Nou, die ou karkas wat daar gelê het vir honderde jare,
daar sal dit wees.
Net so nou! Luther het ’n boodskap gehad van bekering;
maar, julle klomp Lutherse aasvoëls! Baptis het ’n boodskap
gehad; maar, julle Baptiste aasvoëls! Sien? Die Pinkster het ’n
boodskap gehad; kom nou by die huis, Pinkster aasvoëls!
“Maar waar die Karkas is, daar sal die arende saamkom.”
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224 Onthou, jy sou nie ’n Lutheraan, destyds in daardie dae (jy
kan nou), ’n Katolieke aas kon voer nie. Nee, meneer. Hy het
vars vleis gehad. Dit was daardie kerkeeu.
Jy sou nie ’n Metodis, Lutherse boodskap kon voer nie. O,
nee, hy wou nie so ’n aas hê nie. Dis verrot. Sien, die Lewe het
dit al verlaat en in iets anders ingegaan. Dis die ou halm wat
dood is, daar. Die Lewe beweeg voort.
Ook kan jy nie die Bruid van Jesus Christus Pinksterisme
voer nie. Nee, inderdaad nie! Maaier—opgeblase organisasies;
gaan niks aan nie! Nee, nee!
Want die belofte is: “En voor daardie groot en verskriklike
dag sal kom, sal Ek vir julle Elía die profeet stuur. Hy sal die
harte van die kinders weer terugkeer na die Geloof van die
vaders.” “Al hierdie beloftes wat in die Bybel gemaak is, Ek
sal dit doen, en daar sal die arende saamkom.” “Almal wat die
Vader My gegee het, sal na My toe kom.” Sien?
225 Jesus het dit nooit probeer nie. Maar toe Jesus kom, het Hy
daardie swerms aasvoëls gevind: “Ons het Moses en die wet.”
Sien? Wel, dit was goeie kos daar destyds toe dit geslag en vir
hulle gegee is. Sien, dit was toe in orde.
Maar dit is wat voorspel is vir Moses, self, wat die offerhande
geslag het, is gesê: “Die Here jou God sal laat opstaan onder julle,
van julle eie broers, ’n Profeet. Dit sal gebeur, dat, almal wat nie
sal vashou aan daardie Profeet en wat Hy sê nie, sal afgesny word
tussen die mense uit.” En dit was.
226 Kyk hoe omtrent seshonderd verskillende profesieë net daar
vervul is, van die Ou Testament, oor Jesus Christus. “Hulle het
My hande en My voete deurboor.” Omtrent, ek vergeet hoeveel
vervul is in die laaste sewe of agt uur van Sy Lewe, alles wat
daardie profete gesê het, perfek.
227 As ek vandag geprofeteer het dat ’n sekere ding sou gebeur
binne ’n jaar van nou af, het ek—het ek miskien twintig persent
kans dat dit gebeur, of dit reg is of verkeerd. En as ek voorspel
het dat dit sou gebeur en nie gesê het wanneer nie, het ’n klein
persentasie. As ek voorspel het wanneer dit sou gebeur, gee my ’n
kleiner grens. As ek die plek voorspel het waar dit gebeur het, gee
dit my nog ’n kleiner grens. As ek voorspel het die^op wie dit
sou wees, dan het ek steeds omtrent eenhonderdduisendste van ’n
grens dat dit ooit gebeur, as dit nie waar is nie.
En elke Woord, halleluja, wat geskryf is van daardie
Messias, is tot die letter vervul. Selfs tot eendag, het die Skrifte
gelees, Hy het gestop reg in die middel van die sin, en gesê:
“Die Gees van God is op My om die Evangelie te verkondig, en
lewer die^” En het net daar in die middel van die sin gestop,
omdat die res daarvan by Sy tweede Koms is. Amen! “Hemele
en aarde sal verbygaan; My Woorde sal nie.” Sien?
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228 Hy was toe die Woord, wat hulle toe gevoed het. Moses het
hulle die Waarheid vertel; maar, julle sien, hulle maak altyd ’n
denominasie daaruit, vir die aasvoëls om^

Daar is iets Daarvan oor nadat die arende klaar geëet het
en huis toe is. Dan wag hulle om iets anders te sien. “Die
Woord,” sê hulle: “Dis veronderstel om hierheen te kom.
Ons het kariboe gister gehad; ons het môre skaap.” Sien wat
ek bedoel? “Daar is ou kariboe karkas daarbo, om te smul,
maar ons het skaap wat vandag kom. Waar is dit?” Sien wat
ek bedoel? Engele Voedsel! Die mense wat manna geëet het
eendag, as hulle dit probeer oorhou het vir die volgende dag,
het dit besmet geraak. Sien julle nie al die tipes, hoe perfek
nie? Dieselfde nou!
229 Let op, die aasvoëls van Jesus se dag het ook duiwels
uitgedryf; gesalfdes op die ou karkas. Is dit reg? Hulle het
duiwels uitgedryf. Jesus het so gesê.

En onthou, hulle het profete gehad in daardie dae. Kajafas,
die hoëpriester, het geprofeteer. Hoeveel weet dit? Kajafas het
geprofeteer. Let op die posisie van die onkruid op die land; dit
word benat deur dieselfde salwing. Waarom het die Bybel gesê
hy het geprofeteer? “Omdat hy daardie jaar hoëpriester was.”
’n Verrotte aasvreter, ’n onkruid en ’n distel, sit tussen die
Koring; maar die Gees was op hom, die egte Heilige Gees van
God. Die Heilige Gees van God was op hom, om te verkondig,
profeteer, en te voorspel dit sal vervul word; en het die einste
bevestigde Woord van die uur verloën en gekruisig.
O, genade, broer! Hoeveel langer moet ons hierdie dinge
sê, sien, hoeveel meer deur die Skrif? Ek sal opskud. Ek het
omtrent tien bladsye hier, van Skrifte, hoe alle dinge bewys.
“Die son op die regverdige en die onregverdige, dieselfde.”
230 Jesus het gesê, om dit te bewys. “As Ek duiwels uitdryf
deur die vinger van God, deur wie dryf julle kinders hulle uit?”
Nou, hulle het duiwels uitgedryf. Hulle het geprofeteer. Is dit
reg? Maar het Hom nie herken as synde die Woord van die uur
nie, (waarom?) omdat Hy nie met hulle geassosieer was nie.

Neem nou Matthéüs 24:24: “Valse Christusse,” gesalfdes:
“sal opstaan, en daar sal valse profete dit profeteer,” sien: “en
sal die einste Uitverkorenes mislei indien dit moontlik was.”
Het julle dit nou?
231 Let op die kinders. “Deur wie doen die kinders^As
Ek duiwels uitdryf deur die Woord van God,” wat, Hy was
die Woord van God: “deur wie dryf julle denominasionele
kinders hulle uit?” Nou, en God alleen kan ’n duiwel uitdryf,
ons weet dit, God alleen. Want, die sterk man moet sterker
wees as die een in die huis. Hulle het krag gehad om dit te
doen.
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Weet julle, daar in die Openbaring, is gesê hy sou^dat
antichris wat opgestaan het in die laaste dae: “Het tekens en
wonders gedoen, wat selfs diegene wat op die aangesig van
die aarde gewoon het, mislei het, en elkeen van hulle mislei
het, Christene en al, wie se name nie geskryf was in die Lam se
Boek van die Lewe nie,” antwoord op Matthéüs 24:24: “wie se
name nie geskryf was in die Lam se Boek van die Lewe van die
grondlegging van die wêreld af nie.”
Daardie Lewe wat in die wortel was van daardie—van
daardie egte lemoenboom, wat opgekom het deur al daardie
sitrus en wat nog, en verbygegaan het en die vrugte in die top
van die boom geplaas het, bokant al die denominsionele ente
en takke. Het julle dit? Ek sal opskud. Die sterk man^
232 Onthou nou in Dawid, hy was eerlik, opreg, het vir God ’n
werk probeer doen, en was nie georden daartoe nie.
“Hulle,” die gesalfdes; maar Jesus het gesê: “Hulle leer as
Doktriene die interpretasie van die Skrifte van die mens,” sien,
nie die Woord van God nie, nie Sy bevestigde Woord nie; leer
’n historiese Christus, sien, iets wat was.
En die Bybel het gesê: “Hy is.” “EK IS,” nie “Ek was of sal
wees,” nie. “EK IS, net nou.” Hy’s daardie Woord wat hierdeur
leef.
Hy was, in die begin, Hy was in die^Hy was in die—die
blare; Hy was in die baard; Hy was in die dop; maar nou is Hy
in die Korrel.
233 Nou, gaan jy terug en probeer weer lewe? Wat as daardie
Lewe daar teruggevat het, dink jy daardie weggegane Lewe sou
ooit praat, teruggaan nadat daardie ou dop verdroog is, ooit
teruggaan en weer daarin lewe? Dit doen dit nooit nie. “Wat
dit is onmoontlik vir diegene wat eenmaal verlig is,” en nie
voortbeweeg het met die Woord soos dit vervul is nie, “hulle
is dood, weg; en die dorings en distels wat naby verwerping is,
waarvan die uiteinde is om verbrand te word.” Is dit reg?
Skud nou op net so vinnig as wat ek kan.
234 Let nou op die Skrif. Verkondig ’n historiese God, sien,
net soos hulle in die verlede probeer lewe, soos: “Wel, Wesley
het so-en-so gesê. Of, So-en-so het so-en-so gesê.” Jy weier
die beloofde Woord van die dag, die Manna wat duidelik
geïdentifiseer is van die dag. Hulle probeer hulle ou Lutherse-,
Baptiste-; Pinksterwyn in ons nuwe bottels sit. Dit werk nie.
En ons nuwe Wyn, in hulle ou bottels, sal nie werk nie. As
hulle hierdie nuwe Wyn in die denominasie probeer sit, word
hulle dwaasheid gemanifesteer. Hulle kan dit nie doen nie. Dit
blaas haar op.
235 “Nou, broer, ek het die Woord van God gesien, volmaak
volgens die Woord!”

DIE GESALFDES IN DIE EINDTYD

53

“Nou, kyk hier, doktor, as^Ons—ons kan Dit nie hê nie.”
Ned, ek dink jy het onlangs ’n bietjie daarvan gehad. “Ons,
ons kan net nie Dit nou hier hê nie. Ek—ek sou liewer dat jy
miskien maar net voortgaan.” Julle weet. Sien, dit sal nie werk
nie. Dit blaas op.
“Jy sit nie ’n nuwe stuk lap op ’n ou kleed nie, want jy laat
alles skeur.” Sien? Het Jesus dit nie gesê nie? Jy kan nie nuwe
Wyn in ou bottels sit nie. Dit blaas hulle op. Die nuwe Wyn het
Lewe daarin. Goed.
236 Let nou hier op iets, haal gou nou, terwyl ons die^ons
praatjie beëindig. Let op Openbaring 16:13 tot 14, as julle dit
wil neerskryf. Ek het miskien nie tyd om daarnatoe te gaan
nie. Ek wil hê julle moet dit vir seker sien. Nou let op, dit is die
klank tussen die Sesde en Sewende Skaal.
237 Nou sal ons—sal ons afsluit binne net ’n minuut, as julle net
nog ’n paar minute langer kan uithou. Sluit nou af.
238 Let op Openbaring 16:13 tot 14, tussen die Sesde en
Sewende Skaal: “Drie onreine geeste soos paddas” (het julle
dit opgelet?) “het uit die mond van iemand gekom.” Nou let op,
gou. Is julle gereed? Sê: “Amen.” [Gemeente sê: “Amen.”_Red.]
’n Drie—eenheid van geeste!
239 Nou denominasionele broer, sit stil net vir ’n oomblik.
Moenie opstaan en uit die kamer uitloop nie, daar oorkant
op die radio, telefoonkoppeling nie. Moenie jou bandopnemer
afskakel nie. Sit stil net vir ’n minuut, en luister. Jy uit God
gebore is, sal jy.
240 ’n Drie—eenheid van paddas! ’n Padda is ’n dier wat altyd
agtertoe kyk. Hy kyk nooit waarheen hy gaan nie, hy kyk waar hy
vandaan gekom het. Sien? Sien julle nie? Waar is trinitarianisme
gebore? Onthou “drie onreine geeste,” indiwiduele geeste. Begryp
julle dit? [Gemeente sê: “Amen.”_Red.]
241 Let op, hulle kyk terug na die Nicaea Raad waar die drie—
eenheidsdoktriene gebore is, nie in die Bybel nie. Daar’s nie
so—iets nie. Hulle kyk terug na die Nicaea Raad by Nicaea,
Rome, waar die drie—eenheid gebore is.
Let op waar hulle vandaan kom. Let op. En die drie—
eenheid van paddas het gekom uit ’n ou drie—eenheid, gee
geboorte aan ’n nuwe drie—eenheid, hulle moeder. Waaruit het
dit gekom? ’n Drie—eenheid, “die draak,” sien, “die dier,” en
“die valse profeet”. ’n Drie—eenheid, nuut. Want wanneer het
hierdie paddas uitgekom? Wanneer het dit? Let op, hulle was
al die tyd daar, maar dit is nie gemanifesteer voor tussen die
Sesde en Sewende Skaal nie, net voor die Seëls geopen het om
dit te openbaar.
“Want in die Boodskap van die sewende engel, sal die
verborgenhede van God bekend word,” al hierdie trinitariër

54

DI E GESPROK E WOORD

dinge, en valse dope, en alles sou gemanifesteer word. God
help ons om te sien wat Waarheid is! En nie dink dis iemand
wat iets probeer sê om^
242 Ek voel daardie gees Daaroor gekrenk voel, sien julle. Ek
praat nie van myself nie, broer. Ek praat van die Engel van die
Here wat in die kamp is. Dis presies reg.
243 Let op, ’n drie—eenheid! “Die draak,” hoeveel weet wat
die draak was? Dit was Rome. “En die draak het voor die
vrou gestaan om haar kind te verslind sodra hy gebore word.”
Dit reg? Wat beteken “dier” in die Bybel? Krag. Goed. “Valse
profeet, ’n valse profeet,” ’n valse, gesalfde. Sien?
244 Het begin waar? Hierdie is “valse profeet,” enkelvoud.
“Valse profeet,” die eerste pous; en daaruit het gekom “die—die
hoer, en die moeder van ontugtiges,” die hele ding.
’n Valse drie—eenheid het opgekom; nie in die vroeë dae
nie; sou nie gemanifesteer word in die vroeë dae nie, dit het
reg daarmee saam voortgegaan. Maar wanneer die Sewe Seëls
gekom het, en daardie verborgenhede geopen het en hulle
geopenbaar het; dis wanneer “die paddas, drie onreine geeste
soos paddas, uitkom om hulleself te manifesteer,” ’n drie—
eenheidsdoktriene teen die Waarheid. Sien? Huh!
Sien waar dit vandaan kom? Sien waarna dit aan die
terugkeer is? Ekumeniese Raad. Hulle is almal broers, in elk
geval; selfde geeste, selfde ding.
En hou dop. So misleidend, verrig wonderwerke! En hierdie
is duiwels wat uitgaan na al die gode van die aarde, wonderwerke
bewerk, om hulle te mislei in die laaste dae, en sal slaag daarin om
dit te doen. Wat het God gesê oor daardie bose gees?
Gesê: “Ek sal neerdaal en in die mond van daardie profete
kom en hulle ’n leuen laat profeteer, om Agab daar te laat kom
en vernietig te word.”
245 God het gesê: “Gaan. Jy sal slaag. Jy sal hulle so ver kry om
dit te glo. Hulle is nie op daardie Woord, van die begin af nie.”
Sien? “Gaan, jy sal hulle oortuig. Jy sal die een wees wat dit sal
doen, wanneer jy in daardie valse profete inkom, want hy vertrou
juis op hulle. En hy weet niks van die Woord af nie, ook wil hy nie
Daarvan probeer leer nie. Hy kan dit nie doen nie, omdat hy van
die begin af ’n distel is.” Sien? Sien? “Jy sal slaag.”
246 Kyk hier na daardie valse paddas, kyk terug: “Wel, julle
weet wat hulle destyds daar by Nicaea gesê het?”
Ek gee nie om wat hulle gesê het van, daar by Nicaea nie.
Ek sê wat hulle gesê het hier by die Troon van God; wat sou
wees, nie wat was nie; wat sal wees, want Hy is “EK IS.” Sien?
“Valse.” Kyk daarna. Huh! Let op waar hulle vandaan
gekom het.
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247 Nou luister mooi. Ons sien duidelik, nadat die Sewe Seëls
geopen is, wat daardie verborgenheid moet openbaar. Wat is
daardie drie—eenheid? Sien? Waar is dit ooit drie—eenheid
genoem? Sien? Waar in die Bybel het Dit ooit die woord drie—
eenheid gesê? Waar kon daar drie Gode wees, dat ons drie
Gode aanbid en nie heidene wees nie?
Hoe kan hulle geskei word, wanneer Hy gesê het: “Ek en
My Vader is Een”? “Tensy julle glo dat Ek Hy is, sal julle
vergaan in julle sonde, sien, julle ongeloof.” Sonde is ongeloof.
“Julle sal vergaan in julle ongeloof.”
O, wie sal julle sê dat Ek is, van waar kom Ek
dan nou vandaan,
O, ken julle wel My Vader, dra kennis van Sy
Naam?
EK IS die Roos van Saron, die Helder
Môrester.
Kan jy my sê Wie Hy is?
EK IS wat spreek tot Moses in die bos wat
brand met Vuur,
EK IS die God van Abraham, die Helder
Môrester.
EK IS die Roos van Saron, o waar kom EK
dan nou vandaan;
O, ken julle wel My Vader, dra kennis van Sy
Naam? (Amen!)
EK IS Alfa, Oméga, die Begin daar van die
End;
EK IS die ganse skepping, en Jesus is Sy Naam.
248 Dis reg. Geen drie—eenheid nie! Nee, meneer. Dis ’n valse
ding.
Die Sewe Seëls, opening van daardie verborgenhede wat
“beëindig moet word,” maak duidelik. Seël geopen; doen weg
met, vertoon, maak duidelik die verborge Waarhede wat die Seëls
verberg het al hierdie jare, deur al daardie kerke en denominasies.
“Die groot hoer,” van Openbaring sewen—^Wie was sy?
Maar sy is “DIE MOEDER VAN DIE HOERE,” ook. Sien?
249 “Nou, jy het hulle ‘aasvoëls’ genoem,” sê julle: “Broer
Branham.” Dis reg.
Maar onthou, ’n aasvoël is ’n voël. Hy is ook gesalf
om te vlieg. “Die twee geeste sal so naby wees dit sou die
Uitverkorenes mislei^” ’n Aasvoël is so groot soos ’n—soos ’n
arend. Hy sou kon vlieg soos ’n arend; en is gesalf om te vlieg,
of te preek, of te profeteer, let op, net soos die arend. Maar hy
kan die arend nie volg in hoogte nie. Nee, nee. As hy die arend
probeer volg, sal sy dwaashede gemanifesteer word. Ja, meneer.
Hy kan nie die arend volg nie.
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O, hy kan sê: “Ek glo daarin dat Jesus Christus die Seun
van God is. Ek glo God die Vader, Almagtig, Skepper van
die hemele en aarde; Jesus Christus Sy Seun, ensovoorts.”
O, sekerlik, hulle kan dit doen. Maar wat daarvan dat Hy
dieselfde is gister, vandag, en vir altyd? Sien?
250 ’n Arend is ’n spesiaal—geboude voël. Daar is niks soos hy,
op die aarde nie. Sien? Hy—hy^As ’n jakkalsvoël hom probeer
volg, of enige ander voël, sou hy disintegreer. Sy dwaashede
sou gemanifesteer word, dis beslis. Hy sou opblaas wanneer hy
die nuwe Wyn in ’n ou bottel probeer sit. Sien, hy sou opblaas.
Hy sou disintegreer. Hy’s nie gemaak, hy’s nie^Sy liggaam is
nie aanmekaargesit met die struktuur om hom daarbo te hou
nie. Wanneer hy in die groot sfere daarbo beland, as hy nie
arend gemaak, georden, voorbestem, gebore was nie, sal hy aan
stukke bars. Sien? Die vere sou uit sy vlerke vlieg, en hy sou op
die aarde val. Sekerlik. Hy kan die arend nie volg, in hoogte
nie. As hy probeer, sal sy dwaasheid gemanifesteer word. Dis
reg. Jy kan nie.
251 Waarom? Hy kan nie sien soos die arend nie. Watter nut
het dit om werklik hoog te probeer spring, en kan nie sien
waarby jy is wanneer jy daarbo is nie? En as hy sou probeer,
selfs probeer om hierdie arend na te boots, in hoogtes, word hy
so verblind, hy weet nie waartoe hy opgewerk het nie. Dis reg.
Hy skree en roep uit, en gaan tekere; maar spreek maar net die
Woord tot hom, kêrel, daar raak sy dwaasheid bekend.
Praat met hom oor die doop in die Naam van Jesus
Christus, of, dat Hy gister, vandag, en vir altyd dieselfde is,
alles soos dit, en sê vir hom. “Wel, o, nou wag net ’n oomblik!”
Sien? O, ja, daar val sy vere. Sien, hy’t heel opgespring, en
geprofeteer, en werp duiwels uit, en spreek in tale, en roep uit,
en gaan tekere, hardloop op—en—af oor die vloer. Maar probeer
nie volg na Daarbo nie; wel, hy sal sekerlik bekend gemaak
word.
Tog, hy’s georden. Hy’s gesalf. Hy kan vlieg. Hy kan
homself balanseer, daarbo kom, maar nie^net so ver. Sien,
hy kan ’n aas vreet, maar hy kan nie die vars Vleis eet wat van
die Troon af kom nie.
Hy is blind. Hy is heel opgewerk, maar hy weet nie waaroor
hy opgewerk is nie. Sien, daardie selfde Gees wat op hom geval
het, soos die reën, om hom ’n koring te maak; hy’s nie ’n koring
van die begin af nie. Hy blaas op. “O, ek kan nie gaan vir
party^O, nee, meneer. Ek weet Doktor Jones het gesê^”
Goed, gaan voort. Sien? Gaan voort, as jy wil.
252 Nee, let op, hy is nie gebore, of gebou, of voorbestem om
daardie soort voël te wees nie. Hy kan^Hy’s ’n^kan ’n
suurlemoen wees wat aan ’n lemoenboom groei, maar hy het
nooit van die wortels af gekom nie. Hy’s iets wat bygevoeg is. En
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wanneer hulle so hoog raak in hulle denominasies dat hulle nie
die voorbestemde Woord van God bevestig kan sien nie, dan word
hulle dwaasheid bekend gemaak. “O, daardie goed, Stralekrans
oor die kop, en alles, o, Dis onsin.” Sien? Bekend gemaak.
253 Hy is nie gebou om so ver te sien nie. Hy kan net so ver sien
as wat sy denominasionele bril hom sal laat kyk. Maar, daarna,
is hy so blind soos ’n vlermuis. Dis dan dat sy dwaasheid
bekend raak. Sien? Dis waar die ware arend gaan sit om te eet.
Ja, meneer. Dis daar waar die ware, uitverkore arende sien wat
hy is. Wanneer hy nie daardie Woord kan vat nie, weet hulle
net daar hy’s ’n denominasionele aasvoël.
254 Waarom, waarom kan hy nie vlieg nie? Want, kyk
na waaraan hy geëet het. Hy het geëet aan verrotte
denominasionele aas. Dit sal nie—dit sal nie sy liggaam
vergeestelik nie, sal hom nie tot geestelike fiksheid bring
nie, met ander woorde, om hom te dra daar bokant die
denominasionele verskille. Sien? Sien, hy’s slegs gevoed met
verrotte goed; sy liggaam is daaruit gemaak. Hy kan nie daarbo
gaan waar daardie vars Vleis daardie arend dra nie. Hy kan dit
net nie doen nie. Sien?
255 Dit vervul Matthéüs 24:24. Hy vlieg, spring in die lug in op,
klap sy vlerke, maar hy kan net nie hoog genoeg kom nie. Sien?
Dis reg. Sien, hy kan nie hoog genoeg gaan, reik, om daardie
vars Manna te kry nie. Hy kan die ou manna eet wat hieronder
op die grond is, die ou dooie konyne wat ’n week gelede omgery
is, en ’n maand gelede, of veertig jaar gelede, besmetting. Hy
kan dit eet, en hom verlustig daarin, en kraai en skree, en
tekere gaan, opspring en vlieg soos ’n wafferse arend. Hy’s
gesalf, soos ’n ander voël.
En hy is ’n tipe van ’n arend, is ’n jakkalsvoël. Ons weet
dit. Hy is beslis, maar hy kan nie daardie egte arend volg nie.
Sien? Hy kan dit net nie doen nie. Nee, meneer. Sy liggaam is
nie gebou nie; hy’t geëet aan verskillende aas, sien, en dit sal
nie wees^dit sal nie—dit sal nie die vars Vleis wees, die vars
Manna nie. Dit sal iets wees wat Luther gesê het, Wesley gesê
het, of Doktor So-en-so gesê het. Dit sal nie wees aan wat Jesus
vir hierdie uur gesê het nie.
256 Laat ons nou gaan, afsluit. Gesalfdes: “Christusse,” in die
laaste dae, maar die “valse leraars en valse profete.” Let op
hoe treffend! Nou ek wil hê julle moet dit verglyk; ons het nie
tyd om dit voor te lees nie, Matthéüs 24:24 met Twee Timóthéüs
3:8.
Matthéüs 24:24 het gesê, in die laaste dae, sien: “Daar
sal valse Christusse kom,” valse gesalfdes: “valse profete, en
sal tekens en wonders toon,” presies soos die werklike Een–
werklike Een: “en sal—en sal byna die einste Uitverkorenes
mislei.” Nou let op, dit was Jesus wat gepraat het.
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257 Hier kom Paulus, reg na Hom, en het gesê: “Nou, in die
laaste dae, sal daar godsdienstige mense kom, sien, wat ’n vorm
van godsaligheid het. En lei arme vroue, lei weg met allerhande
soorte wêreldlike begeerlikhede.”
En hulle wonder, sê: “Waarom pik jy op daardie vroue?” O,
goeiste^Hulle sien Dit net nie eens nie.
“Lei arme vroue, belaai met verskillende begeerlikhede,”
weg van dinge soos by^van die^Sien: “En soos Jannes en
Jambres^”
Matthéüs 24:24: “valse Christusse,” valse, gesalf, doen
tekens en wonders om die Uitverkorenes te mislei.
“Nou soos Jannes en Jambres Moses teëgestaan het, so sal
hierdie verdorwenes, verdorwe verstand met betrekking tot die
Geloof.” Nie “‘n geloof” nie. “Die Geloof!”
“Een Geloof, een Here, een do-^” Jy kan nie “een Geloof”
hê sonder om te glo in “een Here,” nie. Jy kan nie twee dope hê
nie, en nie een vir die Vader, en Seun, die Heilige Gees nie.
“Een doop,” Jesus Christus. Dis reg. Sien, valse doop!
258 Let op, vergelyk hulle nou saam wanneer julle by die huis
kom. Let op Matthéüs 24:24, Jesus wat praat; Paulus, Twee
Timóthéüs 3:8; vele ander. En vergelyk dit nou.
259 En plaas dan ’n ander Skrif, Lukas 17:30, Maleági 4.
“Soos Jannes en Jambres Moses teëgestaan het,” die
gesalfde Woord van die uur: “so sal hierdie manne,” nie man
nie: “manne,” gesalfdes: “die Waarheid teëstaan.”
260 “In die einste dag dat die Seun van die mens geopenbaar
word.” Openbaring 10:1 tot 7, lees dit wanneer julle tuis kom:
“die sewende engel se Boodskap, opening van die Seëls.”
Wat is dit? Nie die engel is die Seun van die mens nie; maar
die boodskapper openbaar die Seun van die mens. Kan julle
dit nou van mekaar skei? Dis waar dit skynbaar vir julle so
moeilik is, julle sien. Nie die Seun van die mens, Self nie;
maar die sewende engel, die sewende boodskapper, openbaar
die Seun van die mens aan die publiek, want Dit het die dop
verlaat. Hy kan Dit nie organiseer nie. Dis weer die Korrel,
Self.
“En in daardie dag, sal Jannes en Jambres teëstaan,”
gesalfdes (skyngelowiges en ongelowiges, die kerk formeel en
die Pinkster) staan op teen die ware Korrel: “maar laat hulle
staan; hulle dwaasheid sal gemanifesteer word soos hulle
s’n was.” Sien? Verstaan julle nou? [Gemeente sê: “Amen.”_
Red.]
261 Openbaring 10, het gesê: “In die dae van die basuin van
die sewende engel.” Nou onthou, sewende, Laodicéa Kerkeeu.
“Die basuin van daardie engel,” wanneer daardie kerkeeu
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klaar gedenomineer het en ’n kerkeeu geword het, wanneer dit
gedoen is in sy Pinksterorganisasie; wanneer die boodskapper
daarnatoe^
Wat was elke boodskapper? Wat was Martin Luther? ’n
Teregwysing vir die Katoliek. Wat was Wesley? ’n Teregwysing
vir daardie Lutherane. Wat was die Pinkster? ’n Teregwysing
vir daardie ander. Waarheen het die Lewe nou gegaan? Weg
van ’n organisasie. Geen dop meer nie; dis die Korrel. Wat is
dit? ’n Teregwysing vir die Pinkster, sien, om die Skrif van
hierdie uur te vervul. Sien?
262 Let op, die einste dag wat hierdie boodskapper^Nie
wanneer hy begin nie, maar wanneer hy sy Boodskap begin
verklaar. Sien? Die Eerste Trek, genesing; Tweede Trek,
profetering; Derde Trek, die opening van die Woord, die
verborgenhede geopenbaar. Geen meer, daar is geen meer
hoër orde om die Woord te openbaar, as profete nie. Maar die
enigste wyse waarop die profeet bevestig kan word, is deur
die Woord. En, onthou, die Derde Trek was die opening van
daardie Sewe Seëls, om die verborge Waarheid te openbaar
wat in die Woord verseël is. Sien julle dit? [Gemeente sê:
“Amen.”_Red.]
Dit is dan, in daardie dag wanneer hierdie ding moet
plaasvind, dat Jannes en Jambres, die nabootsers, weer
sal verskyn. Net soos hulle gemaak het toe Moses met die
oorspronklike Woord verskyn het, om Dit te sê; hulle verskyn
om Dit na te boots. Net presies reg. Sien julle nou wat Matthéüs
24:24 is? Sien, gesalfdes!
263 Nou daar’s drie dinge wat ons gaan sê voor ons afsluit. Dit
is dit. Ek wil hê julle moet nou werklik mooi luister waar ons
afsluit. Drie dinge, onthou, drie dinge is vervul. Drie dinge lê
voor julle net nou.
264 Eerste. Die wêreld is in ’n Sodomtoestand. Jesus het gesê
dit sou gebeur. Kyk na die verdraaïng; ons vroue wat soos
mans probeer optree; ons mans wat soos vroue probeer optree,
verwyfd; verrot, smerig, laag, duiwelbesete, en weet dit nie. Die
Bybel het gesê dit sou gebeur, en dis waarby dit is.
265 Tweedens. Dis in daardie uur, volgens die Skrif hier, dat
Jannes en Jambres verskyn. Tweedens.
266 Derdens. Dis in daardie selfde uur dat die Seun van die
mens geopenbaar sal word.
267 Daar is jou gelowige, jou skyngelowige, en jou ongelowige.
Daar staan ’n egte Woord uit, bevestig; daar is die skyngelowige
wat Dit naboots; en daar is die ongelowige wat die hele ding
verwerp.
Maar dan is dit Lig teen die aandtyd,
Die weg na Glorie vind julle beslis. (Dit reg?)
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Nasies verbrokkel, Israel ontwaak,
Wat die Bybel voorspel het is juis;
Die Heidense dae is om (Sodom), met smarte
omgewe,
Keer terug, O verstrooides, kom tuis.
Die dag van verlossing’s naby,
Dis vrees wat harte laat ly;
Wees vol van God’s Gees, laat jul lamp helder
bly, (sodat julle die Woord van die uur kan
sien,)
Kyk op, jul verlossing’s naby!
Vals profete vertel leuens, (hulle sê hulle sou
hier wees; gesalfdes), ontken nou die Wete,
Dat Jesus die Christus is God.
Dis, hulle glo Dit nie. Die Bybel het gesê daar sou daardie
ding hier wees. Hier is dit!
Maar ons volg die apostels se lot (selfde Lig!
“En bring die Geloof van die vaders terug
na die kinders”)
Die dag van verlossing’s naby, so naby,
Dis vrees wat harte laat ly, (die aarde val in);
O, wees vol van God’s Gees, laat jul lamp
helder bly,
Kyk op, jul verlossing’s naby.
Glo julle dit? [Gemeente sê: “Amen.”_Red.] Laat ons dan
ons hoofde buig.
268 Buite in die land waar hierdie Boodskap ingaan, van die
Ooskus tot die Weskus, van Kalifornië tot New York, onder
in die Suide, bo in die Noorde, uit in die sendingstasies, en
waar Dit ook al gaan, en in hierdie tabernakel. Ons is arm.
Ons het nie hierdie groot, yslike, vertonerige dinge, en televisie
uitsendings nie. Ons probeer maar so goed doen soos ons kan.
“Maar almal wat die Vader My gegee het, sal na My toe kom.”
269 Nou, ek wil hê julle moet weet dit is seker, en julle wat na
hierdie band luister. Julle mag dalk vandag gedink het ek het
dit probeer sê oor myself, synde dat ek hierdie Boodskap dra.
Ek het niks meer Daarmee te doen as niks nie, nie meer as slegs
’n stem nie. En, my stem, selfs teen my beter wete; ek wou ’n
pelsjagter wees. Maar dis die wil van my Vader wat ek verklaar
ek doen, en vasbeslote is om te doen.
Ek was nie die Een wat daar op die rivier verskyn het nie;
ek het maar net daar gestaan toe Hy verskyn het. Ek’s nie die
Een wat hierdie dinge verrig en hierdie dinge voorspel wat
gebeur so volmaak hulle is nie; ek is slegs een wat naby is
wanneer Hy dit doen. Ek was slegs ’n stem wat Hy gebruik
het, om Dit te sê. Dit was nie wat ek geweet het nie, dis wat
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ek myself net aan onderwerp het, waardeur Hy gespreek het.
Dis nie ek nie, dit was nie die sewende engel nie; o, nee; dit
was die manifestering van die Seun van die mens. Dit was nie
die engel, sy boodskap nie; dit was die verborgenheid wat God
oopgevou het. Dis nie ’n mens nie; dis God. Die engel was nie
die Seun van die mens nie; hy was die boodskapper vanaf die
Seun van die mens. Die Seun van die mens is Christus; Hy
is die Een op wie julle voed. Julle voed nie op ’n mens nie; ’n
mens, sy woorde sal faal. Maar julle voed op die onfeilbare
Liggaamswoord van die Seun van die mens.
270 As jy nie ten volle gevoed het op elke Woord, om jouself
krag te gee om bokant al hierdie denominasies en dinge van die
wêreld te vlieg nie, sal jy op hierdie tydstip dit doen, terwyl ons
bid?
271 Liewe Vader, dit is ’n moeilike ding. Dit is nie maklik vir
’n sterfling om dit te doen nie. U weet alle dinge. En ek bid U,
liewe God, dat dit nie misverstaan sal word nie. Maar mag die
mense, in die Lig van U Woord, wandel.
272 En, Vader God, ek weet nie wie die Uitverkorenes is nie; U
weet. Ek weet nie wanneer U Koms is nie. Maar ek weet slegs
dat U gesê het wanneer dit plaasvind, hierdie valse gesalfdes;
nie reg wanneer hulle begin het nie.
Moses het hulle net uitgelos, want hy kon niks meer
daaraan doen nie. Hy kon slegs sê wat U sê. U het hom gesê om
vlooie te roep; toe het hulle hulle geroep. U het hom gesê om
die water in bloed te verander; toe het hulle dit gedoen. Moses
het net uitgevoer, Woord—vir—Woord, soos U gesê het, maar
dan was U die Een Wat die dwaasheid laat manifesteer het.
273 Nou, Vader, U is steeds God. Dieselfde Woord het gesê
dat dit sou gebeur in die laaste dae. Menige eerlike persoon,
soos ons verlede Sondag gesê het, plaas hulle hand op daardie
Ark op ’n nuwe wa, en nie die skouers van die Leviete nie, het
doodgeval: “dood in sonde en oortredinge,” argumenteer teen
hulle eie gewete.
274 Menige prediker sit in sy studeerkamer, lees daardie
Woord, en blaai vinnig om; om uitbarsting te verhoed, te weet
hy sal sy sosiale aansien by die publiek verloor, by sy kerk en
by sy denominasie. God help ons om dit nooit te doen nie!
275 Reinig ons hart, Here, van alle vuilheid van die wêreld.
Here, ek staan gereed vir reiniging. Ek staan gereed, saam
met hierdie kerk en met almal wat inluister, en wie ook al na
hierdie band sal luister. Ek staan, Here, en vra om reiniging.
Here, neem my na die pottebakkery en breek my stukkend,
vorm my ’n dienskneg wat U wil hê.
Want, Here Jesus: “Ek is ’n mens van onrein lippe,” soos
Jesaja uitgeroep het: “woon saam met mense van onrein lippe;
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en wee my, want ek sien die openbaring van God gemanifesteer
word,” soos Jesaja die Engele in die Tempel gesien het. Ek sien
die eindtyd, Here, en wee my en my familie; wee my en my
mense. O Ewige God, wees ons genadig. Ek pleit vir myself en
die mense. Laat ons nie vergaan met diegene wat nie glo nie,
maar mag ons lewe saam met die gelowiges.
276 Elke denominasie, Here, elke man of vrou^ek kan U nie
vra om ’n denominasie te seën, wanneer ek weet U is daarteen
nie. Maar ek kan slegs sê, Here, as U enige van U skape daar
tussen hulle het, mag hulle hierdie band hoor. Mag hulle Dit
hoor, Here, en Dit verstaan met die insig wat U hulle sal gee,
en mag hulle uitkom en U ontvang. Mag hulle nie deur die
blindheid en tradisie van hierdie dag mislei word nie. Mag
hulle nie iets probeer eet wat^of dit was ’n karkas in ’n
ander dag. Mag hulle die Woord neem.

Dis die wyse waarop die Fariseërs U gekruisig het, Here.
Hulle het die karkas van Moses se dag geneem, en hulle
daaroor probeer verlustig; nadat U die tipe gegee het, in die
wildernis, van vars manna elke nag, bedoelende elke geslag.
Dis waar hulle gefaal het. Dit het hulle vergiftig. Dit het hulle
doodgemaak, om daardie besmette voedsel te eet.
En, geestelik, doen dit vandag dieselfde ding; maak hulle
dood, geestelik, met ’n denominasie.
Help ons, liewe God. Dis nou alles in U hande. In Jesus
Christus se Naam.
277 Met ons hoofde gebuig, gaan ons dit nou sing terwyl jy jou
besluit neem. Sal jy die heelpad loop?

Ek kan hoor my Red-^(en Hy is die
Woord)^der roep my, ek kan hoor^
“O, ek het ’n lang ruk rondgedwaal, maar, regtig, nou net
hoor ek Hom: ‘Kom na My toe, almal wat rondtas.’ Hoor: ’neem
op jou kruis, volg My daagliks.’ ‘Ja, al gaan ek deur die dal
van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; daar deur die
groen weivelde en by die waters waar rus is.’”
En waar Hy my lei^
“Here, ek sien daardie trinitariese dwaasheid. Ek sien die
hele wêreld besaai daarmee; onkruid groei oral. Maar waarheen
U my nou lei, Here, sal ek wees soos diegene in Handelinge 19.
‘Toe hulle Dit hoor, is hulle herdoop in die Naam van Jesus
Christus.’”
^ek meegaan, (“Ek het deel van die pad
geloop, Here, genoeg om U te ontvang.”)
Gaan ek met Hom, heel die weg.
[Broer Branham begin neurie: Waar Hy My Lei_Red.]
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278 Liewe God, ek vertrou dat dit uit my hart kom. Ek vertrou
dat dit uit almal wat op hierdie tydstip sing, se hart kom,
miskien baie wat hierdie band sal hoor, wat nie teenwoordig
is of dit nou hoor nie. Mag ons gewillig wees, Here, ongeag
die prys. Is gesê: “Soos ’n man wat ’n ander leër tegemoet
gaan, ’n soldaat, ’n koning, eers gaan sit hy en bereken, is
hy in staat om dit te doen, kan hy die dinge van die wêreld
opgee? Kan jy opgee, aansluit by die leër van God se geskrewe
Woord; marsjeer met Sy soldate, vlieg met Sy arende?” Skenk
dit, Here, in Jesus se Naam.
279 Glo julle? Neem julle Hom aan? Goed. Ons sal julle
weer hier sien, vanaand, as die Here wil. Glo julle dit is die
Waarheid? [Gemeente sê: “Amen.”_Red.] Is dit duidelik
genoeg? [“Amen.”]
Neem dan die Naam van Jesus met jou,
Kind van droefheid en van wee;
Dit bring troos en vreugde vir jou,
Neem dit oral^
Nou, skud nou hande met iemand by jou.
Dierb’re Naam, O hoe soet!
Aardse hoop, die aardse hoop, Hemelvreugd;
Dierb’re Naam, O hoe soet!
Aardse hoop en Hemelvreugd.
Voor die Naam van Jesus buig ons,
Aan Sy voete is ons tuis;
Kroon Hom Here van die here, juig ons, (Hy is
dan God)
Na die afloop van ons reis.
Dierb’re Naam, dierb’re Naam, O hoe soet! O
hoe soet!
Aardse hoop en Hemelvreugd;
Dierb’re Naam, O hoe soet!
Aardse hoop en Hemelvreugd.
280 Ek veronderstel dat al die predikers bekend gestel is
vanmôre, erkenning gegee is.

Wanneer ’n mens die hele week gebid het, gewonder het
wat, hierdie Skrifte gesien het, hulle reg voor jou uitgestaan
het. “En wee my,” het Paulus gesê: “as ek nie die Evangelie
verkondig nie.” Teen die einde van sy pad, het hy gesê: “Ek het
nie daarvan weggeskram om die hele Raad van God aan julle te
verklaar soos Dit aan my gegee is nie.”
281 Ek vergeet soms om erkenning aan dinge te gee, voor te
stel, die babas toe te wy.
Billy het gesê, nou die dag, het ’n man gekom, gesê: “Ek
kom al hierheen vir twee jaar, om my baba toegewy te kry.”
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Billy het gesê: “Moenie sleg dink daarvan nie. Ek het ’n baba,
’n jaar oud; hy is ook nog nie toegewy nie. So ek gaan maar wag
tot hy oud genoeg raak om self daarheen te loop, skat ek.”
282 So ons vind broer, suster, dis nie—dis nie, sien, ek^Een
ding, ons behoort ons kinders toe te wy.
Ons behoort almal te doop. Daar’s ’n poel; hier is water. As
jy nie is nie, wat verhinder jou? Hier is water. Kom sommer nou.
Moenie wag tot vanaand nie; kom sommer nou. Daar staan ’n man
daar wat enigeen sal doop wat hom bekeer het en bely het. As jy
’n dosyn maal gedoop is, sal hulle jou doop in die Naam van Jesus
Christus vir vergifnis van sonde. Sien? Ons is dit.
283 Maar, sien, die Boodskap is op my hart. Ek moet Dit uitkry.
Dis my enigste doelwit, ongeag wat my vrou sê, my kinders sê,
my pastoor sê, my wat ook al sê. Dis my Here. Ek moet Dit
uitkry. Dis my hoofdoelwit.
284 En nou, baiekeer, vergeet ek om erkenning te gee aan die
predikers. Ek skat miskien^ons broer, Broer Neville, ’n kosbare
man. Hierdie ander broers hier, ons is bly om julle te hê.
285 Nie dat ons van jou verskil, broer, om anders te wees nie.
Baie van julle hier mag trinitariese predikers wees. Ons wil nie
vir julle kwaad wees nie. Ons is lief vir julle. As ons nie is nie,
as ek dit nie geglo het nie, sou ek nooit hierdie kerk verlaat het
voordat ek daar op my knieë gegaan en gesê het: “God maak
my reg,” nie.
Ek wil nie daardie arrogante, selfsugtige gees met myne
vermeng hê nie. Ek wil hê my gees moet suiwer en rein wees,
broederliefde, heilig met die Heilige Gees. Nou, as iemand iets
verkeerds aan my doen, is dit in orde. En al sou ek die reg hê
om hulle terug te kry, wil ek dit nie in my lewe hê nie. Nee, ek—
ek wil liefde hê. Ek wil gereed wees om met liefde tereg te wys,
met liefde wat absoluut daar oorkant daarvoor verantwoord.
286 Ek bedoel nie om anders te wees nie. Metodis, Baptis,
Katoliek, Presbiteriaan, wie jy ook al is, ek sê nie hierdie dinge
om anders te wees, arrogant met julle te wees nie. As ek het, is
ek ’n huigelaar en behoort hier by die altaar te wees, na God
deur te bid.
Maar ek sê dit, dis vanweë liefde, en ek sien waarheen julle
gaan. Nou, ek sê dit nie in myself nie, en sê ek matig aan nie.
Ek gee julle SO SPREEK DIE HERE. Dit is die Waarheid. En
ek het julle lief oor daardie dinge. God seën julle.
287 Nou soos ons nog ’n vers van hierdie lied sing, laat ons,
voor ons gaan. Ons wil hê julle moet vanaand hier wees, as
julle kan. As julle nie kan nie, God sy met julle tot ons weer
ontmoet. Ons bid net dat God julle sal—sal seën en julle die
beste van Sy land sal gee, sien.
Neem die Naam van^
`
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