
HET AANSTELLEN VAN DIAKENEN

 En dat is, dat het eerste is het aanstellen van enkele
diakenen in de gemeente. En onze kleine gemeente hier is

soeverein. Het heeft geen enkele denominatie of zoiets om zijn
diakenen te sturen, het kiest zijn éigen diakenen. Het kiest zijn
voorganger, het kiest zijn beheerders, het kiest alles wat in en uit
de gemeente komt. Geen persoon die alleen zeggenschap over iets
heeft, het is de gemeente. En de gemeente is diegenen die komen
en de gemeente ondersteunen met hun aanwezigheid, met hun
tienden en offers, zijn altijd degenen die de wettige zeggenschap
hebben bij het aanstellen van diegenen.
2 En ik wil de vorige raad van diakenen bedanken, en ik zeg
het vanaf hier voor de hele gemeente. Als één van die broeders
hier is, welke was broeder Cox, broeder Fleeman en broeder
Higginbotham en broeder Deitzman, zij hebben ons een goede
dienst bewezen, de Heer bewezen, in deze tabernakel.
3 En zo nu en dan, volgens de reglementen van de gemeente,
vervullen de diakenen of beheerders jaarlijks automatisch hun
zittingsduur. En als ze terug willen komen, in orde. Als ze niet
terug willen komen, dan kunnen ze er enkelen in hun plaats
aanstellen, die deze raad heeft laten aftreden.
4 En onlangs belde ik ’s avonds de raad van beheerders,
overigens, er is een nieuwe raad van beheerders. Ik zag broeder
Luther McDowell hier vanavond, we zijn blij hem te zien, die
voorheen in de raad van beheerders zat. Ik ging deze week
heen om erachter te komen en na te gaan of een fotostatische
kopie gemaakt kan worden, die ook aan de gemeente zal worden
gepresenteerd. Dat de beheerders van de gemeente nu broeder
William Morgan, broeder Mike Egan en broeder Banks Wood en
broeder Roy Roberson zijn. En ze zijn allemaal van deze plaats,
behalve broeder Roberson die tussen de twee plaatsen in woont.
De Heer heeft die mannen geschikt geacht en zij zijn eerbare
mannen en zij hebben nu de dienst van beheerders van deze
gemeente gekregen.
5 En toen, terwijl deze vergadering gaande was, en door de
assistent-voorganger werd meegedeeld dat wij, om een nieuwe
raad van diakenen te kiezen, dat deze hun tijd hebben uitgediend
en—en zijn afgetreden, dat er dan wat meer diakenen gekozen
moeten worden. Nu, de gemeente…De manier waarop dit
wordt gedaan, is dat de raad diakenen aan kan wijzen, mannen
waarmee zij zijn omgegaan en die zij eerbare en rechtvaardige
mannen vonden.
6 Het ambt van diaken is een bijzonder groot ambt en een
grote eer voor de Heer om een diaken in de gemeente te zijn.
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En dus, onlangs ’s avonds in de vergadering werden mij zekere
mannen genoemd. En bij de bijeenkomst met de voorganger,
de volgende…afgelopen vrijdag, stemden deze mannen overeen
dat dit eerbare en rechtvaardige mannen waren.
7 Eén jonge man die ze hadden gevonden, kwalificeerde niet
helemaal (niet omdat hij niet het juiste type man was), één
die werd voorgedragen door één van de eerbare mannen van
onze raad van beheerders. Maar toen de voorganger en ik bij
elkaar kwamen en ik de leeftijd van de jongeman vroeg; hij was
begin twintig. Eerbaar, rechtvaardig en een echte man, maar we
ontdekten dat hij een alleenstaande man was. De Bijbel eist dat
een diaken een getrouwde man is. Hij moet de echtgenoot van
één vrouw zijn.
8 En dan nog een man die een bijzonder eerbare man was,
zeer gekwalificeerd voor de taak en die een loyale man zou
zijn geweest, zoals een broeder hem voordroeg. Toen, na de
zaak onderzocht te hebben, dat de broeder kortgeleden in
dit geloof was gekomen, zijn vrouw er niet in gelooft. Toen
diskwalificeerde dit de man voor de dienst. Omdat hij zijn hele
gezin in onderwerping moet hebben, zij moeten ook in het geloof
zijn, omdat het een conflict zou zijn.
9 En we bouwen nu, en we willen deze gemeente in positie
brengen. En als algemene opziener van de gemeente moet ik
zorgen dat het Schriftuurlijk gehouden wordt, alles precies in
overeenstemming met het Woord.
10 En dus is het daarom goed bevonden door het bestuur
en de voorganger en de opziener om uit deze groep mensen
hier enkele mannen te selecteren waarvan wij denken dat het
eerbare en rechtvaardige mannen zijn. Wij kunnen ze alleen
maar voorstellen. En het is, dan, worden zij door de gemeente
aangesteld, door hun eigen stemming. En dan zullen deze
mannen dienen, indien zij het gevoel hebben dat zij dit ambt
zullen aanvaarden. Dan zullen ze nog een korte tijd komen om
te zien of ze het gevoel hebben dat God hen mogelijkerwijs heeft
geroepen. En als later, als ze het gevoel hebben dat ze niet de
kwalificatie hebben, dan hebben zij het recht om in de komende
weken hun functie neer te leggen, zodat iemand anders in hun
plaats kan worden aangesteld.
11 Hoe het ook zij, aan het begin van de opwekking, die ik
(als God het wil) hier in deze tabernakel wil houden zodra
ik wat rust krijg, dan zal ik— dan zal ik…zullen wij deze
diakenen verordineren door het opleggen van handen, diakenen
en beheerder in deze gemeente. Maar eerst moeten ze worden
aangesteld en—en zien of ze het bevalt en of het de samenkomst
bevalt. Als dat dan—als het dan van beide kanten akkoord is,
dan maken we deze mannen verordineerde diakenen, net zoals
beheerders op dezelfde manier worden verkozen.
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12 Het is de soevereiniteit en het voorschrift van de gemeente,
door het Woord van God. Daarom, dat ze niet gewoon maar
kunnen zeggen dat “ik denk dat deze man een juiste man zou
zijn,” dat is het niet, “Broeder Neville denkt dat deze man een
juiste man zou zijn,” of “de raad van beheerders denkt dat
deze man een juiste man zou zijn.” Het moet door de gemeente
zijn! Niemand doet hier iets uit zichzelf. Het is de stem van de
gemeente. Het is een soevereine gemeente.
13 De oude set reglementenwerd vernietigd tijdens de vloed van
1937. We hebben die opnieuw gekopieerd en zullen binnenkort
aan de muur worden opgehangen, de plichten van beheerders,
diakenen, penningmeesters, enzovoort, voorganger, assistenten,
enzovoort.
14 Door de genade van God is mij gezegd, en met honderd
procent van de stemmen door het bestuur van deze gemeente,
dat zij hebben bevonden dat broeder Hollin Hickerson een
rechtvaardig, eerbare man is, en passend in deze positie, om
de—de grote eer te ontvangen diaken te zijn van deze bedoelde
tabernakel.
15 Tevens hebben we vastgesteld, en door de stemming van
het bestuur, dat broeder Collins eveneens een eerbaar en
rechtvaardig man wordt bevonden. Zelf een prediker, daarom
zouden we hem willen vragen te komen om een—een diaken van
de gemeente te zijn; en niet alleen diaken, maar een assistent
van broeder Neville, en misschien van een zondagsschoolklas, of
de plaats van broeder Neville in te nemen, of waarvoor hij dan
ook maar mag worden opgeroepen, om een assistent van broeder
Neville te zijn. Dat is broeder Collins.
16 En ook heeft de gemeente bevonden, gestemd voor broeder
Tony Zabel, een eerbaar en rechtvaardig man, en hij heeft
de goedkeuring gekregen van de raad van beheerders en de
voorgangers om hem te vragen het ambt van diaken op zich te
nemen in deze bedoelde tabernakel.
17 En ook is gevraagd, en een eerbare man onder ons
bevonden…(Niet…niet dat deze de enige eerbaremannen zijn,
nu, maar zijn gewoon geselecteerd door het bestuur.) broeder
Taylor van Henryville, of Memphis, is het geloof ik, Memphis,
Indiana. Hij is al een tijdje bij ons en fungeert als plaatsaanwijzer
en wat zich maar voor kan doen. Dat de gemeente een voorkeur
voor hem heeft, of het bestuur en de voorgangers, om het—het
grote ambt van diaken van deze bedoelde tabernakel te willen
aanvaarden.
18 En ook is gevraagd dat de schoonzoon van broeder Mike
Egan, broeder—broeder BobHarned, door het bestuur en door de
voorgangers is gekozen om de functie van penningmeester van
deze bedoelde tabernakel te aanvaarden, hetgeen een eerbare
taak is, en het vereist rechtvaardigheid en eerbaarheid.
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19 Door dit te doen, denk ik,mijn broeders, door u van hier uit te
noemen, dat het een grote eer voor u zou zijn. En dat niet alleen,
maar ook iets om te doen.
20 Op dit moment wil ik dat broeder Neville, onze assistent, de
vereisten van de diaken voorleest. Broeder Neville, als u het uit
het Woord van God leest. [Broeder Neville leest 1 Timotheüs 3:8-
13—Red.]:

Evenzo moeten de diakenen waardig zijn, niet met
twee tongen sprekende, niet verzot op veel wijn, niet op
winstbejag uit,
maar het geheimenis des geloofs bewarend in een rein

geweten.
Laten ook dezen eerst op de proef gesteld worden,

om daarna, als zij onberispelijk blijken, hun dienst te
vervullen.
Evenzo moeten hun vrouwen zijn: waardig, geen

kwaadspreeksters, nuchter, betrouwbaar in alles.
Diakenen moeten mannen van één vrouw zijn, hun

kinderen en hun eigen huis goed bestieren.
Want zij, die hun dienst goed hebben vervuld,

verwerven zich een ereplaats en veel vrijmoedigheid in
het geloof hetwelk is in Christus Jezus.

21 Amen. Ik zou op dit moment deze broeders die geroepen zijn
willen vragen of ze hier even naar voren naar het podium zouden
willen komen. En terwijl we onze hoofden een ogenblik voor
gebed buigen, wil ik ze…En de gemeente weet wat dit is, dat dit
het kiezen van uw raad van diakenen en uwpenningmeester is.
22 Here Jezus, het is met nuchter, goddelijk denken dat wij
nu tot U komen. Wij komen ten aanzien van Uw Meest Heilige
Woord, we komen gelovend dat “Laat het woord van ieder
mens verkeerd zijn, maar die van God waar.” En we zijn U
dankbaar voor deze gemeente die Jezus heeft gekocht met Zijn
Eigen kostbare Bloed, en ons dit gebouw gegeven heeft om in te
aanbidden.
23 En als de opzieners van deze grote kudde, wat de Heilige
Geest ons heeft opgedragen om te zijn, proberen we nu aan
deze samenkomst een loyale, rechtvaardige groep mannen voor
te stellen waarvan wij geloven dat ze vervuld zijn met de Geest
en klaar voor de dienst. Zoals het ooit over de raad van diakenen
werd gezegd: “Gaat zelf uitzien onder u,mannen die goed bekend
staan en met de Heilige Geest, opdat zij op deze manier kunnen
dienen, om te zorgen voor de weduwen en wezen, om het geld
te verdelen, en om te zorgen voor het welzijn van de gemeente.”
Jaren later nu hebben we zojuist de geschriften gelezen van die
grote, geïnspireerde, geheiligde Paulus, die de uitspraken van de
Schrift uiteenzet omtrent de vereisten van dergelijke posities.
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24 God, eer deze mannen. En nu is het de keuze, Heer, als een
soevereine gemeente, als het lichaam van de Here Jezus, dat zij
de verkiezing doen. En [Leeg gedeelte op de band—Red.]…en
dit deel van de dienst op een bijzondere manier zal leiden, in die
rechtvaardige en heilige Naam van Jezus.
25 Nu, met onze hoofden gebogen, niet alleen ons hoofd, maar
ook ons hart, en zoals elk lid van deze gemeente, die hier
regelmatig komt en haar ondersteunt met uw tienden en offers,
als een lid van deze gemeente wordt beschouwd, terwijl de
voorganger en ik alleen kijken, de assistent-voorganger, broeder
Neville, en ik kijken toe, ik zou willen vragen of deze gemeente
vindt dat broeder Taylor een rechtvaardig man is en verkiesbaar,
volgens uw beste weten, om diaken te zijn over deze groep
mensen? U zult hetzelfde kenbaar maken door uw hand op
te steken. [Broeder Branham pauzeert—Red.] In orde. Nu, als
er iemand tegen is, zou u uw hand willen opsteken. [Broeder
Branham pauzeert—Red.] Dank u.
26 Vindt iemand van deze leden van deze gemeente hier…en
allen, vindt u dat broeder Hollin Hickerson een rechtvaardig en
eerbaar man is en een man die in uw ogen waardig bevonden
wordt om diaken van deze bedoelde gemeente te worden? Zou u
dat willen aangeven door uw rechterhand op te heffen. [Broeder
Branham pauzeert—Red.] Als het het tegendeel is, steek dan uw
hand op. [Broeder Branham pauzeert—Red.]
27 Vindt deze samenkomst dat broeder Collins hetzelfde is, een
rechtvaardig en eerbaar man, en de taak van diaken van deze
gemeente waardig? Zou u uw hand op willen steken. [Broeder
Branham pauzeert—Red.] In orde. Tegen, zou u uw hand op
willen steken. [Broeder Branham pauzeert—Red.]
28 Vindt deze samenkomst dat broeder Tony Zabel een eerbare
man is en deze dienst waardig, om diaken te zijn over deze kudde
in deze bedoelde gemeente? Wilt u uw rechterhand opsteken.
[Broeder Branham pauzeert—Red.] Tegen, zou u uw hand op
willen steken. [Broeder Branham pauzeert—Red.]
29 Is deze samenkomst van mening dat broeder Harned een
correct en rechtvaardig man is die al een tijdje bij ons is, om
penningmeester, secretaris-penningmeester van deze gemeente
te zijn om haar financiën te beheren en haar rekeningen te
betalen? Als dat zo is, steek dan uw rechterhand op. [Broeder
Branhampauzeert—Red.] Is er iemand tegen, hef uw rechterhand
op. [Broeder Branham pauzeert—Red.]
30 Ik wil tegen de—de broeders zeggen die hier op dit moment
staan, aan de voet van dit kruis, dat deze gemeente, met honderd
procent (helemaal niemand tegen) u allen waardig vindt in de
ogen vanGod voor deze dienstwaartoeGod u heeft geroepen.
31 Nu, u, zoals gezegd: “Laat deze eerst beproefd worden, en
kijk of zij deze functie wensen.” Binnen enkele weken, zo God
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wil, zal ik terugkomen om op deze groep mensen de handen te
leggen, om hen tot de officiële beheer…of de diakenen van deze
gemeente en penningmeester te maken.

Laten we onze hoofden even buigen:
32 Heer, we zijn gelukkig vanavond dat er nog steeds mensen
op aarde leven die goddelijk voor de wereld kunnen wandelen;
zo goddelijk dat een tabernakel, met strikte reglementen als deze
heeft, vijf mannen in positie als hun leiders kan stemmen, zonder
dat één stem tegen is. We zijn blij voor hen en we voelen dat U
met ons was bij het nemen van deze beslissingen, het bestuur en
wij voorgangers.
33 God, zegen deze mannen. En mogen zij deze functie met heel
hun hart dienen, wetende dat het hen een ereplaats in de hemel
verwerft. Op een dag wanneer de Boeken van de Hemel zullen
worden gesloten, moge het Boek van de hemelse wezens en het
grote Boek van de Hemel worden geopend, mogen hun namen
honderd procent voor God en de Heiland zijn en alle hemelse
legers, om hetzelfde te zijn in Zijn koninkrijk. Zegen hen, Here,
en mogen zij deze dienst goed volvoeren. In Jezus’ Naam danken
we U voor hen. Amen.
34 Ik wil gewoon even uw handen schudden, [Broeder Branham
schudt hun handen—Red.] broeder Harned, en broeder Zabel,
en broeder Collins, broeder Hickerson en broeder Taylor. Zo
blij om te weten dat we al die tijd gemeenschap hadden met
zulke eerbare mannen. God zegene u nu. En we zullen u meteen
ontmoeten, zodra ik een beetje rust krijg, om terug te komen en
te zien hoe uw dienst u bevalt. In orde, door hun stem, ik denk
dat het honderd procent was, helemaal geen tegens.
35 O, bent u niet blij dat u vandaag met mensen omgaat die voor
God kunnen leven, goddelijk, en leven voor deze huidige wereld
in die toestand? Het is een wonderbaar iets.
36 En ik ben zo blij om vanavond te weten dat ik het voorrecht
heb om—om deze mannen en deze gemeente tot vrienden te
hebben. Ik ben zo blij dat God mijzelf laat associëren met Zijn
gemeente over de hele wereld. O, ze zijn veracht en verworpen
en besproken, en zoals ik vanmorgen in mijn boodschap zei,
misschien alleen maar moddertrappers, zoals de wereld hen
beschouwt, als “een stel fanatiekelingen,” maar God beschouwt
hen als Zijn kinderen. Daar ben ik zo blij om. Ze kunnen je
misschien niet vertellen hoeveel kilometer het naar de maan is.
Ze kunnen je misschien niet alles vertellen over het zonnestelsel
en hoe het werkt. Maar er is één ding dat ze wel weten, ze weten
op welk moment ze opnieuw werden geboren. Ik ben zo blij
voor hen.
37 En als een kleine gelijkenis die ik leerde, en ik ga het
vanavond vergelijken met mijn twee kleine meisjes om het min of
meer herkenbaar voor ons te maken, om het voor ons werkelijk



HET AANSTELLEN VAN DIAKENEN 7

te maken, zodat u de betekenis ervan zult begrijpen. Op een
ochtend, opstaand uit bed…Ik heb twee kleine meisjes. Een van
hen is Rebekah, en een van hen is Sarah, en ze zijn papa’s kleine
meisjes.
38 En ik heb een kleine jongen, Joseph. Ik kwam van
Chattanooga, vanuit een samenkomst op een avond, terwijl ik
daarwas tijdens deze laatste campagne. En ikwas in de—de auto,
samen met mijn oudste zoon, Billy. Zijn vrouw en Meda waren in
de auto, en de meisjes. En terwijl we voort zoefden, had niemand
al een tijdje iets gezegd. En ik had die avond behoorlijk hard op
de mensen ingehakt over de manier waarop ze bezig waren. En
niemand had iets gezegd. En kleine Joseph kwam en pakte me bij
de schouder, hij zei: “Papa, u hebt vanavond stevig gepredikt!”
39 En vanmorgen, toen ik vertrok en naar de Achtste en Tiende
Straat ging, de…of Penn en Tiende, liever gezegd, had niemand
iets gezegd, de vrouw en de twee meisjes. En de kleine Joseph
pakte mijn schouder weer vast; hij zei: “Papa, dat, ik vond die
prediking vanmorgen heel mooi,” zei hij.

Ik zei: “Wel, ik heb één fan, dat is mijn zoon.”
40 En naar ons klein verhaaltje. Op een ochtend, in de kamer
zittend, kwam de kleine Becky aanrennen en, zeg, ze ging
schrijlings op mijn been zitten en sloeg haar arm om me heen, en
zij is papa’s kleine meisje. En ze knuffelde me. En kleine Sarah
sprong uit bed met haar kleine pyjama aan en kwam, laten we
zeggen, daarna aanrennen. Zij is de kleinemet bruine ogen.
41 Kleine Becky zei: “O, Sarah, jij hoeft niet te komen, want ik
heb alles van papa voor mijzelf. Pappie is helemaal van mij!”
En kleine Sarah, haar kleine lippen zakten naar beneden, haar
kleine bruine ogen schoten vol. Ik gebaarde zo en stak de andere
knie uit, en zij kwam enwipte er schrijlings op.
42 Becky heeft langere benen, dus die reikten tot aan de vloer.
Kleine Sarah wiebelde, dus sloeg ik beide armen om Sarah heen.
Kleine Sarah keek naar Becky en zei: “Becky, jij mag alles van
papa hebben, maar papa heeft alles vanmij!”
43 En ik denk dat dat de manier is waarop het hier is. Misschien
kennenwe niet alle theologie en alle grote Griekse woorden, deze
groep mensen zou het misschien niet weten. Maar één ding staat
vast, ik geloof dat Jezus ons allemaal heeft. Amen.

In orde, broeder Neville. 
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