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Dorre beenderen
Door

Tony Alamo
De oudtestamentische profeet Ezechiël kreeg van God een visioen toegezonden. Hij 

zag een dal van dorre beenderen, die de spirituele doodsheid van Israël en de wereld voor-
stelden. Het visioen voorspelde de eerste komst van Christus, Zijn prediking van het evan-
gelie en het resultaat, de eerste opstanding uit de dood tot het eeuwige leven voor allen die 
in “het Woord van de Heere” geloven. 1

God zei tot Ezechiël: “Mensenzoon, kunnen deze beenderen herleven?” (Kunnen deze 
geestelijke doden herleven?) Ezechiël zei: “Heere, Gij die ze gemaakt hebt zult het 

1 Ezech. 36:1, 4   2 Ezech. 37:3, oorspr. Heb.   3 Ezech. 37:4-5, oorspr. Aramees 4 Ezech. 37:11   5 Gen. 17:4-16, 22:18, 26:4, 46:3, 48:19, 49:10, Ex. 19:6, 32:10, Ps. 22:27, Jes. 2:2, 
Joh. 11:51-52, Hand. 10:34-35, Ef. 1:10, Heb. 8:8-12, 1 Pet. 2:9-10, Openb. 5:9, 14:6 en vele andere 6 Joh. 15:1, Rom. 11:17, 19, 23, 24, Openb. 7:4   7 1 Pet. 2:9   8 Rom. 15:12, 
1 Cor. 15:15, 16, Col. 2:12, 3:1, 1 Thes. 4:16, Openb. 20:5-6,  
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weten.”2 God sprak opnieuw tot de 
profeet en zei: “Doe een voorspelling 
over deze beenderen en zeg tot hen: Gij 
dorre beenderen, hoort het woord van 
de Heere. Zo spreekt de Heere God tot 
deze beenderen: ‘Ziet, Ik zal in u ade-
men, en gij zult leven.’” 3

Israël wist dat het geheel verloren was 
als natie. 4 Tot op deze dag zijn ze hope-
loos verdeeld. Maar God zei tegen Eze-
chiël dat Hij een andere natie, groter dan 
het eerste Israël, zou laten opstaan als 
het eerste Israël niet zou ophouden met 
zondigen. Het tweede Israël zou een volk 
zijn uit alle volkeren in de wereld, 5 een 
overblijfsel van uitverkoren Joden en een 
veelheid aan heidenen geënt op de ware 
wijnstok (Christus). 6 Het zou een grote, 
heilige natie zijn van hen die uit het dode 
leven van de zonde zijn opgewekt tot het 
eeuwige leven.7 Ze zouden nooit ver-
deeld raken tegen God. Dit was de eerste 
opstanding door de kracht van Christus.8

In 1964, vóór mijn eerste opstan-
ding door Christus, stond ik, Bernie 
Hoffman, ook wel genaamd Tony Ala-
mo, bekend als zondaar en goddeloze, 
ik had totaal geen weet van God. Ik had 
er geen idee van dat God bestond. De 
woorden van God waren sprookjes en 
legendes voor mij, en ik kon niet be-
grijpen waarom mensen in God of Zijn 
Zoon kon geloven. Ik kon niet begrij-
pen dat mensen zeiden dat ze in God 
geloofden, voor mij waren ze huiche-
laars. Zij zondigden zoveel, of meer dan 
ikzelf. Ik weet dat doordat ik met hen 
omging. We waren allemaal een stelle-
tje dode, dorre beenderen. Ik werd boos 
als iemand probeerde me te bekeren tot 
het christendom, omdat voor mij het 
lezen van de Bijbel een verspilling van 
tijd was. Het leven dat ik leefde gaf me 
geen tijd voor spelletjes of sprookjes.

In de marketingindustrie werd ik 
beschouwd als nummer 1. Ik was ver-

antwoordelijk voor de succesvolle car-
rières van vele wereldberoemde zan-
gers en acteurs, evenals de succesvolle 
promoties van verschillende bekende 
huishoudelijke producten. Mijn ergste 
nachtmerrie was dat ik in een achter-
buurt zou wonen en dat ik folders over 
Jezus zou verspreiden en het evangelie 
zou prediken op straathoeken, en voed-
selbedelingen zou organiseren voor 
hongerige mensen.

In het midden van de jaren zestig zag 
de wereld er niet zo rooskleurig uit voor 
mij. Ik hield niet van drugs of smerige 
mensen met de mentaliteit van varkens. 
En ik haatte wat de hippiebeweging met 
Hollywood, de Sunset Strip en de wereld 
deed. Wat mijzelf betreft, ik was geen 
heilige. Het kon me echt niet schelen wat 
mensen deden, zolang ze niet pronkten 
met hun zondige gedrag ten overstaan 
van gezinnen en kinderen. Voor mij was 
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de wereld dood, droog, onaangenaam, 
en kleurloos.9 Niets had voor mij nog 
enige waarde. Ik denk dat de andere 
mensen van de wereld dachten dat ik 
goed deed, en ik nam drugs om te pro-
beren aan de realiteit te ontsnappen. De 
kerken waren schijnheilig; iedereen leek 
dat ook te weten. De hele wereld wen-
telde zich in zijn zonden en misdaden.10 
De wereld was een enorme vallei van 
dorre beenderen, precies zoals de vallei 
die Ezechiël in zijn visioen zag.11

Ik ontmoette Jezus op een zeer won-
derlijke manier in een kantoor in Bever-
ly Hills. Niemand kan zich voorstellen 
hoe angstig en toch aangenaam verrast 
ik was toen God voor mij bewees dat 
Hij en Zijn Zoon echt bestonden. Ik was 
zo blij om zijn GEWELDIGE Heilige 
Geest te ervaren en Zijn krachtige stem 
te horen die door elk deel van mijn li-
chaam nagalmde alsof ik een spons was 
die de woorden opzoog en uitspuwde. 
Zijn aanwezigheid was heerlijk en gaf 
me een aangenaam, warm gevoel. Zijn 
Geest drukte zwaar op mij, als de mach-
tige greep van Gods hand. Zijn woor-
den vertelden me om “op te staan en de 
mensen in deze kamer te vertellen over 
de Heere Jezus Christus, en dat Hij te-
rug naar de aarde zal komen, of gij zult 
zeker sterven.”” Toen Zijn Geest het kan-
toor binnenkwam en op mij neerdrukte, 
kreeg ik het besef van Zijn onuitspreke-
lijke, ongelooflijke intelligentie.12 Hij was 

elk atoom en molecuul. Hij was de lucht 
die ik inademde. Hij wist alles over het 
verleden en alles wat er in de toekomst 
zou gebeuren.13 Ik schaamde me omdat 
ik wist dat Hij alles wist wat ik ooit ge-
daan had. Dan liet Hij me zien dat he-
mel en hel wel degelijk bestaan. Ik wist 
welke weg ik zou gaan wanneer ik niet 
deed wat Hij zei ... en het was zeker niet 
de hemel.

Hoewel het angstaanjagend was 
voor mij, 14 was het ook geweldig om 
te weten dat God levend en echt was 
en dat alles wat de profeten en aposte-
len over Hem zeiden waarheid is. Hij 
is helemaal niet veranderd sinds de 
tijd dat Hij de hemelen, de aarde en al 
wat daarin is geschapen heeft.15 Ik wist 
meteen dat ik Hem altijd zou vrezen, 
bewonderen, respecteren, liefhebben 
en vooral Hem zou dienen. Ik wist dat 
ik  meer dan bereid zou zijn om te le-
ven, vervolgd te worden en te sterven 
voor Hem, en dit blijmoedig en met alle 
vreugde.16 

Nadat God mij bevrijd had van dat 
kantoor, begon ik Hem te vragen: “Wat 
wilt U dat ik doe? Ik zal alles doen wat U 
me opdraagt.” Ik kreeg geen antwoord, 
dus ik dacht dat Hij wilde dat ik naar de 
kerk zou gaan. Ik dacht dat de grootste 
en de mooiste kerk de beste was, dus ik 
ging erheen, maar daar vond ik Hem  
niet. Daarna ging ik naar andere kerken, 
maar ook daar was Hij niet. Daarna las 
ik boeken met foto’s en afbeeldingen op 
de omslag, van mannen die er wijs en 
goddelijk uitzagen, met lange baarden 
en religieuze kleding, maar ik wist dat 
deze boeken verkeerd waren omdat ze 
zeiden dat je God niet hoeft te vrezen, 
17 dat God mensen niet bedreigt, en dat 
je zou kunnen zondigen zonder naar de 
hel te gaan.18 Ik was niet bezorgd over 

een dergelijke God; ik maakte me zor-
gen over het vinden van de God die mij 
had gewaarschuwd, 19 de God die mij 
hemel en hel had laten aanschouwen, 
waardoor ik iets zou doen dat niemand 
anders me kon laten doen, iets wat ik 
nooit zou willen doen.

Ik had nooit gedacht dat de waar-
heid in de Bijbel gevonden zou kunnen 
worden, want er waren zoveel versies 
van de Bijbel in omloop. Ik voelde dat 
iets dat voor het grote publiek bestemd 
was, niet juist zou zijn, want ik geloofde 
dat alle andere mensen dom waren. Ik 
begon eindelijk de Bijbel te lezen en 
vond er het heilsplan en de raadgevin-
gen voor het eeuwige leven in, die ver-
telden me hoe te groeien in Christus 
en geestelijk een grote zielenwinnaar 
voor Hem te worden. 20 Toen ik voor 
het eerst de Bijbel begon te lezen, voel-
de ik diezelfde kracht van God op mij 
drukken die ik voelde in dat kantoor 
in Beverly Hills. Vervolgens liet God 
mij andere visioenen van hemel en hel 
aanschouwen.21 Ik riep tot God: “Heere, 
verban me niet naar de hel!” Toen zag 
en voelde ik de rust en de vrede van het 
paradijs.22  Hoewel ik geestelijk blind, 
naakt en klein was, vertelde ik God dat 
ik bereid zou zijn blind, naakt en onbe-
tekenend te blijven, als ik gewoon voor 
altijd deze hemelse vrede zou kunnen 
voelen. Ik zag de hel nogmaals en riep 
opnieuw tot God om genade en verge-
ving. Vervolgens ervoer ik dat de macht 
van de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest bezit nam van mijn sterfelijke li-
chaam.23 Door mijn geloof in Jezus en 
Zijn bloed dat Hij gaf voor mij en door 
mijn geloof in de woorden van God, die 
ik heb gehoord en opvolg, 24 verwijder 
ik elke zonde die ik ooit heb begaan 
uit mijn onsterfelijke ziel.25  Ik voelde 
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9 Matth. 13:39, chap. 24, 1 Cor. 15:24, Heb. 9:26, 1 Pet. 
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Californië
Beste dominee Alamo,

Ik schrijf u deze brief met de kracht 
van de Heilige Geest, en in volledige uit-
rusting, de wapenrusting Gods (Ef. 6: 
10-17).

[…] Ik weet dat God Zijn uitverko-
renen nu aan het voorbereiden is, en zo 
kwam ik op een pagina van uw publicatie 
terecht. Ik moet zeggen dat God me er in 
een moeilijke tijd toe heeft gebracht uw 
literatuur te lezen, ik had deze geschrif-
ten nodig om bepaalde waarheden te le-
ren kennen. Ik ben zeer onder de indruk 
van uw kerkgenootschap. U bent de har-
de waarheid, niet de gezoete, die me alle 
smakelijke aspecten van de voorspelling 
vertellen. Ik ben zeer onder de indruk 
van uw kerkgenootschap. Gelieve me 
aan uw gemeenschap toe te voegen en 
mij op uw mailinglijst te plaatsen, zodat 
ik kan groeien in de Heilige Geest, ge-
wapend met Gods zwaard van de waar-
heid. Ik verblijf in de staatsgevangenis, 
dus geen hard ingebonden boeken a.u.b. 
Ik ben niet in staat om geld te doneren, 
maar mijn gebeden zijn voor uw prach-
tige werk en uw bloeiende kerkgenoot-
schap.
Met vriendelijke groet,
B.L.         Corcoran, Californië

MC, hulppredikant van Tony Alamo Christian Ministries, verspreidt 
dominee Alamo’s nieuwsbrieven in de Democratische Republiek Congo.

26 Heb. 10:19-22, 1 John 1:7, Openb. 1:5, 7:14   
27 Psalm 89:18, Hand. 3:13-14  
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mij schoon en zuiver.26 Iets heel moois 
is met me gebeurd, en het is voor mij 
gedaan door Christus Jezus, “de Heilige 
van Israël”. 27 Ik was zo gelukkig vrij te 
zijn van zonde en deze nieuwe macht 
te bezitten, die mij ervan weerhield te 
zondigen, dat ik dit aan de hele wereld 
moest vertellen, opdat ook zij Hem 
kunnen leren kennen en het eeuwige 
leven kunnen ervaren.

Zelfs nu ik sinds 1964 in dienst van 
Christus ben, voel ik, elke keer als ik de 
Bijbel lees, het spirituele beenmerg dat 
uit de hemel wordt gegoten in deze zeer 
dorre beenderen. Gods Woord heeft 
spirituele pezen gezet rond deze eens 
zo dorre beenderen, die ze bekleden 
met het vlees en de huid van de geeste-
lijke wapenrusting. Elk woord van God 
heeft Christus in mijn hart gegrift. Ik 
kan nog steeds elk woord van God voe-
len nazinderen, de adem van de Heilige 
Geest in mijn ziel voelen, dit geeft me 
de kracht om op te staan en al de vu-
rige pijlen die Satan al die jaren op mij 
heeft afgevuurd, af te weren. Elke dag 
weet ik meer, word ik vollediger in de 
wetenschap dat “we meer dan overwin-

Beste dominee Alamo, mijn geliefde 
en door God gegeven dominee,

Genade, barmhartigheid en vrede 
van de Vader en van Jezus Christus, 
onze Heere zij met u en uw kerkge-
nootschap. Ik dank God, die ik sinds 
1994 dien. Ik ben een evangelist in 
Musoma, Tanzania. Ik heb gewerkt 
voor het uitbreiden van mijn kerkge-
nootschap in het hele land, en zelfs 
buiten Tanzania. Nou, dominee, ik 
heb uw stem nog niet gehoord, noch 
uw gezicht gezien, maar door uw li-
teratuur die ik heb ontvangen en de 
geweldige boodschappen zoals Dorre 
Beenderen, De Messias en God’s Farm, 
geschreven door u, dominee Tony Ala-
mo, de grootste internationale spreker. 
Dankzij deze literatuur heb ik 
uw huidige en toekomstige zorg 
over de kerk, die het lichaam 
van Christus vertegenwoordigt, 
leren begrijpen. Ik en mijn col-
lega’s in de Heere en de nieuwe 
bekeerlingen, die Christus door 
uw geschriften hebben aan-
vaard, hebben een genootschap 
genaamd Believer Community 
Church (BCC) opgericht. Wij 
willen uw kerkgenootschap in 

Tanzania

Oost-Afrika, met name in Tanzania, uit-
breiden, en verder gaan en uitbreiden 
naar de afgelegen dorpen. We hebben uw 
hulp nodig, alstublieft, dominee. Als u 
ons kunt voorzien van luidsprekers, een 
generator, evenals Bijbels voor de nieuwe 
bekeerlingen en literatuur over de leer 
om te voorzien in de behoeften van dit 
evangelische kerkgenootschap en, deze 
inheemse evangelisatie. Hiervoor zal 
God u rijkelijk belonen. Moge de Heere 
u en uw kerkgenootschap zegenen en uw 
spirituele leven voor het goede werk on-
dersteunen. Wij waarderen u, en wachten 
ongeduldig op uw positieve reactie.
De uwe in Christus, 
O.E.M. Tanzania,      Oost-Afrika.
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(B) Jesaja 53 (continued)
(9) Het PLAATSVERVANGEND 

LIJDEN van de Messias, Jesaja 53: 4-6, 8, 
10-12
“Waarlijk, Hij heeft God ONZE smarten 
gedragen en onze smarten ... Hij werd om 
onze overtredingen verwond … Hij werd 
om onze ongerechtigheden verbrijzeld; 
de straf die ons de vrede aanbrengt, was 
op Hem; en door Zijn striemen is ons 
genezing geworden .. De Heere heeft op 
hem gelegd de ongerechtigheid van ons 
allen ... Om de overtreding van MIJN 

VOLK werd Hij geslagen ... Gij zult ook 
Zijn ziel nemen als een offer voor de zon-
de.” Hij zal hun ongerechtigheden dragen 
... Hij droeg de zonde van velen.”1

Het voortreffelijke feit van dit hoofd-
stuk is het plaatsvervangend lijden van 
de Messias. Dit prachtige hoofdstuk bevat 
slechts twaalf verzen, maar veertien keer 
kondigt het de leer van het plaatsvervan-
gend offer voor alle menselijke zonde aan. 
De hele paragraaf (Jesaja 52:13-53:12) 
wordt overspoeld met deze opvatting, en 
nooit was het mysterie opgelost, totdat de 

Heere Jezus werd “gemaakt ... tot zon-
de voor ons” (2 Kor 5:21.) En “stierf 
voor onze zonden” (1 Kor. 15:3).

Jehovah “heeft op Hem  de onge-
rechtigheid van ons allen gelegd” (Je-
saja 53: 6.). De Messias was de god-
delijke Verlosser op wie al de vurige 

stralen vielen van de beslissing die zou 
zijn gevallen op de mensheid. Hoe gewel-
dig is de genade van God door Christus 
‘plaatsvervangende verzoening! Dus werd 
het kruis, in een keer, Christus’ diepste 
vernedering, maar toch zijn hoogste heer-
lijkheid en het aangewezen middel om 
verlossing te brengen voor alle mensen.

Toen de Here Jezus kwam, vervulde 
Hij deze messiaanse voorspellingen door 
Zijn verzoenende dood aan het kruis: 
“Die Zelf onze zonden droeg in Zijn ei-
gen lichaam op het hout” (1 Petrus 2:24.).

(10) De Messias zal gewillig en zon-
der te klagen lijden, Jesaja 53:7:.

“Hij werd mishandeld, en Hij werd 
vernederd, maar Hij deed Zijn mond 
niet open: Hij is als een lam naar de 
slachtbank gegaan, en als een schaap is 
bij haar scheerders stom, zo deed Hij 
Zijn mond niet open.” 

Anderen morren of klagen meestal, 
vooral als ze onrechtvaardig worden 

1 De goddelijke Auteur maakt het onmogelijk dat door enige vernuftigheid of lering de leer van de plaatsvervangende verzoening uit deze passage wordt verwijderd, door het zo vaak en op 
zo verschillende manieren maar toch met dezelfde inhoud naar voren te brengen, dat hij die er op één plaats in slaagt, er op een andere plaats weer mee in aanraking komt.

Onze zeer geliefde en geestelijk verze-
kerde broer en leider, dominee Tony 
Alamo,

Groeten van de broeders aangesloten 
bij het Tony Alamo Christelijke Kerkge-
nootschap van India. Ik was blij en dank-
baar toen ik de Heilige Bijbels en enkele 
andere geschriften, waaronder De Verlos-
ser, ontving. Al biddend zijn mijn chris-
telijke broeders en ik begonnen met de 
verspreiding van het ware heilsplan aan 
degenen die Engels kennen, en we probe-
ren ook dit unieke stuk literatuur te ver-
talen in onze moedertaal, voor degenen 
die geen Engels kennen en in de afgelegen 
dorpen leven. Een groot aantal mensen – 
bus- en autochauffeurs, middelbare scho-
lieren, medische en technische studenten, 
leraren, werknemers en werkgevers in de 
fabrieken – ontvingen ze met grote belang-
stelling en werden gezegend door deze li-
teratuur die het ware heilsplan draagt. Veel 
mensen ontvangen Jezus Christus als hun 
persoonlijke Verlosser door uw literatuur 
in onze stad. Gelieve ons kerkgenootschap 
in uw waardevolle gebeden te gedenken. 

INDIA

Broeder T.R. verspreidt het dynamische, zielen winnende boek van dominee Alamo 
“De Verlosser” in Rajahmundry, India

Dit is een fragment uit dominee Alamo’s boek, The Messiah
Het grootste wonder in druk: 

het verslag van 
de Messias

Volgens de Bijbel Profetie
“Dezen geven getuigenis al de profeten” (Handelingen 10:43). 

“In het deel van het Boek geschreven is over Mij” 
(Psalm 40: 7, Hebreeën 10: 7).

Uw respecterende dienaar in Zijn 
wijngaard.
Met de meeste hoogachting,
Dominee N.T.
Rampachodavaram Mandal
India
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behandeld, maar niet de lijdende Mes-
sias. Hij wijdde zichzelf vrijwillig aan 
Zijn voorbestemde taak van “het dra-
gen van onze zonden” en ging als een 
lam naar de slachtbank. In sublieme en 
grootmoedige stilte zal de Messias vol-
harden tot het uiterste, want Jehovah 
wil het. En hier kijken we naar beneden 
in het onpeilbaar diepe mysterie van 
oneindige liefde.

In het Nieuwe Testament, toen Jezus 
Christus werd geslagen, valselijk be-
schuldigd, mishandeld, bespot, bespuwd, 
vervolgd, gemolesteerd, gegeseld en ge-
kruisigd, was er geen vonk van wrok, 
geen aanklachten tegen zijn beulen, geen 
luide klachten, maar een gebed. 

Na vele valse getuigen kwam de ho-
gepriester bij Hem en de hogepriester 
zei: “Gij antwoordt niet? ... Maar Jezus 
bleef zwijgen” (Mattheüs 26:59-63).

Hier is het gebed van Jezus, terwijl Hij 
de martelingen van de kruisiging onder-
ging: “Vader, vergeef het hun; want zij 
weten niet wat zij doen” (Lucas 23:34).

(Vervolg op pagina 6)

Dominee Mike Omoasegun en een aantal leden van zijn gemeente ontvangen 
dominee Alamo’s zielen-winnende literatuur en King James-Bijbels van Tony 
Alamo Christelijk Kerkgenootschap -Suleja, Nigeria

Vierentwintiguurs gebeds- en infolijn:—(661) 252- 4362

Deze hele procedure is zo ongewoon, 
zo in strijd met de natuur en de mense-
lijke ervaring,  men kan niet anders met 
stomheid geslagen en opgeschrikt wor-
den door zowel de vreemde profetie als 
door haar nog opmerkelijker vervulling.

(11) Terwijl Hij uit de gevangenis 
en Zijn  berechting wordt geleid, heeft 
de Messias GEEN ADVOCAAT om 
zijn zaak te bepleiten, geen vriend die 
zijn onschuld verklaart Jesaja 53: 8:

“Hij is uit de gevangenis en van het 
oordeel weggenomen; en wie zal Zijn 
geslacht verhalen?” 

Het Sanhedrin had de gewoonte om 
“in rechtszaken van levensbelang” men-
sen op te roepen die iets in het voordeel 
van de verdachte naar voren konden 
brengen en daarover konden verklaren. 
Dit werd niet in acht genomen tijdens 
het proces van Jezus van Nazareth, maar 
de procedure bij Zijn haastige, schijn-
proces voor het Sanhedrin was in fla-
grante tegenspraak met hun eigen regels 

en in strijd met alle normen van recht 
en billijkheid. 

Jezus moest alleen en onbeschermd 
verschijnen voor de corrupte Joodse hi-
erarchie en de vertegenwoordigers van 
de grootste heidense macht op aarde in 
die tijd. Niet één persoon bleek  zijn ver-
antwoordelijkheid op zich te nemen. 
Judas had Hem verraden; Peter zwoer 
Hem niet te kennen; en de andere disci-
pelen “verlieten Hem en vluchtten weg” 
(Matth. 26:56). En veel van de vrouwen 
die hem dienden tijdens Zijn optreden, 
“aanschouwden Hem van verre” toen 
Hij werd gekruisigd (Matth. 27:55). In 
het uur van Zijn grootste nood, mense-
lijk gesproken, STOND ER GEEN ééN 
PERSOON AAN ZIJN ZIJDE. Het is 
waar, later, nadat de vermoeiende uren 
van lijden Zijn gebroken lichaam aan het 
kruis hadden verdoofd, stonden Maria, 
Zijn moeder, een paar trouwe vrouwen, 
en Johannes, Zijn geliefde discipel, bij 

Van onze vierentwintiguursgebed- 
en informatielijn:

D.R. van de McAllister Biblio-
theek, Fuller Theological Seminary 
in Pasadena, Californië, belde en zei 
dat hij een paar nieuwsbrieven op de 
grond vond en ze gelezen had. Hij zei 
dat hij er door gegrepen was en vraagt 
om op de mailinglijst te worden ge-
plaatst. Hij zei dat hij elke nieuws-
brief en alle andere literatuur die do-
minee Alamo heeft geschreven, wilt 
ontvangen. Hij wilt een verzameling 
van alle literatuur van dominee Ala-
mo aanleggen, zodat onderzoekers 
naar zijn bibliotheek kunnen komen 
om meer over het Woord van God en 
dominee Alamo te leren. Hij was erg 
enthousiast over deze geschriften. Hij 
zei dat hij graag zijn boekenkast zou 
willen vullen met alleen de literatuur 
van dominee Alamo. Hij zei dat do-
minee Alamo het vertelt zoals het is.
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het kruis, maar tijdens het proces en in 
de vroege uren van Zijn kruisiging werd 
Hij alleen gelaten – volledig alleen. Nog 
nooit in de geschiedenis van de wereld 
werd iemand  zo volledig in de steek gela-
ten door vrienden en dierbaren als Jezus. 

Jezus werd gearresteerd, NIET door 
de juiste ambtenaren, maar door een me-
nigte, het gepeupel: “een grote schare, met 
zwaarden en stokken, gezonden van de 
hogepriesters en de oudsten van het volk.” 
(Mattheüs 26:47.) Zelfs Jezus heeft gerea-
geerd op de overdadigheid van hun aan-
pak: “Gij zijt uitgegaan als tegen een moor-
denaar, met zwaarden en stokken, om Mij 
gevangen te nemen? Dagelijks zat Ik bij u, 
lerende in den tempel, en gij hebt Mij niet 
gegrepen. Maar dit alles is geschied, opdat 
de Schriften der profeten zouden vervuld 
worden.” (Mattheüs 26:55-56).

Valse getuigen werden omgekocht om 
te getuigen tegen Hem “om Hem ter dood 
te brengen” (Mattheüs 26:59), en Hij werd 
berecht bij nacht, wat illegaal was. 

In de Romeinse rechtbank, toen Pila-
tus tevergeefs naar een oorzaak zocht om 
Hem rechtvaardig te veroordelen, vroeg 
hij de mensen:  “Wat heeft Hij dan voor 
kwaads gedaan?” De enige antwoorden die 
hij kreeg waren het onredelijke geschreeuw 
van de menigte, opgehitst door hun leiders, 
“Laat Hem gekruisigd worden ... Kruisig 
Hem” (Mattheüs 27:23). Toen Pilatus zag 
dat woorden van = rede en gerechtigheid 
niets uithaalden en dat een echte oproer 
aan het ontwikkelen was, waste hij zijn 
handen  en leverde hij Jezus aan hen over, 
zodat zij Hem zouden kruisigen (Mattheüs 
27: 22-26 ). Dit was de ergste gerechtelijke 
dwaling in de annalen van de geschiedenis.

Maar Christus’ onschuld werd niet 
alleen bevestigd door Pilatus – “Ik vind 
geen schuld in Hem” (Johannes 19: 6) 
– maar ook door de messiaanse profeet 
van het Oude Testament: “Hij had geen 
onrecht gedaan heeft en had geen be-
drog in Zijn mond” (Jesaja 53: 9).

DE MESSIAS Zambia
Geachte dominee Tony Alamo,

Ik ben erg blij om u deze brief te 
schrijven. Hoe gaat het met u, domi-
nee? Ik hoop dat, door de genade van 
de Almachtige God, alles met U goed 
gaat. Ik heb uw Wereld Nieuwsbrief,  
“Leiders en zwakken”, gelezen. God 
toonde me het wonderbaarlijke van 
het paradijs. Na het lezen ervan voel-
de ik me in een gezegende toestand 
en voelde de aandrang om u te schrij-
ven. Ik dank u voor de prachtige be-
richten, uitdragend naar de verloren 
en niet-gelovigen, zodat Christus in 
hun leven zou kunnen komen. Door 
middel van uw literatuur hebben veel 
mensen Christus gevonden, en zijn 
gered uit de klauwen van de duivel. 
Moge God u zegenen, geestelijk, fy-
siek en economisch.

Dominee, ik ben een jonge vrouw, 
vijf jaar geleden getrouwd. Ik heb 
twee jaar geleden mijn leven aan Jezus 
Christus gewijd en de Heere is gena-
dig voor me geweest. Ik heb een visi-
oen gehad om het ware evangelie van 
Jezus te verkondigen aan anderen. Als 
vrouwen in Afrika zijn we eeuwenlang 
geketend gehouden vanwege de tra-
ditionele mythen, dus heb ik echt het 
verlangen om mezelf te geven aan de 
Heere. Dominee, ik vraag Bijbels, boe-
ken, nieuwsbrieven, Gods berichten 
op tapes, en meer literatuur om me 
te helpen te gaan getuigen bij en naar 

de verloren zielen. Tot slot wil ik graag 
materiaal voor Bijbelstudie en liedjes 
op cassettes vragen. 
De uwe in Christus,
L.M.   Isoka, Zambia

Geachte dominee Tony Alamo,
Mijn gelukkige en oprechte groe-

ten in de naam van onze Heere Jezus 
Christus. Ik dank God voor uw leven 
en de manier die Hij van plan was om 
het te gebruiken om het Woord te ver-
spreiden, zodat het alle hoeken van de 
wereld kan bereiken en veel levens 
kunnen worden gered. Dominee Ala-
mo, meneer, ik was een heiden voor-
dat ik van kwade dingen werd gered 
door mijn collega, en uw bericht in de 
nieuwsbrief zet mijn hart op de juiste 
weg, en ik weet zeker dat God mijn le-
ven zal veranderen. Ik begrijp al snel 
dat God wilt dat we onszelf overspoe-
len met Zijn gerechtigheid. Dominee 
Alamo, ik vraag om een of twee Bij-
bels in het Engels voor mijn vriend en 
mij om het Woord van de almachtige 
God te lezen. Moge de vrede van onze 
Heere met u zijn en met uw geest. Ik 
dank u zeer voor uw vriendelijkheid 
en voor de attente personen die de 
verzoeken beantwoorden.
Bedankt,
G.N.             Kitwe, Zambia 

Mexico
Zeer gewaardeerde dominee Alamo,

Uw literatuur bereikt zelfs mijn locatie, met zeer interessante 
berichten en verklaringen uit verschillende delen van de wereld. 
Zonder twijfel bent u het werktuig van God, Hij gebruikt u om zijn 
boodschap van redding naar ieder mens te brengen. Ik heb in de 
gevangenis gezeten gedurende 7,5jaar voor het vervoeren van 
marihuana. Tijdens de laatste twee jaar van mijn verblijf hier heeft God 
zichzelf op een heel bijzondere manier geopenbaard aan mijn ellendig 
bestaan. Ik hoop dat ik dit jaar word vrijgelaten en ik zou graag willen 
weten of u mij uw boek De Verlosser, en andere literatuur die kunnen 
bijdragen aan de bekering van mijn zonen, kunt bezorgen.
M.A.              Monclova, Coahuila, MexicoWordt vervolgd in nieuwsbrief nr. 06100
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Ghana
Geliefde en vriendelijke dominee,

Ik was zo enthousiast dat u mij 
uw nieuwsbrieven hebt gestuurd. Ik 
kreeg vorige week een doos met uw 
nieuwsbrieven. Geliefde dienaar van de 
Heere, de mensen waren zo tevreden ze te 
lezen.  Onze vrienden in het dorp, die wij 
bezoeken voor onze gebedsbijeenkomsten 
en met wie wij geschenken delen, keken 
er zo naar uitom ze te lezen en sommige 
zielen zijn nieuw leven ingeblazen door 
het lezen van de brieven van anderen. 
We zijn zo blij en we smeken u om ons 
op uw mailinglijst te plaatsen en ons 
lesmateriaal over het evangelie toe te 
sturen. We hebben een aantal Bijbels 
en uw geschriften nodig, en zouden blij 
zijn om onderricht te ontvangen van uw 
kerkgenootschap. Wij bidden voor u, voor 

Geachte dominee,
Groeten in de naam van de Heere Je-

zus Christus. Amen. De laatste nieuws-
brieven u me stuurde zijn uitgedeeld en 
ik was verbaasd over de veranderingen 
die het brengt in het leven van de men-
sen. Ze beloven om de Heere te dienen 
met heel hun harten, enkele beloofden 
u te schrijven. Ik wil u vragen om 25 
exemplaren van het boek met de titel De 
Verlosser en 150 van uw verschillende 
nieuwsbrieven, een paar Bijbels en an-
dere literatuur om mij te helpen in mijn 
evangelisatieverkondiging, andere voor 
vrienden, familieleden en andere geïn-
teresseerden die meer willen weten over 
de Heere Jezus Christus. Ik wil heel graag 
een van uw dienaren hier in Nigeria zijn. 
Ik wil weten wat er nodig is. Ik heb gezien 
dat de hand van God rust op uw leven 
en werk, en ik zou graag delen in die zal-
ving en genade, die rust op uw leven en 
uw werk. Vol verwachting wacht ik op 
nieuws van u.
De uwe in de Heere,
R.M.         Port Harcourt, Nigeria

Nigeria

Brieven aan dominee Alamo Togo

Geachte dominee,
Ik stuur u groeten vanuit het verre Gha-

na. Na het lezen via uw literatuur getiteld 
De Verlosser ben ik erg enthousiast om u 
te vertellen dat ik eindelijk Jezus Christus 
heb aanvaard als mijn persoonlijke Red-
der en dat Hij kwam om aan het kruis voor 
mij te sterven. Vroeger wist ik niets van 
Gods wereld, noch wist ik van Zijn Zoon, 
de Verlosser, maar na het lezen van uw lit-
eratuur weet ik dat ik verloren was, maar 
nu heb ik gevonden wat ik zocht. Ik was in 
het donker, maar de Heere God heeft mij 
het licht laten zien. Ik ben dan ook een we-
dergeboren christen en een volgeling van 
de levende God. Ik heb geen Bijbel, stuur 
me er een indien mogelijk, en ook uw 
boekje, De Verlosser. Wanneer u mij ook 
alle andere boeken kan sturen die mij kun-
nen helpen om God goed te kennen, zal ik 
dat ten zeerste waarderen. Ik bezoek nu de 
Pinkstergemeente in Koforidua. Moge de 
Heere God u rijkelijk zegenen voor de go-
ede werken die u hebt gedaan.
Hoogachtend,
D.F.            Koforidua, Ghana

Geachte dominee Tony,
Hartelijk dank voor het sturen 

van uw boek met de titel De Ver-
losser, plus tien nieuwsbrieven. De 
materialen hebben spiritueel be-
wustzijn en een nieuwe ijver voor 
Gods werk in mijn leven gebracht. 
Ik gaf enkele van de nieuwsbrie-
ven aan christelijke vrienden van 
wie het geloof bekoeld was, en 
toen ik hen bezocht, vertoonden 
ze allemaal grote vreugde alsof ze  
allemaal nieuw leven waren inge-
blazen door de Heilige Geest. Het 
gaat hun allen veel beter als gevolg 
van het lezen van uw nieuwsbrie-
ven. Deze mensen zijn hongerig 
naar de nieuwsbrieven, dus wilt u 
zo vriendelijk zijn me ongeveer 150 
nieuwsbrieven te sturen en enkele 
Bijbels voor nieuwe bekeerlingen, 
die deze hard nodig hebben . Ik ben 
erg dankbaar dat u ze mij wil stu-
ren. Dank u voor de rijke leer van 
Gods Woord, die u zo getrouw hebt 
weergegeven. Moge de almachtige 
God u blijven zegenen. Geloof ver-
plaatst bergen.
Uw dochter in Christus,
T.O.                Kumasi,  Ghana

uw geliefde zoon, Sion, en iedereen die 
met u werkt in uw kerkgenootschap. God 
zegene u overvloedig. Allereerst en met 
alle middelen bid voor ons. Gebed beweegt 
de machtige  arm van de almachtige 
God. Zonder gebed zijn we gewoon 
“doordraaiende wielen.” Bid alstublieft 
voor onze student-vrijwilligers die naar 
de verre dorpen en bergen trekken om 
het werk van de Heere te verspreiden. Bid 
voor hen dat ze moed en geloof en liefde 
hebben. Moge de Geest van de Heere uw 
gids en leider zijn. Moge Hij niet vergeten 
om u rijkelijk te zegenen. We bidden tot 
God dat u een lang leven van vrede en 
welvaart mag kennen. Liefdevol in de 
liefde voor Christus.
A.S.         Accra, Ghana

Geliefden in Christus,
We zijn erg blij om uw brief 

ontvangen. We zijn erg blij voor 
de literatuur die je stuurde. God 
is werkt er echt in door . We heb-
ben ongeveer vijftien zielen ge-
wonnen die door uw boekjes tot 
Christus kwamen en we bidden 
dat God jullie allemaal overvloe-
dig zal zegenen. 

Wat de cd’s betreft, we zullen 
die en de Bijbels voor de nieuwe 
bekeerlingen hard nodig heb-
ben. Zoals de zaken er nu voor-
staan kunnen we ze ons niet 
veroorloven. Togo is een zeer 
arm land.

We zullen uitkijken naar de 
cd’s en Bijbels voor de Kruistocht 
van Pasen. Blijf gezegend in Je-
zus’ Naam, Amen.
Ds. Henry James
Lome, Togo
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naars zijn” in Christus Jezus, 28 dat we 
“volledig zijn in Hem.” 29 En ik weet 
ook hoe belangrijk het is om elk woord 
van Jezus te geloven, die – ogenblikken 
voor Zijn hemelvaart, verdwijnende in 
een wolk – zei: “Gaat heen, verkondig 
het evangelie aan de gehele wereld, aan 
gans de schepping.” 30(Verkondig aan 
elke dor bot, ook degenen die geeste-
lijk dood zijn, opdat ze in staat zijn “het 
Woord van de Heere te horen.”31)

“Wie gelooft en zich laat dopen, zal 
behouden worden; maar wie niet ge-
looft, zal veroordeeld worden.”32

Als je bent als ik en liever niet ver-
oordeeld wilt worden, maar in plaats 
daarvan wilt worden gered, zeg dan dit 
gebed tot God:)

Mijn HEERE en mijn GOD, ik ben 
een zondaar, ontferm U over mijn 
ziel.33 Ik geloof dat JEZUS CHRISTUS 
de ZOON is van de levende GOD.34 Ik 
geloof dat HIJ stierf aan het kruis en 
ZIJN dierbaar bloed vergoot ter ver-
geving van al mijn vroegere zonden.35 
Ik geloof dat GOD JEZUS uit de dood 

28 Rom. 8:37, 1 Joh. 4:3-4   29 Col. 2:10   30 Mark 16:15, Luk. 14:23   31 2 Kon. 20:16, Jes. 1:10, Jer. 2:4, Ezech. 37:4   32 Mark 16:16, 2 Thes. 2:12   33 Ps. 51:5, Rom. 3:10-12, 23   
34 Matth. 26:63-64, 27:54, Luk. 1:30-33, Joh. 9:35-37, Rom. 1:3-4   35 Hand. 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Joh. 1:7, Openb. 5:9   36 Ps. 16:9-10, Matth. 28:5-7, Mark 16:9, 12, 14, Joh. 
2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Hand. 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Cor. 15:3-7   37 Luk. 22:69, Hand. 2:25-36, Heb. 10:12-13   38 1 Cor. 3:16, Openb. 3:20   39 Ef.  2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 
20-21, 1 Joh. 1:7, Openb. 1:5, 7:14   40 Matth. 26:28, Hand. 2:21, 4:12, Ef.  1:7, Col. 1:14   41 Matth. 21:22, Joh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13   42 Heb. 11:6   43 Joh. 5:14, 8:11, Rom. 
6:4, 1 Cor. 15:10, Openb. 7:14, 22:14   44 Matth. 28:18-20, Joh. 3:5, Hand. 2:38, 19:3-5   45 Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Joz. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Jac. 1:22-25, Openb. 3:18

heeft laten verrijzen door de kracht van 
de HEILIGE GEEST,36 en dat HIJ zit 
aan de rechterhand van God om op dit 
moment de belijdenis van mijn zonde 
en dit gebed aan te horen.37 Ik open de 
deur van mijn hart, en ik nodig U uit 
in mijn hart, HEERE JEZUS.38 Was al 
mijn vuile zonden weg in het kostbare 
bloed dat U voor mij hebt vergoten aan 
het kruis op Golgotha.39 U keert U niet 
van mij weg, HEERE JEZUS; U zult mijn 
zonden vergeven en mijn ziel redden. Ik 
weet dat omdat UW WOORD, de Bij-
bel,  dat zegt.40 UW WOORD zegt dat U 
niemand zult afwijzen, en dat geldt ook 
voor mij.41 Daarom weet ik dat U mij ge-
hoord hebt, en weet ik dat U mij hebt ge-
antwoord, en weet ik dat ik gered ben.42 
En ik dank U, HEERE JEZUS, voor het 
redden van mijn ziel, en ik zal U mijn 
dankbaarheid tonen door te doen wat U 
beveelt, en niet meer te zondigen.43

Jezus droeg op om na de redding 
gedoopt te worden, volledig onderge-
dompeld in water, in de naam van de 
VADER, en de ZOON, en de HEILIGE 
GEEST.44 Bestudeer ijverig de Statenver-
taling, en doe wat het zegt, tot de dag dat 
je sterft. 45 De Heere wil dat je anderen 
van je redding (Marcus 16:15) vertelt.

Je kunt distributeur worden van de 
werken van dominee Tony Alamo over het 
evangelie. We zullen je de literatuur koste-
loos toezenden. Bel of mail ons voor meer 
informatie. Deel dit bericht met anderen.

Als je wilt dat de wereld gered wordt, 
zoals Jezus het gebiedt, beroof God dan 
niet van zijn tienden en offergaven. God 
zei: “Zal een mens God beroven? Maar 
gij berooft Mij, en zegt: Waarin beroven 
wij U? In de tienden en het hefoffer. Met 
een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij Mij 
berooft, zelfs het ganse volk [en deze 
hele wereld]. Brengt al de tienden [een 
‘tiende’ is 10% van je bruto inkomen] 
in het schathuis, opdat er spijze [geeste-
lijk voedsel] zij in Mijn huis [zielen ge-
red]; en beproeft Mij nu daarin, zegt de 
HEERE der heirscharen, of Ik u dan niet 
opendoen zal de vensteren des hemels, 
en u zegen afgieten, zodat er geen schu-
ren genoeg wezen zullen. 11 En Ik zal 
om uwentwil den opeter schelden, dat 
hij u de vrucht des lands niet verderve; 
en de wijnstok op het veld zal u geen 
misdracht voortbrengen, zegt de HEERE 
der heirscharen. En alle heidenen zullen 
u gelukzalig noemen; want gijlieden zult 
een lustig land zijn, zegt de HEERE der 
heirscharen.” (Maleachi 3: 8-12).

TONY ALAMO’S
GETUIGENIS

Neem contact op met ons voor meer informatie of voor literatuur over andere onderwerpen die van belang kunnen zijn.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078
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