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Tijdens een 
verblijf in Chicago 
bezocht een van onze 
getuigenisteams een 
verzorgingstehuis. 

We brengen altijd 
presentjes naar de 

senioren en bezoeken hen in 
de verzorgingstehuizen omdat we ontdekten 
dat de meesten van hen nooit van iemand 
bezoek of presentjes krijgen en ze zo dankbaar 
zijn voor alles. We kunnen voor hen getuigen 
van het Woord van God, over verlossing, 
over de goedheid van God, over wat zij in 
het verschiet hebben liggen als zij Jezus 
accepteren en over wat zij in het verschiet 
hebben liggen als zij Jezus niet aannemen als 
hun persoonlijk Verlosser. 

We worden koningen en priesters 
wanneer we herboren worden in de 
Geest.1 Dan zijn we werkelijk het Hemels 
koninkrijk, het complete lichaam van 
Christus met Christus als ons hoofd.2 Als 
koningen van het Koninkrijk kunnen 
we onze vijand, de duivel, overwinnen 
en overheersen. We geloven dat 
genezing een van de voorzieningen van 
het Hemels koninkrijk is. We houden 
ervan om te bidden voor de ouderen en 
alle anderen die ongezond, of aangetast 
door zwakheden en ziektes, zijn omdat 
wij weten dat zij al geheeld zijn. Christus 
betaalde een verschrikkelijke prijs voor 
deze gave en we zullen niet toelaten dat 
Satan ons niet meer laat geloven dat 
“door Zijn striemen we genezen zijn” 

(Jes.  53:5, ik Pet. 2:24). Christus zorgde 
dat het er voor ons was en nu hoeven 
we het enkel maar aan te nemen, te 
aanvaarden. Door het geloof worden we 
verlost en door het geloof genezen we.3

Terwijl we door de gangen liepen 
en de verschillende kamers in keken 
om te zien of een van onze oudere 
medemensen wakker was, zodat we 
voor hen konden getuigen, kwam uit 
een van de kamers een zwakke stem. 
Het was een damesstem, die ons vroeg 
om binnen te komen bij haar. Ze was 
een lief oud vrouwtje en ze heette 
Bessie Haskell. Ze vroeg ons, “Zijn 
jullie Christenen?” We antwoordden, 
“Ja.” Bessie vertelde ons dat zij een zeer 
bovennatuurlijke ervaring had gehad 
met de Heer Jezus.  Zij zei dat zij hem 
een belofte had gedaan en die belofte 
was dat zij iedereen zou vertellen waar 
Jezus over gaat. Zij zei dat ze dacht dat 
zij wist waar Jezus over gaat, maar als 
u verder leest zult u zien dat zij, na een 
heel leven in de kerk, helemaal niet wist 
waar Jezus over gaat. Ik, Tony Alamo, 
dacht dat voordat zij zou overgaan 
tot de Heer, het heel goed zou zijn om 
haar getuigenis niet ongehoord te laten 
omdat hij van belang is. Dit is wat Bessie 
me vertelde:

Ik werd geboren in Rensselaer, 
Indiana, op een boerderij met negen 
andere kinderen. Ik was op twee na de 
jongste. Ik woog maar iets meer dan 
een kilo toen ik op deze wereld kwam 

1 Openb. 1:6, 5:10 2 Ef. 1:19-23, 2:12-22 3 Matth. 9:22, Marc. 5:34, 16:16, Luc. 17:19, Hand. 14:9-10

en ik was altijd heel klein en ziekelijk. 
Toen ik eindelijk groot genoeg was om 
naar de kerk te gaan, ging ik naar de 
Zondagsschool waar mijn tante les gaf.

Op een dag zei mijn tante tegen me, 
“Bessie, je bent nooit gedoopt en je kan 
nooit een lid van deze kerk worden 
totdat je voor het altaar gaat staan en 
de mensen vertelt dat je bij de kerk wilt 
en gedoopt wil worden.” Toen zei ze, 
“Jij wilt toch bij de kerk, nietwaar?” Ik 
antwoordde, “Ja, dat wil ik.” Een paar 
weken later gingen we naar de kreek; 
ik werd ondergedompeld en weer uit 
het water getild. Dat maakte me heel 
gelukkig omdat ik nu deel uitmaakte 
van de kerk.

Toen ik zeventien werd, ging ik 
bij mijn tante in Chicago wonen. 
Gedurende mijn verblijf in Chicago 
ging ik zelden naar de kerk. Ik had een 
baantje als babysitter. De moeder van de 
baby was heel ziek. De familie voor wie 
ik werkte was Katholiek en zij geloven 
dat iedereen ’s zondags naar de kerk 
moet gaan. Het was al zo lang geleden 
dat ik naar een kerk was geweest, dat ik 
dacht dat ik beter lid kon worden van 
deze kerk. Nou, om lid te worden van 
die kerk, moest ik weer gedoopt worden 
en dat gebeurde.

Daarna ontmoette ik mijn man en in 
de loop van enkele jaren kregen we twee 
kinderen. Ik had een huis en kinderen 
en alles was prachtig, behalve dat ik met 
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zulke jonge kinderen weer niet naar de 
kerk kon gaan. Toen verhuisden we naar 
een andere buurt. Mijn oudere zus stierf, 
dus ik nam haar 4-jarige dochter in huis 
om haar op te voeden. Gedurende deze 
tijd, bracht mijn vader me nog drie 
kinderen. Hij zei dat ze uitgehongerd 
waren. Hun vader was een dronkaard 
en had hen verlaten, dus ik nam ze in 
huis. Nu had ik zes kinderen te voeden 
en vaak had ik niet genoeg voedsel voor 
mezelf en ging met honger naar bed. 
Ik werd zieker en zieker. Uiteindelijk 
ging ik naar de dokter en hoorde dat ik 
geelzucht had.

Ik hoorde dat mijn ooms been was 
geamputeerd en men zei dat hij niet 
meer lang te leven had. Hij wilde met 
ieder kind van mijn moeder spreken 
en hen tot Christus brengen. Dus, na 
al mijn broers en zussen, was het mijn 
beurt en moest ik ook bij hem komen. 
Hij smeekte me om Christus als mijn 
persoonlijke Verlosser te aanvaarden. Ik 
zei hem dat ik dat zou doen, maar niet 
die avond.

Hij nam mijn hand en zei, “Bessie, 

ik ga dood maar ik 
wil dat jij verlost ben 
voordat ik sterf.” Ik 
vertrok die avond 
zonder Christus te 
hebben aanvaard.

Toen ik thuis 
kwam, was ik heel 
rusteloos omdat 
de geelzucht erger 
werd. Ik was heel 
ziek, maar ik dacht er 
niet aan om Christus 
als mijn Verlosser 
te aanvaarden. Ik 
werd almaar zieker 
en zieker. Toen de 
dokter kwam, zei 
hij, “Bessie, je moet 
naar het ziekenhuis.” 
Ik antwoordde hem dat ik pas na oom 
George’s begrafenis zou kunnen gaan. 
Ik was zo ziek gedurende de begrafenis 
dat ik dacht dat ik dood neer zou vallen. 
Toen ik langs de kist liep, leek het alsof 
hij met zijn vinger naar me wees en zei, 
“Bessie, je bent verloren.” Ik zei, “Dat 
weet ik, oom George, maar nu bent 
u dood en ik weet niet wat ik moet 
doen.”

Op de weg van de begrafenis terug 
naar huis, kreeg ik spasmen en daarom 

ging ik in kritieke toestand direct 
naar het ziekenhuis, waar ik op een 
operatie voorbereid werd. Ik was af 
en toe buiten bewustzijn en ik hoorde 
de dokters zeggen dat ik de nacht niet 
zou overleven. Daar lag ik. Door mijn 
hoofd spookte, “...en ik ben niet verlost, 
ik ben tweemaal gedoopt maar ik ben 
niet verlost.” Toen ik bijkwam, zei ik 
tegen mijn arts, “Ik hoorde uit uw eigen 
mond dat ik zou sterven. Ik wil naar 
huis.” Daarom brachten ze me met een 
ambulance naar huis en zetten me in de 
eetkamer, waar een goed ziekenhuisbed 
geplaatst kon worden en er werkruimte 
was.

Ik gleed in lichte coma’s. Als je in 
coma bent, kan je soms horen als je 
niet te diep weg bent, maar tenslotte 
ben je er zo diep in dat je helemaal niet 
meer eruit komt en dat overkwam mij, 
ik gleed in de nachtelijke duisternis. Ik 
weet niet hoe ze weten dat je nog leeft. 
Je zweeft tussen leven en dood.

Ik denk dat het na de zesde dag 
was, dat ik uit mijn lichaam werd 
weggenomen. Mijn geest en mijn 
lichaam waren niet meer verbonden 
en ik zag Bessie Haskell op bed liggen. 
De geest nam me bij de rechterarm en 
trok me door de hoek van de kamer. 
Zodra we buiten waren zonk ik in de 
diepten der aarde en we gingen recht in 
een monsterlijke grot. Nu, als ik zeg een 
monsterlijke grot, dan bedoel ik ook een 

Ghana
Geliefde van Christus, Pastor Alamo,
Een speciale groet van onze Heer Jezus Christus aan u en uw gehele genootschap. 
Ik zal u eerst mijn verontschuldigingen aanbieden in de naam van God, voor het 
uitstel van mijn antwoord aan u over het pakket met printmateriaal met Bijbels 
onderricht erin, dat u me eerder zond. Ik waardeer het zeer en ik dank u voor 
de goede werken die u heeft gedaan. Moge de Heer rijkelijk bij u zijn en u meer 
zegenen. 
Van nu af aan heeft uw lectuur veel mensen bekeerd, door ze te distribueren 
langs de weg en zelfs in kerken. Ze vertellen meer over het aanvaarden van 
Christus als je persoonlijke Verlosser. Iedereen die uw nieuwsbrieven leest, weet 
God te vinden en zo veel mensen vragen er naar.
Sommige mensen willen weten waar ze deze kunnen kopen, maar ik zei hen dat 
de nieuwsbrieven niet te koop zijn, maar dat ze gratis zijn, dus als ze meer wilden 
lezen, ze contact met u op moesten nemen en sommigen zullen dat doen in de 
naam van God, en ik gaf hen uw adres om u te schrijven. Ik distribueerde die, 
die u me stuurde, onder mijn kerkleden, inclusief mijn pastor, en meer mensen 
roepen dat ze de nieuwsbrieven willen hebben, dus ik vraag er meer van u om te 
distribueren, omdat hoe meer ik er distribueer, hoe meer het werk van de Heer 
doorgaat.
Moge God u en de uwen zegenen. In de hoop snel van u te horen. Goedendag!
Uw vriend in Christus,
H.O.                    Kumasi, Ghana, Afrika

DAAR GAAT HET 
ALLEMAAL OM

(Vervolg van pagina 1)

LIBERIAANS VLUCHTELINGENKAMP, NOORD 
GHANA, WEST AFRIKA 
Leden van Tony Alamos Christelijke Kerk dragen 
onze T-shirts en houden Pastor Alamos lectuur 
naast hun nieuwe watertank.  Pastor V.A. Cole gaat 
voor.
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monsterlijke grot. Er waren duizenden 
en duizenden mensen. Je kan niet lopen 
- er bestaan geen stappen. Maar het is 
zwaartekracht en de zwaartekracht trok 
me naar beneden.

Hoe sneller we afdaalden, hoe 
harder ik huilde, “Oh, God, ik wilde 
nooit hier terecht komen. Sinds ik me 
kan herinneren, heb ik altijd gezegd, 
‘Ik wil naar de Hemel als ik sterf.’ Hoe 
kom ik hier terecht? Waarom ben in 
op deze verschrikkelijke plek?” Hij 
stopte halverwege, liet me stoppen om 
te kijken en links voor me was een poel 

genoeg voedsel om ze te voeden en ik 
eet heel vaak zelf niet, daarom kan ik 
zeggen dat ik mijn best heb gedaan om 
deze kinderen op te voeden. Vader, ik 
nam ze mee naar de kerk wanneer ik 
kon en Vader, ik had niet meer kunnen 
doen dan ik gedaan heb. Ik ben bij twee 
verschillende kerken geweest en ik ben 
tot tweemaal toe gedoopt. Hier ben ik 
op een plek waar ik nooit wilde zijn en 
in ’s Hemelsnaam, hoe kan ik er ooit uit 
komen?”

Toen liet de Heer me omhoogkijken 
en de Hemel zien en oh, wat een 
schoonheid! Maar ik zei, “Hoe kan ik 
daar komen?” Jezus zei, “Er is een hoge 
golf en niemand kan daaroverheen, 
behalve zij die wedergeboren zijn in de 
Geest van God en gewassen zijn in Zijn 
bloed.” Ik zei, “Maar het is te laat, het is 
te laat! Oh God, laat me niet achter op 
deze vreselijke plek! Toon me, Heer, wat 
ik kan doen. Zie Vader, U weet dat ik het 
heb geprobeerd en nu ben ik hier.”

Hij toonde me een groot kruis 
en Jezus droeg het naar de heuvel 

van vuur, een poel met vlammen van 
brandend zwavel en het was groot. Het 
was geen kleine poel. Het leek wel het 
IJsselmeer en de mensen moesten er 
doorheen. Wanneer ze er doorheen 
gingen, kon je hun verschrikkelijke 
kreten horen. Ik bleef zoeken naar waar 
ze mij wilden hebben en ik zei tegen de 
Heer, “Heer, vanaf dat ik een kind was, 
zei ik altijd dat ik naar de Hemel wilde 
als ik zou sterven. Vader God, als ooit 
iemand zich doodgewerkt heeft, dan 
ben ik het wel. Ik heb die vier kinderen 
en twee van mijzelf en nauwelijks 

Beste Tony,
Prijs God, prijs God, prijs God! Het voelde zo goed om uw prachtige en 

verheffende getuigenis in de krant van vandaag te lezen. Ik krijg de Sacramento 
Bee, en opende de krant en was zo gezegend toen ik een gehele pagina met uw 
getuigenis zag. Zo verfrissend om iets positiefs en Christelijks te zien, aangezien 
we dat gewoonlijk niet zien. God zegene u en uw genootschap.

Ik zou graag een exemplaar van het boekje met de titel Messias krijgen, over 
de profetieën van de Messias in het Oude Testament. Dank u, en ga door. Ik 
weet dat u een zegen voor Hem bent, en ik bid voor allen die deze getuigenis 
lezen.
God zegene,
J.V.                       Sacramento, Californië

Prachtig artikel in de krant! Dank u voor de publicatie ervan. Ik hoorde veel 
mensen zeggen dat ze het gelezen hebben. Ik wens dat dit u honderdvoudig helpt 
met de kosten.
Gezegend,
M.M.                          San Diego, Californië

Aan Alamo Genootschappen,
We zijn gewoon geroerd door uw geloof door dit geweldige artikel dat 

geplaatst is in de Orange County Register. Dank u. We zijn geïnteresseerd om 
uw boek met de titel Messias te ontvangen.
Dank u,
M.C.                                               Irvine, Californië

Een man uit Houston, Texas, belde 
onze 24-uurs getuigenislijn en zei dat 
hij de krant Houston Chronicle had 
gelezen en het paginagrote artikel Dry 
Bones door Pastor Alamo en dat hij 
was verlost. Hij stelde, “Ik was werkelijk 
verlost! Ik voel me gereinigd door het 
verwelkomen van Jezus in mijn hart en 
het wegwassen van al mijn zonden.”  Hij 

stelde ook, “Ik ben zevenenveertig jaar 
oud en ik wijd mijn leven aan de Heer. 
Ik denk niet dat God wil dat ik mijn hele 
leven een taxichauffeur blijf. Ik ben nu 
zo blij om op het juiste pad te zijn.” Hij 
vroeg om het Messias-boek en andere 
geschriften van Pastor Alamo.
Prijs God!

Van onze 24-uurs getuigenis- en gebedenlijn

www.alamoministries.com
Wordt vervolgd in de volgende nieuwsbrief

Beste Pastor Tony Alamo,
Ik dank u dat u uw kostbare tijd 

hebt gebruikt om mijn brief te lezen, 
want ik weet dat u een heel druk 
bezet persoon moet zijn.

Ik ben pas recentelijk verlost, 
na het lezen van uw nieuwsbrief. U 
hebt me geïnspireerd door de wijze 
waarop u Gods Woord onderwijst.

De belangrijkste reden waarom 
ik u schrijf, is om te vragen om een 
Bijbel, het Messias-boek en Dry 
Bones lectuur. Zou u ook enkele van 
uw nieuwsbrieven erbij willen doen?
Geheel de uwe in Gods dierbare 
naam,
C.L.                 Dayton, Ohio

Californië Ohio

(Wordt vervolgd op pagina 4)
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DAAR GAAT HET 
ALLEMAAL OM

Vertaald uit het Spaans
Beste Pastor Tony Alamo en genootschap,

Moge God uw levens zegenen. Ik wil u vertellen dat wij uw preken 
op CD, lectuur en een Bijbel hebben ontvangen. We danken u daarvoor.

Met groot respect verzoeken we u ons meer preken te sturen. Ons 
gehoor heeft dankbaar naar uw preken geluisterd en het heeft hen 
gefascineerd! Daarom hebben we meer van deze materialen nodig.  We 
willen eveneens genoeg lectuur, want wat u ons gestuurd heeft, is al 
gedistribueerd. We vragen ook eerlijk om een aantal Bijbels; als mogelijk 
meer dan vierentwintig Bijbels, want er zijn veel zielen hongerig naar 
het Woord van God.

We vragen vergiffenis omdat we misschien te veel vragen, maar 
werkelijk, voor de liefde van de Heer, werken we om het Woord te 
zaaien en we hopen dat u ons kan helpen met deze materialen. We 
zijn een radiostation, zoals u hebt gezien aan de naam en onze wens 
is om het Evangelie te zaaien. Beste broeders, uw broeder neemt heel 
hoogachtend afscheid.
P.C., Directeur van Radio Nazareth                      Concepcion, Chili

Vertaald uit het Spaans
Groeten, broeders van het Tony Alamo Genootschap,

Dank u voor de lectuur die u heeft gestuurd naar uw distributeur Andres. 
Broeders, ik gaf mijn leven aan de Heer, en ik aanvaardde Jezus een week 
geleden. Ik zou graag twee Bijbels ontvangen en tien exemplaren van elke titel 
van uw lectuur.
J.G.                     Sullana, Peru

Peru

Chili

(Wordt vervolgd op pagina 8)

van Golgotha. Het werd op de 
grond gelegd en zij nagelden hem 
er op. Ze hadden ook de twee 
anderen en die waren nauwelijks 
in leven. Maar ik zag Hem. Toen 
Zijn handen werden vastgenageld 
en Zijn zij werd doorboord en het 
bloed eruit kwam, keek Hij op en 
Hij keek recht in mijn ogen en Hij 
zei, “Bessie, daar gaat het allemaal 
om. Daarvoor stierf ik.”

Hij keek me met zoveel 
medelijden aan en ik riep, “Oh 
God, niemand vertelde me dat ooit! 
Vader, niemand vertelde me dat 
ooit! Ik leefde als een klein kind, 
Vader en niemand scheen daar iets 
om te geven. Wisten ze dat ze me 
dit moesten vertellen en deden ze 
dat niet?” en Hij zei, “Oh ja, maar 
velen missen het.” Ik zei, “Ik heb een 
man en twee kleine kinderen thuis. 
Vader God, wie zal deze kinderen 
opvoeden, wie zal zorgen voor hun 
waardevolle kleine zielen?”

“Vader, laat me teruggaan. Laat me 
teruggaan, dierbare Vader. Ik zal over 
U getuigen zolang ik zal leven. Ik hef 
mijn rechterhand. Ziet U deze hand? Ik 
beloof en zweer u om te getuigen voor 
elke ziel. Ik zal U dienen, Vader. Ik zal 
U aanbidden, Heer. Ik zal deze kinderen 
opvoeden in de vrees voor de Heer. Mijn 
arme man weet het niet, heel weinig 
mensen weten het, maar oom George 
wist het. Maar niemand van ons weet 
het; mijn vader op de boerderij weet het 
niet; mijn moeder, die God beminde, 
wist het niet. Maar oh, God, ik weet het 
nu!”

Ik zeg je, mijn hart stroomde vol; 
mijn vreugde nam een aanvang. Ik 
wist de weg naar de Hemel en ik zou 
het vertellen aan de doktoren en de 
winkeliers en de verzekeringsagenten 
en alle anderen die aan mijn deur 
kwamen—aan iedere ziel die ik ken. 
“Vader, ik zal getuigen van Uw liefde 
en Uw macht.” Hij zei enkel tegen 
me, “Ik zal je aan je belofte houden, 

Bessie. Ik zal je er aan houden.” en 
Hij nam me weer bij de rechterarm, 
net zoals Hij de eerste keer deed en 
Hij raakte me aan bij de achterkant 
van mijn ellebogen en Hij bracht 
me langs dezelfde weg terug als 
waarlangs Hij me naar beneden had 
gebracht.

Ik zag mezelf door mijn eigen 
eetkamer gaan en ik zag acht of tien 
mensen. Mijn zus, Ida, zat aan het 
hoofd van het bed, waar dat koude 
lichaam lag. Het was ijskoud, maar 
mijn geest kroop er net weer in. Ik 
herinner me dat het startte bij mijn 
voeten en ik ging helemaal door naar 
boven. Ze zeiden, “Je bent zo koud, 
je bent zo koud, je bent zo koud.” Ik 
zei, “Ja, maar dat zal ik niet lang meer 
zijn, want ik heb een warm hart. Ik 
was bij Jezus.” Ze zeiden, “Waar was 
je?” Ik zei, “In de diepste hel, maar ik 
zal nooit teruggaan. Ik heb Christus 
gevonden. Ik heb God gevonden. Ik 
heb oom Georges God gevonden en ik 

ga Hem dienen.” En dat is precies wat 
ik deed.
De volgende zes nachten kon ik niet 
slapen. Ik bleef denken aan het visioen 
en wat ik zag en ik bleef denken, “Ik 
zal naar de mensen gaan. Ze weten 
het niet.” Ik keek iemand aan en die 
wist het niet. Ik keek iemand anders 
aan en die wist het ook niet. Ik vroeg 
me af hoe ik dit moest overbrengen 
aan de mensen, zodat ze weten dat 
God een plaats voor de zijnen heeft 
klaargemaakt? Ik zag het, ik zag het 
met mijn eigen ogen. Weet je, ik kwam 
terug en vertelde het mijn familie en 
zijn wilden het niet horen. Wanneer 
ik het tegenwoordig aan veel mensen 
vertel, willen ze het niet horen. Ze 
begrijpen het niet omdat het niet 
gepreekt is. Je moet wedergeboren 
worden en vriend, ik zeg je, er is 
geen andere weg onder de Hemel die 
je naar de Hemel kunt nemen, tenzij 
je biecht dat je een zondaar bent en 
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Beste Pastor Tony,
De beste wensen voor u in de naam van onze Heer Jezus 

Christus. Ik dank u zeer voor de nieuwsbrieven die u me stuurde. 
Ik heb ze ontvangen en doorgelezen en ik ga starten met de 
distributie ervan.

Beste Pastor, hoe geweldig gebruikt God u als Zijn dienaar! 
Werkelijk, uw nieuwsbrieven zijn een zegen voor mensen; zij 
aanvaarden Jezus als hun Verlosser. Ik heb veel mensen verteld over 
uw getuigenis en over uw genootschappen en hen uw lectuur gegeven. 
Nu is mijn huis een distributiepunt voor uw lectuur geworden. Ik doe 
dit werk met heel mijn hart. Ik en mijn familie hebben al lang geleden 
besloten om Christus te dienen middels uw kerk. Wij horen bij hen 
die de Heer echt willen dienen met heel ons hart, ziel, gedachten en 
kracht. Het is mijn privilege om te dienen door uw kerk.

Zend me alstublieft regelmatig uw lectuur. Als het mogelijk is, stuur 
dan Cd’s, Bijbels, tapes en T-shirts, in de maten L en XL. Bid alstublieft 
voor mij en mijn familie. Help me alstublieft met alle benodigdheden.
Dank u,
K.K.                     Krishna District, India

a
India

Ghana
Beste man van Christus,

Ik ben vervuld van vreugde omdat ik mijn eerste brief aan u schrijf. Hoe gaat 
het met u? Ik hoop, bij de macht van God, dat het goed met u gaat. Mijn naam is 
Isaac. Ik ben vijftien jaar oud en ik ben een Ghanees.

Mijnheer, ik heb sommige van uw publicaties gelezen van mijn vrienden die 
contact hebben opgenomen met uw genootschap, en door hen heb ik Jezus leren 
kennen en heb Hem aanvaard als mijn Heer en persoonlijk Verlosser.  Alstublieft 
mijnheer, ik dank u voor uw goede werk dat mij, een ongelovige geholpen heeft 
om Jezus te leren kennen en Christus te aanvaarden als mijn Heer.

Mijnheer, ik wil de Bijbel leren kennen en hem zelf lezen, maar omdat ik een 
student ben, kan ik me het niet veroorloven er een aan te schaffen omdat de prijs 
van Bijbels in Ghana heel hoog ligt. Ik zal heel blij zijn als u me er een voor mijn 
persoonlijk gebruik kunt sturen. Ik zou graag eindigen met deze paar woorden.
Uw broeder in Christus,
I.G.                        Takoradi, Ghana

Beste Pastor,
Ik ben heel verheugd om uw contactlijn te krijgen middels een van uw Wereld 

Nieuwsbrieven.
Ik ben een jongeman van zevenendertig jaar oud en ik heb het grootste 

deel van mijn leven op aarde doorgebracht met alles te doen dat me leuk leek. 
Op een dag zag ik uw nieuwsbrief in de hand van een vriend en nadat ik hem 
doorgelezen had, ontmoette ik Jezus Christus als mijn Verlosser. Pastor, al wat ik 
hier kan zeggen is: moge God u rijkelijk zegenen en u een lang leven geven, dat 
u door Jezus moge leven en zoveel zondaars als ikzelf mag verlossen.

Beste Pastor Alamo, ik heb besloten om mijn verloren jaren terug te betalen aan de 
Heer door middel van de evangeliegenootschappen. Ik vraag u daarom nederig om mij te 
helpen mijn doel te bereiken door me te voorzien van wat lectuur, video- en audiocassettes.

Sinds ik mijn leven aan Jezus Christus opdroeg, ben ik niet gestopt met het getuigen 
voor de mensen in mijn gemeente. Ik hoop dat deze materialen me zullen helpen om 
veel zielen te bereiken. Ik heb behoefte aan uw steun en leiding in deze richting. Ik beloof 
om een gelovige dienaar in uw genootschap te zijn, en voor God in het algemeen.

I hoop dat mijn aanvraag door u positief wordt beoordeeld. God zegene u.
Geheel de uwe,
F.M.          Hohoe, Ghana

Texas

Beste Pastor Alamo,
De liefdevolste groeten aan u in de 

naam van Hem die boven alle namen staat, 
de naam van onze Verlosser en Heer, Jezus 
Christus.

Ik dank God werkelijk dat Hij me heeft 
uitverkoren om deze brief aan u te schrijven, 
voor uw vriendelijke betrokkenheid in onze 
staat door uw radioprogramma op Radio 
Afrika. Ik en mijn familie waren voorheen 
Moslims en we leidden mensen naar het 
Moslimgeloof. Ondertussen vertelde een 
vriend me over uw programma op Radio 
Afrika. Al vrij snel besloten ik en mijn familie 
lid te worden van uw radiogenootschap, 
waar we zoveel dingen leren over verlossing 
door Jezus Christus.

Beminde, ik en mijn familie willen 
meer weten over Christus en over het werk 
voor Christus. We zullen met u de Bijbel 
bestuderen in uw programma, waardoor 
wij kunnen groeien in Jezus Christus. Blijf 
alstublieft onafgebroken bidden voor ons, 
net zoals wij elke dag hier in Nigeria bidden 
voor u. 

Ik, mijn vrouwen en mijn kinderen 
zijn met zijn dertienen. We zullen blijven 
luisteren naar uw programma op Radio 
Afrika. Moge God u en uw genootschap 
zegenen. Ik hoop snel van u te horen. Blijf 
gezegend.
Geheel de uwe,
L.E.                 Ondo State, Nigeria, Afrika

Nigeria

Zondagmorgen las ik Pastor Tony Alamo’s lectuur, 
Daar Gaat Het Allemaal Om. De Heilige Geest 
inspireerde me om deze lectuur, het Woord van God, 
voor te lezen aan een dame van ongeveer tachtig 
jaar oud, die woonde in een verzorgingstehuis en een 
hersenbloeding had gehad. Zij was naar het ziekenhuis 
gebracht en was te ziek om ook maar iets te eten en was 
zo zwak dat zij niet veel kon praten.

Ik las haar het gehele artikel voor terwijl zij sliep. Zij 
opende haar ogen en ik dacht bij mezelf, “Heeft zij me 
aldoor gehoord?” Ik vroeg haar of zij gereed was om verlost 
te worden en zij zei, “Ja, ik wil Jezus zien.” Ik zei het gebed 
der zondaars en zij fluisterde het met me mee, zo goed als 
zij kon. Haar ogen vloeiden vol tranen en zij zei tegen me, 
“Ik zal nooit sterven; ik zal voor eeuwig leven met Jezus.”

Dank u, Tony, voorde lectuur die mensen het Woord 
van God laat begrijpen en voor het gebed der zondaars, 
dat hun de verlossing helpt te verkrijgen.
Zusters Theresa & Emily        Texarkana, Texas
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1.       De Messias wordt ook gepresenteerd als de Priester-Koning:  
“Een priester op Zijn troon.”  De boodschap aan Jozua in Zacharia 
6:12-13 kijkt zeker verder dan Jozua naar de Messias, want er 
zijn stellingen in de passage die enkel kunnen worden vervuld 
door iemand die boven de mens staat.

“En spreek tot hem, zeggende: Alzo spreekt de HEERE der 
heirscharen, zeggende: Ziet, een Man, Wiens naam is TAK.”—
aldus is de boodschap beslist te identificeren als Messiaans 
(Zach. 6:12)—“ Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht 
opgeschoten”—als kind op natuurlijke, doch bovennatuurlijke  
wijze gegroeid (Jes.  53:2)—en “Hij zal den tempel des Heren 
bouwen” (Zach. 6:13)—wat Christus zelfs nu nog doet (Ef. 
2:21-22)—”en Hij zal het sieraad dragen” (Zach. 6:13)—“ een 
heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader, vol van 
genade en waarheid” (Johannes 1:14)— “zal den scepter Uwer 
sterkte zenden” - Priester in eeuwigheid, naar de ordening van 
Melchizedek” (Psa. 110:2, 4)—“ In zijn dagen zal de rechtvaardige 
bloeien, en de veelheid van vrede”—als Koning zal de Messias 
vrede brengen (Psa. 72:7, 46:9) en als Priester de verlossing 
door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den 
rijkdom Zijner genade” (Ef. 1:7, Kol. 1:20).

In Jeremia 30:21, staat nog een andere opmerkelijke 
Messiaanse passage, die een gelijkaardige getuigenis is. De 
Messias zal de Koning-Priester zijn: Hij zal over de mensen 
heersen en Hij zal “Hem doen naderen, en Hij zal tot Mij genaken 
[God]” (Jer. 30:21) als de perfecte MIDDELAAR (I Tim. 2:5).

Als we naar het Nieuwe Testament gaan, zien we dat de 
“Leeuw, Die uit den stam van Juda is, de Wortel Davids” (Openb. 
5:5)—Christus als Koning—ook diegene is die heeft een “een 
onvergankelijk Priesterschap” (Hebr. 7:24-28).

(3) CHRISTUS ALS KONING
“Ik heb immers Mijn Koning gezalfd 

over Sion” (Psa. 2:6).
Aangezien de mens niet enkel een 

individu is, maar een sociale eenheid, is 
er behoefte aan een KONING (bestuur) 
om zijn gemeenschapsleven te leiden. 
Dus God, die eerst heerste over de 
mensen van Israël door de patriarchen, 
later door de “kapiteins” (leiders zoals 
Moses en Jozua), en nog later door 
“rechters,” stemde er uiteindelijk in 
toe om hen KONINGEN te geven. In 
Gods Messias hebben we de perfecte 
koning—de “Koning der koningen en de 
Heer des heren,” die een grootschalige 
rechtvaardige, weldadige heerschappij 
zal uitoefenen.

“Ziet de dagen komen, spreekt 
de HEERE, dat Ik aan David een 
rechtvaardige Tak zal verwekken; Die zal 
Koning zijnde regeren, en voorspoedig 
zijn, en recht en gerechtigheid doen op 
de aarde….en dit zal Zijn naam zijn, 
waarmede men Hem zal noemen: De 
HEERE: ONZE GERECHTIGHEID.” 
(Jer. 23:5-6).

“En op Hem za l de Geest des 
HEEREN rusten [de Messias] …, Hij 
zal met gerechtigheid richten” (Jes.  11:2, 
4, Zach. 9:9, II Sam. 7:12-17, I Kron. 
17:11-14).

God selecteerde drie grote mannen 
om het werk van de Messias weer te 
geven als profeet, priester en koning: 
Moses als profeet, Melchizedek als 
priester en David als koning.

De term “gezalfd” komt achttienmaal 
voor in het boek van Samuel, het boek 
dat over het leven van David gaat. 
Hannah, de moeder van Samuel, heeft 
de eer om als eerste het woord “gezalfd” 
te bezigen wanneer zij refereert aan de 
Komende en het refereert aan Christus 
als Gods gezalfde Koning.

“De Heer… zal Zijn Koning sterkte 
geven, en den hoorn Zijns Gezalfden 
verhogen.” (I Sam. 2:10).

De komst va n de Messias  a l s 

Koning refereert aan Zijn tweede 
komst, wanneer Hij Zijn koninkrijk 
van rechtvaardigheid zal stichten (Jes.  
11:1-9, Mich. 4:1-5).

Vele Psalmen spreken over de Messias 
als de komende Koning (Psa. 2, 45, 47, 
72). In Psalm 2, zien we de kroning van 
de Messias als Koning op de berg Sion 
(Psa. 2:6) en Zijn erfenis van de heidense 
naties (Psa. 2:8). In Psalm 45, zien we de 
majesteit en schoonheid van de Koning 
en Zijn glorieuze bruid. In Psalm 47, 
zien we de Messias als GOD en Zijn 
kroning als Koning van de aarde (Psa. 
47:2, 7). Psalm 72 geeft ons het meest 
complete beeld in het boek van Psalmen 
van Messias’ komend koninkrijk en Zijn 
heerschappij van rechtvaardigheid:

(1) De Messias wordt geïdentificeerd 
als de zoon van de koning (Psa. 72:1)

(2) Messias de Konings perfecte 
rechtvaardigheid (Psa. 72:2-4)

(3) Messias de Konings heilzame 
heerschappij (Psa. 72:5-7)

(4) Messias de Konings universele 
macht (Psa. 72:8-11)

(5) Messias de Konings goddelijke 
compassie (Psa. 72:12-14)

(6) Messias de Konings heerschappij 
brengt materiële en spirituele welvaart 
(Psa. 72:15-17)

(7) Perfecte prijzing van de Heer God 
gedurende de heerschappij van Messias 
de Koning (Psa. 72:18-19)1

Het Nieuwe Testament Getuigt dat 
Jezus de Christus is, de Gezalfde van 
God.

In het Nieuwe Testament komt Jezus 
Christus duidelijk naar voren als Gods 
gezalfde Profeet (Johannes 17:8), die 
Zijn mensen Gods woorden brengt, 

Tony Alamos Christelijke Kerk in Shankhavaram, India. Pastor S.R. 
Chandrudu hierboven afgebeeld met sommige leden van de Zondagsschool.

Dit is het zevenentwintigste uitreksel in een serie van Pastor Alamos boek, De Messias, 
wordt vervolgd in elke uitgave tot het boek compleet is.

Het Grootste Wonder in Druk:
De Optekening van  

De Messias
Volgens de Bijbelprofetie

“Over hem geven getuigenis al de profeten” (Handelingen 10:43).  
“In het begin des boeks is van Mij geschreven” 

(Psalm 40:7, Hebreeën 10:7).
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Gods gezalfde Priester, “Die door 
den eeuwigen Geest Zichzelven Gode 
onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten 
[te] reinigen” (Hebr. 9:14), en als Gods 
komend “KONING der KONINGEN, en 
HEER der HEREN” (Openb. 19:16).

In Hebreeën 1:9,  wordt Christus 
gezien als de Gezalfde van God: “Gij 
hebt recht vaardigheid l iefgehad, en 
ongerechtigheid gehaat; daarom heeft U, o 
God, Uw God gezalfd met olie der vreugde 
boven Uw medegenoten.”

We hebben voorheen gerefereerd aan 
Lucas 4:18, waar Christus zei dat Hij de 
Gezalfde was om het Evangelie aan de armen 
te preken, waarover Jesaja had gesproken 
(Jes.  61:1).

In Openba r i ng 1:5,  wordt  Jezus 
gepresenteerd als Profeet, Priester, en 
Koning: “En van Jezus Christus, Die de 
getrouwe Getuige [Profeet] is, de 
Eerstgeborene uit de doden, 
en de Overste [Koning] der 
koningen der aarde. Hem, 
Die ons heeft liefgehad, 
en  on s  v a n  on z e 
zonden gewassen 
h e e f t  i n  Z i j n 
bloed[Priester].”

E n  e v e n z o 
in Hebreeën 1:1-
3 wordt Christus 
gepresenteerd als 
Profeet, Priester en 
Koning:

“God… heeft in 
deze laatste dagen 
tot ons gesproken 
d o o r  d e n  Z o o n 
[Profeet]…nadat Hij 
de reinigmaking onzer 
zonden door Zichzelven te 

To be continued in the next newsletter
Een kleurig 

arrangement van Pastor 
Alamos Messias-boek in vele talen. 

Elke taal heeft een andere kleur 
omslag. Het boek gaat over ongeveer 

333 Bijbelprofetieën uit het Oude 
Testament die Christus eerste 

komst in onze wereld beschrijven—
een uitmuntend gereedschap voor 

getuigenissen, speciaal voor de Joden, 
Moslims en iedereen. Bestel vandaag nog 

uw gratis exemplaar.

2.    Professor Godet zegt,  “Net als een talentvol schilder, die 
voor een familie de totale gelijkenis van de illustere vader wil 
vereeuwigen, elke poging zou voorkomen tot het in één portret 
te combineren van de ordetekenen van de verschillende ambten 
die hij als generaal en magistraat, maar ook als wetenschapper en 
als familievader heeft vervuld en daarom liever vier afzonderlijke 
portretten zou schilderen, zo zou de Heilige Geest, om voor 
de mensheid de perfecte gelijkenis van hem die de gekozen 
vertegenwoordiger is, God in mensengedaante, middelen 
kiezen om in de hoofden van de schrijvers van de Evangelies 
vier verschillende beelden te posten.”

ALLE vier de weergaven van het leven van Christus 
presenteren hem als de MESSIAS—Gods perfecte Profeet, 
Priester, Koning en Zoon van God—toch heeft elk een 
verschillende nadruk. In Mattheüs is Hij KONING; in Marcus is 
Hij de DIENAAR van JEHOVAH; in Lucas is Hij de MENSENZOON; 
en in Johannes is Hij de ZOON van GOD

Nigeria
Beste Pastor Alamo,

Ik zegen God voor de dingen die Hij 
u laat doen in onze generatie. Ik voel me 
geëerd door de Heer door het contact met 
uw genootschap. Het is overduidelijk dat uw 
genootschap het Woord van God begrijpt en 
u bestudeert het, omarmt het en leeft er mee. 
Ik heb diep respect voor mensen van God, 
zoals u. God wil dat iedereen Hem bewust 
aanvaardt en dat is wat u doet door het 
Woord van God onder velen te distribueren.

Pastor, we vragen en smeken u om 
materialen in de machtige naam van de 
Heer Jezus Christus, voor het welzijn van 
zondaars om vrijheid en verlossing te 

krijgen. Mijn mensen zijn onwetend over 
het Woord van God, daarom vertellen we 
hen dat Christus stierf voor onze zonden, 
zodat we verlost konden worden. Vele 
verloren zielen komen hier om Christus 
te ontvangen. Ik vraag daarom om meer 
Heilige Bijbels, tapes, tijdschriften en 
lectuur voor verdere distributie onder velen 
die behoeftig zijn.

Moge u vreugde en glorie verkrijgen 
in de naam van Jezus. Ik bid dat uw 
genootschap almaar door zal gaan.
De uwe in het winnen van verloren zielen,
Pastor W.O.       De stad Benin, Nigeria, Afrika

weeg gebracht heeft [Priester], is gezeten [als 
Koning] aan de rechterhand der Majesteit in 
de hoogste hemelen.”

«ВОТ» «ВЕТВЬ» БОЖЬЯ
Andere Bijbelonderwijzers hebben 

aandacht gericht op het opvallende 
viervoudige gebruik van de Messiaanse 
naam “De TAK” in het Oude Testament, 
en het veelvuldige gebruik van “Ziet,” 
in verband met Gods Messias, De 
TAK. “Ziet,” wordt gebruikt als Gods 
“Ecce Homo” in het Oude Testament. 
Samengenomen (de “Ziet” met “De TAK”), 
staan ze voor een prachtige samenvatting 
van de CHRISTUS van de vier Evangeliën. 
Hier is het viervoudig gebruik van “De 
TAK” en “Ziet” zoals gebruikt bij de 
Messias in het Oude Testament:

(1) als KONING
“Ziet, de dagen komen, spreekt 

de HEERE, dat Ik aan David een 
rechtvaardige Tak zal verwekken; 
Die zal Koning zijnde regeren, en 
voorspoedig zijn.” (Jer. 23:5).

“Ziet, uw Koning zal u komen” 
(Zach. 9:9).

Dit correspondeert met het 
Evangel ie van Mattheüs, waar 
Christus wordt gepresenteerd als 
KONING.

(2) als DIENAAR van DE HEER
“Want ziet, Ik zal Mijn Knecht, 

de TAK, doen komen” (Zach. 3:8).
Dit correspondeert met het 

Ev a nge l ie  v a n Ma rc u s ,  wa a r 
Christus wordt gepresenteerd als de 
DIENAAR van DE HEER.

(3) als MENSENZOON
“A l z o  s pre e k t  d e  H E E R E  d e r 

heirscharen, zeggende: Ziet, een Man, 
Wiens naam is TAK. (Zach. 6:12).

Dit correspondeert met het Evangelie van 
Lucas, waar Christus wordt gepresenteerd 
als het ideaal en de representatieve MAN.

(4) als de ZOON van GOD
“ZIET uw God” (Jes.  40:9).
“Te dien dage zal des HEEREN TAK 

zijn tot sieraad en heerlijkheid” (Jes.  4:2).
Dit correspondeert met het Evangelie 

van Johannes, waar Christus wordt 
gepresenteerd als de ZOON van GOD—
ja, de lijfelijke GOD ZELF.

Deze vier gebruiken van “De TAK” zijn 
de enige vier gevallen in de Hebreeuwse 
Geschriften (behalve Jer. 33:15, wat een 
herhaling is van de gedachte in Jer. 23:5-
6) waar de Messias wordt aangeduid 
met de titel “De tak.” Verschillende 
malen wordt de Messias in het Oude 
Testament geïntroduceerd door het 
woord “Ziet”—alsof speciale aandacht 
op HEM gevestigd wordt.2
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(Vervolg van pagina 4)
de Heer Jezus Christus je offer voor 
zonden aanvaardt en dat kun je hier 
en nu doen. Er is geen zekerheid dat 
je over vijf minuten nog leeft, dus zeg 
dit gebed om hier en nu wedergeboren 
te worden:

Mijn HEERE en mijn GOD, ik 
ben een zondaar, ontferm U over 
mijn ziel.10 Ik geloof dat JEZUS 
CHRISTUS de ZOON van de 
levende GOD is.11 Ik geloof dat 
HIJ stierf aan het kruis en ZIJN 
dierbaar bloed vergoot voor de 
vergeving van alle zonden die ik 
eerder heb begaan.12 Ik geloof dat 
GOD JEZUS uit de dood heeft 
opgewekt door de kracht van de 
HEILIGE GEEST,13 en dat HIJ op 
dit moment aan de rechterhand 
van GOD zit en mijn belijdenis 
over mijn zonden en dit gebed 
hoort.14 Ik open de deur van mijn 
hart en nodig U uit in mijn hart, 
HEERE JEZUS.15 Was al mijn 
vuile zonden weg in het kostbare 

bloed dat U in mijn plaats vergoot 
aan het kruis op Golgotha.16 U 
zult ZICH niet van mij afwenden, 
HEERE JEZUS; U zult mijn zonden 
vergeven en mijn ziel redden. Ik 
weet dat omdat UW WOORD, de 
Bijbel, dat zegt.17 UW WOORD 
zegt dat U niemand zult afwijzen 
en dus ook mij niet.18  Daarom weet 
ik dat U mij gehoord hebt en weet 
ik dat U mij geantwoord hebt en 
weet ik dat ik verlost ben.19 En ik 
dank U, HEERE JEZUS, voor het 
redden van mijn ziel, en ik zal mijn 
dankbaarheid tonen door te doen 
wat U mij opdraagt en door meer 
te zondigen.20

Jezus droeg op om na de redding 
gedoopt te worden, volledig 
ondergedompeld in water, in de naam 
van de VADER en de ZOON en de 
HEILIGE GEEST.21 Bestudeer ijverig 
de Statenbijbel en doe wat er in staat.19

De HEERE wil dat je anderen 
vertelt over je redding. Je kunt 
distributeur worden van de werken 
van dominee Tony Alamo over het 
evangelie. We zullen je de literatuur 
gratis toezenden. Bel of e-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 [geestelijk voedsel] zij in 
Mijn huis [zielen gered]; 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 schuren 
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).

DAAR GAAT HET 
ALLEMAAL OM

2 Psa. 51:5, Rom. 3:10-12, 23   3 Matt. 26:63-64, 27:54, Luc. 1:30-33, Joh. 9:35-37, Rom. 1:3-4   4 Hand 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Joh. 1:7, Openb. 5:9   5 Psa. 16:9-10, Matt. 
28:5-7, Marc. 16:9, 12, 14, Joh. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Hand 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Kor. 15:3-7   6 Luc. 22:69, Hand 2:25-36, Heb. 10:12-13   7 1 Kor. 3:16, Openb. 
3:20   8 Ef. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Joh. 1:7, Openb. 1:5, 7:14   9 Matt. 26:28, Hand 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14   10 Matt. 21:22, Joh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13   
11 Heb. 11:6   12 Joh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Openb. 7:14, 22:14   13 Matt. 28:18-20, Joh. 3:5, Hand 2:38, 19:3-5   14 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

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

Vierentwintiguurs gebeds- en infolijn: +1(661) 252-5686 • Fax +1(661) 252-4362

www.alamoministries.com  •  taoffice@alamoministries.com

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide biedt een plek om te wonen met alle dingen die nodig zijn voor het leven 
voor al wie in onze locaties in de VS de HEERE echt willen dienen met heel hun hart, ziel, verstand en kracht.

Diensten worden elke dinsdag om 08:00 uur gehouden in New York en op andere locaties ’s avonds.
U kunt bellen met +1(908) 937-5723 voor meer informatie.  MAALTIJDEN WORDEN GESERVEERD NA ELKE DIENST.

Vraag naar dominee Alamo’s boek The Messiah, Het toont CHRISTUS vanuit het Oude Testament geopenbaard in meer dan 333 profetieën.

Word een winner van zielen, door een verdeler van dominee Alamo’s literatuur te worden. 

Al onze literatuur en audioberichten zijn gratis, inclusief verzendkosten. Als iemand probeert om je er 

iets voor te rekenen, kunt u bellen met +1(661) 252-5686 .

Deze literatuur BEVAT HET WARE heilsplan (Handelingen 4:12). Gooi het NIET weg, maar geef het door aan iemand anders.

Degenen onder jullie die in andere landen wonen, raden we aan deze literatuur te vertalen in uw 
moedertaal. Als u opnieuw wilt afdrukken, gelieve dit te doen met deze copyright en registratie:
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