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DIE DUIWEL PRAAT
MET DIE HERE EN DIE
HERE ANTWOORD HOM
Deur Tony Alamo
Die duiwel praat met GOD en
GOD antwoord hom.1 GOD beantwoord soms sy gebede (versoeke),
soos in die geval van Job. Want jy het
mense vandag bedrieg wat glo dat
niemand perfek is nie. GOD het gesê
dat Job perfek en opreg was, iemand
wat GOD gevrees en die bose gehaat
het (Job 1:1). Job het sewe seuns en
drie dogters gehad. Hy was baie
ryk, die rykste van al die mense van
die Ooste. Job het GOD aanbid en
voortdurend tot GOD gebid (sonder
ophou) (Job 1:5).
“En op ŉ dag toe die seuns van GOD
gekom het om hulle voor die HERE te
stel, het Satan ook onder hulle gekom.
Die HERE vra toe vir Satan: ‘Waar
kom jy vandaan?’ Satan antwoord die
HERE toe en sê: ‘Van ŉ swerftog oor
die aarde, wat ek deurkruis het.’ [Met
ander woorde, vanwaar ek ook al in die
wêreld kon doen wat ek wou, om vir
almal in die wêreld so veel as moontlik
moeilikheid te veroorsaak, om hulle in
die versoeking te lei, want hulle almal

sondig en moet saam met my tot die
Poel van Vuur veroordeel word.] En
die HERE vra aan Satan: ‘Het jy ag
geslaan op MY kneg Job? Dat daar
niemand soos hy op die aarde is nie: ŉ
man vroom en opreg, Godvresend en
wat afwyk van die kwaad?’
“En Satan antwoord die HERE
en sê: ‘Vrees Job GOD om geen rede
nie?’ [Die duiwel het weer met GOD
begin praat, meer as wat die meeste
belydende Christene doen. As die
HERE die duiwel hoor en met hom
praat, wat is verkeerd met jou? Satan
het gesê: ‘U het Job geseën en alles
wat hy het alkante toe beskut.’] Die
werk van sy hande het U geseën en
sy middele in die land het toegeneem.
Steek nou U hand uit en tas alles wat
hy het aan –hy sal U in U aangesig
vloek!’
“[Die HERE beantwoord die duiwel se gebed:] Daarop sê die HERE
aan Satan: ‘Kyk, alles wat hy het, is
in jou hande; net na homself mag jy
jou hand nie uitsteek nie.’ En Satan
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het weggegaan van die aangesig van
die HERE. [En alles uitgewis wat Job
gehad het – sy kinders, sy vee, alles!]
... Job het toe opgestaan en sy mantel
geskeur en hy het sy kop kaalgeskeer
en in aanbidding op die grond geval
en gesê: ‘Naak het ek uit my moeder
se skoot gekom en naak sal ek daarheen terugkeer. Die HERE het gegee
en die HERE het geneem: geseënd is
die Naam van die HERE!’ Tydens dít
alles het Job nie gesondig en GOD nie
in dwaasheid aangekla nie” (Job 1:612, 20-22).
Na al hierdie beproewing het Job
baie meer van GOD gekry,2 maar kyk
wat het gebeur toe Satan tot GOD bid
en ŉ antwoord kry. Wat sou gebeur
as Christene sou bid soos beveel,
“sonder ophou”?3
(Vervolg op bladsy 2)

1 Job 1:6-12, 2:1-6, Sag. 3:1-2, Mal. 3:11, Matt. 4:1-10, 8:28-32, Mark. 1:23-26, Op. 12:10 2 Job 42:10-17 3 Ps. 34:1, Matt. 26:41, Luk. 18:1, 21:36, 22:40, 46, Hand. 6:4, Rom.
12:12, Ef. 6:17-18, Kol. 4:2, 1 Tess. 5:17, 1 Tim. 2:8, Heb. 13:15, Jak. 5:16, 1 Pet. 4:7, Jud. 20-21
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DIE DUIWEL PRAAT
MET DIE HERE EN DIE
HERE ANTWOORD HOM
(Vervolg vanaf bladsy 1)

Nog ŉ deel van die WOORD van
GOD wat vir ons vertel dat Satan,
die duiwel, sonder ophou bid, is in
Openbaring 12:10: “Want die aanklaer
van ons broeders is neergewerp [uit die
Hemel], hy wat hulle dag en nag voor
ons GOD aankla.” Vers 11 verduidelik
vir ons hoe om die aanklaer te oorwin.
“En hulle [ons] het hom oorwin deur
die bloed van die LAM [deur sondevry
te bly] en die WOORD van hulle [ons]
getuienis,” die einste WOORD wat
ons aansê om ten minste so baie soos
Satan te bid. “BID SONDER OPHOU”
(1 Tessalonisense 5:17).
As GOD met die duiwel praat
– en HY doen dit – sal HY met jou
praat! JESUS gee die opdrag: “BID
ALTYDDEUR” (Lukas 21:36). HY
begin deur te sê: “Die hemel en
die aarde sal verbygaan, maar MY
WOORDE sal nooit verbygaan nie.
Pas egter op vir julleself, dat julle
harte nie miskien beswaar word deur
swelgery, dronkenskap en die sorge
van die lewe nie; en dié dag julle
nie skielik oorval nie. Want soos ŉ
vangnet sal hy kom oor almal wat op
die hele aarde woon. Wees daarom
waaksaam en BID ALTYDDEUR
[soos Satan, die duiwel], sodat julle
waardig geag mag word om al hierdie
dinge wat kom, te ontvlug en voor
die SEUN VAN DIE MENS te staan
kom” (Lukas 21:33-36).
Hebreërs 11:6 meld: “En sonder
geloof is dit onmoontlik om HOM
[GOD] te behaag; want hy wat na
GOD gaan, moet glo dat HY bestaan
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[selfs soos Satan dit doen. ‘Die duiwels
glo dit ook en hulle sidder’ (Jakobus
2:19)] en dat HY [GOD] ŉ beloner
is van dié wat HOM soek. [Maar nie
Satan nie. Hy het die HEILIGE GEES
belaster en sal vir ewig in die Poel van
Vuur spandeer].”4
Een van die baie wonderlike beloftes van GOD is dat as HY Satan
hoor en antwoord, dit verseker is dat
HY jou en my sal hoor en jou en my
en enigiemand wat HOM aanroep
sal antwoord.5 GOD verklaar: “Roep
MY aan en EK SAL jou antwoord en
jou groot en ondeurgrondelike dinge
wys, wat jy nie weet nie” (Jeremia
33:3).
Ek is seker jy het vrae wat jy graag
beantwoord wil hê. Jy sal dit beantwoord kry as jy naarstiglik HOM
deur SY WOORD soek; HY sal deur
jou gevind word (2 Kronieke 15:2).6
Die belofte is egter aan diegene wat
HOM naarstiglik soek, ten minste so
naarstiglik soos wat die duiwel agter
jou aangaan om jou siel saam met
hom na die Hel en die Poel van Vuur
te stuur.
Die Apostel Petrus waarsku almal:
“Wees nugter en waaksaam, want
julle teëstander, die duiwel, loop soos
ŉ brullende leeu rond en kyk wie hy
kan verslind. [Hy sien as jy nie bid
soos hy bid nie.] Julle moet Hom
standvastig in die geloof teëgaan,

omdat julle weet dat dieselfde lyding
aan julle broeders in die wêreld
opgelê word” (1 Petrus 5:8-9). JESUS
is ook ŉ LEEU, DIE LEEU van die
STAM van JUDA (Openbaring 5:5).
HY het Satan geskep, hom oorwin
en sal hom vir ewig in die Poel van
Vuur instuur.7
Moet GOD nooit vergeet nie. Dit
sal tot jou eie nadeel wees. GOD
verklaar: “Bied MY dankbaarheid
aan en betaal jou geloftes aan die
ALLERHOOGSTE; en roep MY aan
in die dag van benoudheid: EK sal jou
uithelp en jy sal MY vereer. Aan die
goddelose sê GOD egter: ‘Wat moet
jy doen om MY wette te verklaar en
MY verbond in jou mond te neem?
Aangesien jy instruksies haat en
MY WOORDE agter jou rug werp.
Wanneer jy ŉ dief gesien het, het jy
by hom ingeval en jy was deelgenote
met egbrekers. Jy het jou mond aan
boosheid oorgegee en jou tong het
bedrog gevleg. Jy het gesit en teen
jou broer gepraat; jy het jou ma se eie
seun gesit en belaster. Hierdie dinge
het jy gedoen en ek het stilgebly. Jy het
gedink EK is heeltemal soos jy: maar
ek gaan jou berispe en jou dit ordelik
voor oë stel. Hou dit nou in gedagte,
jy wat GOD vergeet, anders sal EK
jou verskeur sonder dat iemand jou
sal red.”8
(Vervolg op bladsy 4)

4 Jes. 14:9-17, Matt. 25:41, Mark. 3:29, 2 Pet. 2:4, Jud. 6, Op. 20:10 5 2 Kron. 6:12-42, 7:1-2, 14, Ps. 34:15, 17, 145:18,
Jes. 58:6-14, 65:17-24, Sag. 13:9, Luk. 18:1-8, Fil. 4:6, Heb. 4:15-16, 10:19-22, Jak. 5:16-18, 1 Joh. 3:22, Op. 5:6-8, 8:3-4
6 Ps. 9:10, 22:24-26, 24:3-6, 27:2-10, 34:10, 105:3-4, 119:2, 10, Spr. 8:17, Jer. 29:12-14, Matt. 6:33, 7:7-11, 18:18-20,
Joh. 15:7, Kol. 3:1-2, Heb. 11:6, 1 Joh. 3:22, 5:13-15, Op. 1:13-18 7 Jes. 14:9-17, Matt. 25:41, Heb. 2:14, Jud. 6, Op.
12:9-12, 17:7-14, 20:1-10 8 Ps. 50:14-22

Malawi

Liewe Tony Alamo Wêreldpastoor
Dankie vir die nuusbriewe, Bybels en die Messiah-boeke wat ek verlede week
ontvang en versprei het. Ek is baie bly en verheug en baie siele is verander,
insluitend prostitute en hekse s’n. Ek hoop en glo dat ek vir jou en die bediening
aan God in gebed kan opdra en ŉ wonderwerk in jou siel sal wees. Ek wil graag
nog nuusbriewe, Bybels en Messiah-boeke bestel. Baie mense het die waarheid
in Tony Alamo se nuusbriewe gevind.
Hoop om spoedig van jou te hoor
Wongani Gondwe				
Rumphi, Malawi, Africa
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Briewe aan Pastoor Alamo

Chili

Liewe Bediening en Tony Alamo
Wees gegroet en ek wens ook vir
jou en almal in die bediening die rykste seëninge toe. Die rede vir ons epos is om almal van julle te bedank
vir die groot moeite om ons te help
in ons evangeliese bediening in ons
land, met toebehore om ernstig te
evangeliseer, met die hele hart. Baie
dankie vir alles. Julle weet nie watter
ongelooflike seën alles is wat by ons
aankom nie. Ook, al die materiaal wat
ons van julle ontvang word gratis versprei sonder om iets in ruil daarvoor
te vra en ons het dit in tronke, hospitale, plaza’s en in baie opeluggebiede
versprei.
Weereens, ons bied ons petisie
vir jou aan om voort te gaan om
ons te help met meer besendings
materiaal: of dit nou pamflette,
tydskrifte, literatuur, nuusbriewe en

(Oorspronklik in Spaans)
Bybels is, om voort te gaan met die
groei van die koninkryk van GOD
hier op aarde.
Van hierdie lang afstand af hoop
ons julle het ŉ baie mooi Kersfees
gehad en mag almal van julle ŉ baie
geseënde Nuwe Jaar hê gevul met
seëninge en mag die vrede van
GOD en Sy genade vir altyd oor
julle wees; en terselfdertyd, indien
julle kan, my broers, stuur asseblief vir ons nog van julle T-hemde
aangesien ons baie hard arbei en
werk. Ons is 20 wat in hierdie bediening van evangelisasie werk en
ons vra julle om ons te help deur
vir ons te bid, want ons het ŉ doel
en ŉ droom om ŉ megafoon of ŉ
klankversterker met ŉ groot luidspreker te koop sodat ons in staat
is om kragtiger te werk en almal

Pastoor Rafique Bhatti
besig om Pastoor Alamo se
literatuur te versprei onder
bekeerlinge van Hindoeïsme
Lahore, Pakistan
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ons en die woord van GOD kan hoor,
waar ons ook al gaan.
Liewe Broers, tot later, hoop dit
gaan goed.
Hartlike groete, julle broer
Elias Mansilla Sanchez
Puerto Montt, Chili

Missouri
Liewe Tony Alamo Christelike Bediening en familie
Ek hoop dat julle geseënd
en gelukkig is. Ek is ŉ gereelde
gelowige in Christus, wat probeer
om in voeling te bly met jou kerk
en ons Vader God en Sy Heilige
Seun Jesus Christus. Ek ontvang
julle pamflette op ŉ gereelde basis
en hoop om dit te bly ontvang,
omdat julle pamflette die enigste
korrespondensie is wat ek van buite
hierdie verbeteringstronk ontvang.
Julle pamflette het ook nog my hart
stadig oopgemaak vir my eie tronk,
aan die binnekant.
Glenn Stafford
Farmington, MO

Kenia
Liewe Pastoor Alamo
Ek is so bly om jou vandag te groet. Ek
weet nie waar om te begin nie, maar ek wil
sê dat die seëninge van ons Here elke dag oor
jou sal wees. Ek hoop dat baie mense deur
hierdie materiaal gered gaan word. Al die
lede was baie bly, want jou beloftes het waar
geword. Laat God hierdie bediening seën,
want dit is ŉ weg vir baie mense. Ons is lief
vir jou net soos ons weet jy ook vir ons lief is.
Wees geseënd en ons het jou gebede nodig.
Amen.
Groete in Christus
Suster Bethy Kemuma
Ogembo, Kenia

DIE DUIWEL PRAAT
MET DIE HERE EN DIE
HERE ANTWOORD HOM
(Vervolg vanaf bladsy 2)

Onderhou die gebooie. Bid altyd
en laat jou siel gered word. Begin deur
hierdie gebed te sê:
My HERE en my GOD, wees
my, sondaar, genadig.9 Ek glo dat
JESUS CHRISTUS die SEUN van
die lewende GOD is.10 Ek glo dat HY
dood is aan die kruis en SY kosbare
bloed uitgestort het vir die vergifnis
van al my vorige sondes.11 Ek glo dat
GOD JESUS uit die dode opgewek
het deur die krag van die HEILIGE
GEES,12 en dat HY op hierdie
oomblik aan die regterhand van
GOD sit en luister na my belydenis
van sonde en hierdie gebed.13 Ek
maak die deur van my hart oop
en ek nooi U in my hart in, HERE
JESUS.14 Was al my vuil sondes
weg in die kosbare bloed wat U in
my plek gestort het aan die kruis

by Golgota.15 U sal my nie wegwys
nie, HERE JESUS; U sal my sondes
vergeef en my siel red. Ek weet, want
U WOORD, die Bybel, sê so.16 U
Woord sê dat U niemand sal wegwys
nie en ek weet - dit sluit my in.17
Daarom weet ek dat U my gehoor
het en ek weet dat U my geantwoord
het en ek weet dat ek gered is.18 Ek
dank U, HERE JESUS, dat U my siel
red en ek sal my dankbaarheid toon
deur te doen soos U beveel en nie
meer te sondig nie.19
Na redding, het Jesus gesê,
moet ons gedoop word, ten volle
onderdompel in water in die Naam
van die VADER en die SEUN en
die HEILIGE GEES.20 Bestudeer die
King James Bybel deeglik en voer die
opdragte uit.21
Die Here wil hê dat jy almal
van jou redding vertel. Jy kan ŉ
verspreider word van pastoor Tony
Alamo se evangeliese literatuur. Ons
sal die literatuur kostevry aan jou
stuur. Skakel of e-pos ons vir meer

9 Ps. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 10 Matt. 26:63-64, 27:54, Luk. 1:30-33, Joh. 9:35-37, Rom. 1:3-4 11 Hand. 4:12, 20:28,
Rom. 3:25, 1 Joh. 1:7, Op. 5:9 12 Ps. 16:9-10, Matt. 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 Kor. 15:3-7 13 Luk. 22:69, Hand. 2:25-36, Heb. 10:12-13 14 1 Kor. 3:16, Op. 3:20 15 Ef.
2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Joh. 1:7, Op. 1:5, 7:14 16 Matt. 26:28, Hand. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14 17 Matt.
21:22, Joh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13 18 Heb. 11:6 19 Joh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Op. 7:14, 22:14 20 Matt.
28:18-20, Joh. 3:5, Hand. 2:38, 19:3-5 21 Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Jos. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Jak. 1:22-25,
Op. 3:18

inligting. Deel die boodskap met
iemand anders.
As jy wil hê die wêreld moet gered
word, soos wat JESUS beveel, moet
dan nie vir GOD beroof van SY
tiendes en offerhandes nie. GOD het
gesê, “Sal ŉ mens werklik vir GOD
beroof? Tog beroof julle MY. Julle vra:
‘Waarvan beroof ons U?’ Van tiendes
en offergawes. Daar rus alreeds ŉ vloek
op julle en tog bly julle MY beroof; die
hele nasie [en die hele wêreld] doen
dit. Bring die volle tiende [ŉ tiende
is 10% van jou bruto inkomste] na
die voorraadkamer toe sodat daar
iets te ete kan wees [geestelike kos]
in MY huis [siele gered kan word],
en toets MY hierin, so sê die HERE,
DIE ALMAGTIGE. Toets MY of EK
nie die vensters van die hemel vir julle
sal oopmaak en vir julle seëninge sal
uitgiet, meer as wat julle kan gebruik
nie. EK sal die sprinkane keer sodat
hulle nie die opbrengs van julle grond
sal verwoes nie, en dat julle wingerde
nie sonder vrugte sal wees nie, so sê
die HERE, DIE ALMAGTIGE. Dan
sal al die nasies julle as gelukkige
mense beskou; julle sal in ŉ begeerlike
land woon, so sê die HERE VAN DIE
LEëRSKARE” (Maleagi 3:8-12).

Kontak ons asseblief vir inligting of literatuur oor ander onderwerpe wat interessant mag wees.

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2984, Hollywood, CA 90078
24 uur gebeds- en inligtingslyn: (661) 252-5686 • Faks. (661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide verskaf woonplek met alle lewensnoodsaaklikhede aan almal wat werklik die Here
wil dien met hul hele hart, siel, verstand en krag, in ons VSA-gebiede.
Dienste word elke Dinsdagaand om 20:00 in die stad, New York, en ander plekke gehou.
Skakel asseblief (908) 937 5723 vir inligting. ETES WORD BEDIEN NA ELKE DIENS.
Vra vir Pastoor Alamo se boek, The Messiah, wat aandui hoedat CHRISTUS
in die Ou Testament geopenbaar word deur 333 profesieë.
Word ŉ werker in die oes van siele deur ŉ verspreider van Pastoor Alamo se literatuur te word.
Al ons literatuur en oudioboodskappe is gratis, en sluit versending in.
As enigiemand poog om jou daarvoor te laat betaal, maak asseblief ŉ kollekteeroproep na (661) 252 5686.
HIERDIE LITERATUUR VERKONDIG DIE WARE PLAN VAN VERLOSSING (Hand. 4:12).
MOET DIT NIE WEGGOOI NIE, GEE DIT VIR IEMAND ANDERS.
Indien u in ‘n ander land woon, moedig ons u aan om die literatuur in u moedertaal te vertaal. As u dit herdruk,
sluit asseblief die kopiereg en registrasie in:
© Kopiereg Februarie 2012 Alle regte voorbehou Internasionale Pastoor Tony Alamo ® Geregistreer Februarie 2012
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