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hij de gehele wereld bedriegt.2 Daarna 
vertelde JEZUS over oorlogen, en 
geruchten van oorlogen; over dat 
het ene volk tegen het andere volk 
zal opstaan en het ene koninkrijk 
tegen het andere koninkrijk; overal 
hongersnoden, pestilentiën, en 
aardbevingen. (Mattheüs 24:6-8). 

“Als dan zullen zij [de vierde en 
laatste kwaadaardige wereldmacht3] 
u overleveren in verdrukking, en 
zullen u doden [door te zeggen dat 
zij GOD dienen door wedergeboren 
Christenen te vermoorden4], en gij 
zult gehaat worden van alle volken, 
om Mijns Naams wil. [De naam van 
JEZUS is het WOORD van GOD5—
en u zult gehaat worden voor het 
preken van ZIJN WOORD.] En dan 
[vanwege de hevige vervolging] 
zullen er velen geërgerd worden, 

en zullen elkander overleveren, en 
elkander haten.” (Mattheüs 24:9-10). 

“En vele valse profeten zullen 
opstaan, en zullen er velen verleiden.” 
(Mattheüs 24:11). JEZUS waarschuwt 
voor de tweede maal voor valse 
profeten. Vers 12 stelt dat er zoveel 
zonde in de gehele wereld zal zijn dat 
“de liefde van velen zal verkouden.” In 
vers 13, belooft JEZUS diegenen die 
volharden zullen tot het einde, zalig 
zullen worden. Maar velen die verlost 
zijn zullen niet volharden, daarom 
zullen ze niet zalig worden.6 Zij zullen 
wegvallen. “En dit Evangelie des 
Koninkrijks zal in de gehele wereld 
gepredikt worden tot een getuigenis 
allen volken; en dan zal het einde 
komen. Wanneer gij dan zult zien 
den gruwel der verwoesting, waarvan 
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In Mattheüs 24 vroegen de 
discipelen van JEZUS HEM wanneer 
het einde van de wereld zal komen 
en wat het teken zal zijn van ZIJN 
terugkomst naar de aarde (Mattheüs 
24:3). Het belangrijkste gebod en teken 
van ZIJN terugkomst naar de aarde is 
om op te passen voor valse profeten, om 
op uw hoede te zijn voor leugenaars. 
Dit teken is zo belangrijk dat JEZUS 
het als eerste van alle tekenen noemde 
(Mattheüs 24:4). HIJ zei, “Ziet toe, dat 
u niemand verleide. Want velen zullen 
komen onder MIJN Naam, zeggende: 
Ik ben de CHRISTUS; en zij zullen 
velen verleiden.” (Mattheüs 24:4-5). 

De Antichrist zal zeggen dat 
hij CHRISTUS is en hij zal velen 
bedriegen.1 JEZUS waarschuwt 
hiervoor alleen al vijf maal in Mattheüs 
24, omdat Satan zo’n bedrieger is dat 
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gesproken is door Daniël, den 
profeet, staande in de heilige plaats 
[wat betekent: blijf in de GEEST door 
u te houden aan de geboden van de 
HEERE7]” (Mattheüs 24:14-15). 

“Want alsdan zal grote verdrukking 
wezen, hoedanige [zoals] niet is geweest 
van het begin der wereld tot nu toe, en 
ook niet zijn zal. En zo die dagen niet 
verkort werden, geen vlees zou behouden 
worden; maar om der uitverkorenen wil 
zullen die dagen verkort worden. Alsdan, 
zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, 
hier is de CHRISTUS, of daar, gelooft 
het niet” (Mattheüs 24:21-23). 

En weer spreekt JEZUS over valse 
christussen en valse profeten. Dit 

is omdat wanneer u hen gelooft, u 
in de hel zal moeten blijven.8 Deze 
satanische valse seculiere profeten van 
de overheid zullen u vertellen dat als 
u het teken van het beest neemt, zij 
u vrij zullen laten uit de gevangenis, 
zelfs als u tot een lange gevangenisstraf 
bent veroordeeld. Zij zullen u 
overheidsbanen geven, die u vrijstellen 
van vele belastingen. U zult moeiteloos 
aan voedsel kunnen komen en al uw 
rekeningen kunnen betalen – u hoeft 
alleen maar te buigen voor het beest 
(de regels van de wereldregering). 
Neem ZIJN teken en u wordt gespaard. 
U zult kunnen kopen en verkopen, 
maar bedenk: als u het teken neemt, 
zult u de HEILIGE GEEST gelasterd 
hebben en deze verschrikkelijke zonde 
wordt nooit vergeven.9

“Zo zij dan tot u zullen zeggen: 
Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet 
uit; Ziet, hij is in de binnenkameren; 

gelooft het niet.” (Mattheüs 24:26). 
Hier waarschuwt JEZUS ons allemaal 
wederom betreffende de valse 
profeten. Door menselijke tekenen en 
wonderen te doen verleiden ze ook 
de uitverkorenen.10 JEZUS vertelt ons 
hoe we zullen weten dat HIJ het echt 
is: “Want gelijk de bliksem uitgaat 
van het oosten, en schijnt tot het 
westen, alzo zal ook de toekomst van 
den ZOON des MENSEN wezen.” 
(Mattheüs 24:27). “Want alwaar het 
dode lichaam zal zijn, daar zullen 
de arenden vergaderd worden. [Een 
adelaar is een aaseter, zoals een gier. 
Wanneer een kerk wordt vernietigd 
door propaganda, zal Satan daar 
aanwezig zijn. Satan doet het en de 
mensen van de kerk geloven het.] 

“En terstond na de verdrukking 
dier dagen, zal de zon verduisterd 
worden, en de maan zal haar schijnsel 
niet geven, en de sterren zullen van 

(Vervolg van pagina 1)

7 Ez. 11:19-20, 36:26-27, Joh 3:4, Rom. 8:1-14, Gal. 5:16-18, 25  8 2 Pet. 2:1-3, 1 Joh 4:1, Openb. 19:20, 20:10-15, 21:8  9 Matt. 12:31-32, Openb. 14:9-11, 20:4  10 Mark. 13:22, 2 
Thess. 2:8-10, Openb. 13:11-15, 16:12-14, 19:20  

Beste wereldpastor Alamo, 
Ik stuitte op een van uw wereldnieuwsbrieven en ik was 

gefascineerd. Het woord “GEK” in grote, vette letters trok 
mijn aandacht. De foto’s van Hitler, Obama en de paus 
sloegen de spijker op zijn kop!! Ik zie dat deze vampiers het 
bloed van hulpelozen en onwetenden drinken. Zij hebben 
onze God vergeten en het goede werk dat HIJ gedaan heeft 
en ze zullen boeten!!!

Ik ben niet onbekend met dit soort mensen; ik werk juist 
zij aan zij met deze verloren zielen, waarvan ik denk dat zij 
wachten om gevonden te worden. 

Na het lezen van een van uw nieuwsbrieven, geloof ik 
dat u de verkorene bent om de gevoelens die in velen van 
ons leven, te ontsteken en te bevrijden. 

Ik verzoek respectvol om op de toezendingslijst van uw 
nieuwsbrief geplaatst te worden. Het is zo verfrissend om te 
worden overspoeld met woorden van waarheid. 

God zegene u, wereldpastor Alamo, en dank u voor het 
bewijs dat ik niet de enige op deze planeet ben die deze 
overtuigingen aanhangt. 
Hoogachtend, 
Dom Carpentieri         Floral Park, NY

Ik ben erg blij dat de geschriften van pastor 
Alamo in onze kerk worden verspreid en 
dat mensen van de stammen een vertaling 
ontvangen in het Telugu. Zend indien 
mogelijk meer geschriften in het Telugu, want 
wij zijn allemaal pastors en jeugd. 
Dank u, pastor, 
De uwe in ZIJN dienst,
Ds. D.R. Moses, Voice of Zion Prayer House 
Andhra Pradesh, South India

Ds. D.R. Moses deelt pastor Alamo’s Evangeliegeschriften 
uit in de dorpen van Andhra Pradesh, India

IndiaNew York
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den hemel vallen, en de krachten der 
hemelen zullen bewogen worden. En 
als dan [niet eerder, maar dan – 
onmiddellijk NA de verdrukking] 
zal in den hemel verschijnen het 
teken van den ZOON des MENSEN; 
en dan zullen al de geslachten der 
aarde wenen, en zullen den ZOON 
des MENSEN zien, komende op de 
wolken des hemels, met grote kracht 
en heerlijkheid.

En HIJ zal ZIJN engelen uitzenden 
met een bazuin van groot geluid, 
en zij zullen ZIJN uitverkorenen 
bijeenvergaderen uit de vier winden, 
van het ene uiterste der hemelen tot het 
andere uiterste.” (Mattheüs 24:28-31).

Nu heeft de HEERE Satan en ons 
goed voorgehouden dat de mens niet 
van brood alleen leeft, maar door 
elk WOORD dat voortkomt uit de 
mond van GOD (Mattheüs 4:4). 
Daarom worden we niet geacht om 
onszelf bang in de armen van Satan te 
laten drijven door de profetieën van 
de grote verdrukking in Mattheüs 
hoofdstuk 24, Daniel hoofdstuk 7 
en het boek Openbaring, maar we 
moeten leven volgens ieder WOORD 
van GOD, zoals Psalm 37: “Ontsteek u 
niet over de boosdoeners; benijd hen 
niet, die onrecht doen. Want als gras 
zullen zij haast worden afgesneden, 
en als de groene grasscheutjes zullen 
zij afvallen. Vertrouw op den HEERE, 
en doe het goede; bewoon de aarde, 
en voed u met getrouwigheid. En 
verlustig u in den HEERE, zo zal HIJ 
u geven de begeerten uws harten. 
Wentel uw weg op den HEERE, 
en vertrouw op HEM; HIJ zal het 
maken; En zal uw gerechtigheid 
doen voortkomen als het licht, en 
uw recht als den middag. Zwijg den 
HEERE, en verbeid HEM; ontsteek 

u niet over dengene, wiens weg 
voorspoedig is; over een man, die 
listige aanslagen uitvoert. Laat af van 
toorn, en verlaat de grimmigheid; 
ontsteek u niet, immers niet, om 
kwaad te doen. Want de boosdoeners 
zullen uitgeroeid worden, maar die 
den HEERE verwachten, die zullen 
de aarde erfelijk bezitten. 

“En nog een weinig, en de 
goddeloze zal er niet zijn; en gij zult 
acht nemen op zijn plaats, maar hij 
zal er niet wezen. De zachtmoedigen 
daarentegen zullen de aarde 
erfelijk bezitten en zich verlustigen 
over groten vrede. De goddeloze 
bedenkt listige aanslagen tegen den 
rechtvaardige, en hij knerst over hem 
met zijn tanden. De HEERE belacht 
hem, want HIJ ziet, dat ZIJN dag 
komt. De goddelozen hebben het 
zwaard uitgetrokken, en hun boog 
gespannen, om den ellendige en 
nooddruftige neder te vellen, om te 
slachten, die oprecht van weg zijn. 
Maar hun zwaard zal in hunlieder 
hart gaan; en hun bogen zullen 
verbroken worden. 

“Het weinige, dat de rechtvaardige 
heeft, is beter dan de overvloed 
veler goddelozen. Want de armen 
der goddelozen zullen verbroken 
worden; maar de HEERE ondersteunt 
de rechtvaardigen. De HEERE kent 
de dagen der oprechten; en hun 
erfenis zal in eeuwigheid blijven. Zij 
zullen niet beschaamd worden in 
den kwaden tijd, en in de dagen des 
hongers zullen zij verzadigd worden. 
Maar de goddelozen zullen vergaan, 
en de vijanden des HEEREN zullen 
verdwijnen, als het kostelijkste der 
lammeren; met den rook zullen 
zij verdwijnen. De goddeloze 
ontleent en geeft niet weder; maar 
de rechtvaardige ontfermt zich, en 
geeft. Want ZIJN gezegenden zullen 
de aarde erfelijk bezitten; maar 
ZIJN vervloekten zullen uitgeroeid 
worden. 

“De gangen deszelven mans 
worden van den HEERE bevestigd; 

en hij heeft lust aan ZIJN weg. Als hij 
valt, zo wordt hij niet weggeworpen, 
want de HEERE ondersteunt zijn 
hand. Ik ben jong geweest, ook ben ik 
oud geworden, maar heb niet gezien 
den rechtvaardige verlaten, noch zijn 
zaad zoekende brood. Den gansen 
dag ontfermt hij zich, en leent; en zijn 
zaad is tot zegening. Wijk af van het 
kwade, en doe het goede, en woon in 
eeuwigheid. Want de HEERE heeft het 
recht lief, en zal ZIJN gunstgenoten 
niet verlaten; in eeuwigheid worden 
zij bewaard; maar het zaad der 
goddelozen wordt uitgeroeid. De 
rechtvaardigen zullen de aarde erfelijk 
bezitten, en in eeuwigheid daarop 
wonen. De mond des rechtvaardigen 
vermeldt wijsheid, en zijn tong 
spreekt het recht. De wet zijns Gods 
is in zijn hart; zijn gangen zullen niet 
slibberen. De goddeloze loert op den 
rechtvaardige, en zoekt hem te doden. 
Maar de HEERE laat hem niet in ZIJN 
hand; en Hij verdoemt hem niet, als 
hij geoordeeld wordt. 

“Wacht op den HEERE, en houd 
ZIJN weg, en Hij zal u verhogen, 
om de aarde erfelijk te bezitten; 
gij zult zien, dat de goddelozen 
worden uitgeroeid. Ik heb gezien een 
gewelddrijvenden goddeloze, die zich 
uitbreidde als een groene inlandse 
boom. Maar hij ging door, en zie, hij 
was er niet meer; en ik zocht hem, 
maar hij werd niet gevonden. Let op 
den vrome, en zie naar den oprechte; 
want het einde van dien man zal vrede 
zijn. Maar de overtreders worden 
tezamen verdelgd; het einde der 
goddelozen wordt uitgeroeid. Doch 
het heil der rechtvaardigen is van 
den HEERE; hun Sterkte ter tijd van 
benauwdheid. En de HEERE zal hen 
helpen, en zal hen bevrijden; HIJ zal 
ze bevrijden van de goddelozen, en 
zal ze behouden; want zij betrouwen 
op HEM.” (Psalm 37).

Het uiteindelijke kennen van “de 
diepten van Satan, zo zij spreken” is 
het beest (de wereldregering) en het 
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teken van het beest (Openbaring 2:24). 
Eenieder die kiest om te zondigen kan 
de hemel niet ingaan.11 Eenieder die 
het teken van het beest neemt, om wat 
voor reden dan ook, kan de Hemel 
niet ingaan (Openbaring 14:9-11). 
Lees en bestudeer het WOORD van 
GOD.12 De enige menselijke plicht is 
om “GOD te vrezen en zich aan ZIJN 
geboden te houden” (Prediker 12:13). 

Laat de HEERE JEZUS CHRISTUS 
toe door dit gebed te zeggen en u zult 
verlost worden (Handelingen 16:31):

Mijn HEERE en mijn GOD, ik 
ben een zondaar, ontferm U over 
mijn ziel.13 Ik geloof dat JEZUs 
CHRIstUs de ZOOn van de levende 
GOD is.14 Ik geloof dat HIJ stierf aan 
het kruis en ZIJn dierbaar bloed 
vergoot voor de vergeving van alle 
zonden die ik eerder heb begaan.15 Ik 
geloof dat GOD JEZUs uit de dood 
heeft opgewekt door de kracht van 
de HEILIGE GEEst,16 en dat HIJ 

op dit moment aan de rechterhand 
van GOD zit en mijn belijdenis over 
mijn zonden en dit gebed hoort.17 Ik 
open de deur van mijn hart en nodig 
U uit in mijn hart, HEERE JEZUs.18 
Was al mijn vuile zonden weg in het 
kostbare bloed dat U in mijn plaats 
vergoot aan het kruis op Golgotha.19 
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.20 UW WOORD zegt dat U 
niemand zult afwijzen en dus ook 
mij niet.21  Daarom weet ik dat U mij 
gehoord hebt en weet ik dat U mij 
geantwoord hebt en weet ik dat ik 
verlost ben.22 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.23

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.24 Bestudeer ijverig 
de Statenbijbel en doe wat er in staat.25

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).

11 Matt. 12:31-32, Joh 5:14, 8:11, Heb. 6:4-8, 10:26-31, 2 Pet. 2:20-22, Jud. 5-6  12 Rom. 15:4, 2 Tim. 2:15, 3:14-17   13 Psa. 51:5, Rom. 3:10-12, 23   14 Matt. 26:63-64, 27:54, Luc. 1:30-33, 
Joh. 9:35-37, Rom. 1:3-4   15 Hand 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Joh. 1:7, Openb. 5:9   16 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   17 Luc. 22:69, Hand 2:25-36, Heb. 10:12-13   18 1 Kor. 3:16, Openb. 3:20   19 Ef. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Joh. 1:7, Openb. 1:5, 7:14   20 Matt. 26:28, Hand 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 
1:14   21 Matt. 21:22, Joh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13   22 Heb. 11:6   23 Joh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Openb. 7:14, 22:14   24 Matt. 28:18-20, Joh. 3:5, Hand 2:38, 19:3-5   25 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
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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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