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Wanneer mensen het woord 
‘strijdwagen’ zien, denken ze dat 
het alleen betekent: ‘een door 
een paard getrokken kar met 
twee wielen, in vroegere tijden 
gebruikt voor oorlogvoering, 
racen, etc.’ Webster’s Dictionary 
zegt ook ‘zie CAR.’ Wanneer we 
car opzoeken, zien we dat het 
woord komt van het Latijnse 
woord carrus, wat “wagen” 
betekent. Wagen betekent ook: 
“(1) elk voertuig op wielen; (2) 
een voertuig dat voortbeweegt 
op rails, zoals een tram of 
rijtuig; (3) een automobiel; en 
(4) een liftkooi.” Een moderne 
definitie omvat vliegtuig, ufo’s, 
vliegende schotels en enige 
drager van mensen, engelen, 
etc. De Hebreeuwse vertaling van “wagen” 
kan zijn “grote aantallen” of “wagens.” Met 
andere woorden, het woord wagen heeft 
vele betekenissen. 

Wanneer in 2 Koningen 6:15, de 
dienstknecht (of dienaar) van de man 
van GOD (Elisa) vroeg in de morgen 
opstond en naar buiten ging, zag hij 
een menigte van paarden en wagens 
de stad omsingelen (dat waren geen 
strijdwagens, want ze vervoerden alleen 
mensen). De dienstknecht (dienaar) 
van Elisa vroeg hem: “Meester, wat 
moeten we doen?” En hij zeide: Vrees 
niet; want die bij ons zijn, zijn meer, dan 
die bij hen zijn. En Elisa bad, en zeide: 

HEERE, open toch zijn ogen, dat hij zie!  
En de HEERE opende de ogen van den 
jongen, dat hij zag; en ziet, de berg was 
vol vurige paarden en wagenen rondom 
Elisa.” Deze wagens zijn anders dan de 
Syrische, want deze wagens vervoeren 
engelen. Dit zijn strijdwagens van vuur, 
ze zijn onzichtbaar voor het menselijke 
oog, totdat GOD ze ons laat zien. HIJ 
laat tegenwoordig steeds meer mensen 
de hemelse vliegende schotels zien. Ze 
surveilleren boven de aarde voordat 
JEZUS opnieuw terugkeert naar de 
aarde, en ze veroorzaken, naar de bevelen 
van GOD, rampen op vele plaatsen 
op aarde vanwege de godslastering, 

afgoderij en vele andere 
zondige praktijken.1

Sommige mensen denken 
dat we alleen maar de 
woorden JEZUS CHRISTUS 
hoeven te geloven om gered 
te worden. In werkelijkheid 
bedoelt GOD dat we alles 
moeten geloven wat onze 
HEERE JEZUS zei, deed, 
en nog steeds doet middels 
ZIJN LICHAAM, dat ZIJN 
Kerk is, ZIJN Bruid. Daarom 
zegt HIJ ons in het boek 
Openbaringen dat we HEM 
ijverig moeten volgen.2

Veel mensen beweren dat 
ze ZIJN naam geloven, zoals 
ook de duivel ZIJN naam 
gelooft, en hij siddert (Jakobus 

2:19). JEZUS echter zegt ons dat HIJ van 
ons vereist dat we HEM volgen en dat 
we ons houden aan al ZIJN geboden, 
met ijver!3 Als we slechts één van ZIJN 
geboden breken, is het alsof we ze allemaal 
gebroken hebben, want als we slechts één 
gebod breken, is dat genoeg om onze 
ziel te sturen naar een eeuwige hel en 
een eeuwigheid in de poel van vuur.4 Dit 
is waarom JEZUS ons waarschuwt dat 
HIJ geen grappen maakt. HIJ zegt: “Ik 
weet uw werken [HIJ weet precies wat 
wij zeggen en doen], dat gij noch koud 
zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of 
heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch 
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koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond 
spuwen.” (Openbaring 3:15-16).

Hoe kan het dat de HEERE precies 
weet wat we zeggen en doen? We weten 
dat alles wat we hebben gezegd en gedaan, 
of zullen zeggen en zullen doen, in een 
boek is opgeschreven.5 We weten dat 
GOD overal is, dat het universum HEM 
niet kan bevatten.6 HIJ is ook almachtig, 
wat betekent dat HIJ onbeperkte macht 
en autoriteit heeft. HIJ is al-machtig.7 
HIJ is alomtegenwoordig, wat betekent 
dat HIJ op overal op hetzelfde moment 
aanwezig is.8 Het is geen enkele moeite 
voor GOD om precies te weten wat wij 
zeggen en doen, en het is onmogelijk 
voor HEM om te liegen (Hebreeën 6:18).

Het is heel belangrijk dat we JEZUS 
geloven wanneer HIJ zegt dat we zullen 
worden beoordeeld op elk ijdel woord.9 
In Mattheüs 12:36 staat: “Maar Ik zeg 
u, dat van elk ijdel woord, hetwelk de 
mensen zullen gesproken hebben, zij 
van hetzelve zullen rekenschap geven in 
den dag des oordeels.” In Openbaring 
20:11-12 staat: “En ik zag een groten 
witten troon, en Dengene, Die daarop 
zat, van Wiens aangezicht de aarde en 
de hemel wegvloden, en geen plaats is 
voor die gevonden. En ik zag de doden, 
klein en groot, staande voor God; en de 
boeken werden geopend; en een ander 
boek werd geopend, dat des levens is; 
en de doden werden geoordeeld uit 
hetgeen in de boeken geschreven was, 
naar hun werken.”

Ik heb in andere werken geschreven 
dat GOD ZIJN engelen stuurt om 
zondaars en zondige plaatsen op aarde 
te vernietigen.10 Het boek Openbaring 
vertelt van de eerste en de tweede serie 
van zeven plagen die de engelen zullen 
uitstrooien bij de verwoesting van de 

hele, zondige aarde (Openbaring 8:6 
t/m 9:21, 11:14-19, 16:1-21). 

Ook slechts één engel verwoestte 
het leger van Sennacherib, 185.000 
mannen, in één nacht. “Het geschiedde 
dan in dienzelven nacht, dat de Engel 
des HEEREN uitvoer, en sloeg [doodde] 
in het leger van Assyrië honderd vijf 
en tachtig duizend. En toen zij zich 
des morgens vroeg opmaakten, ziet, 
die allen waren dode lichamen.” (2 
Koningen 19:35)11 Toen David zondigde 
door Israël te tellen, wat GOD niet 
wilde, stuurde GOD een engel om een 
plaag over de kinderen van Israël uit te 
strooien, welke 70.000 mensen doodde 
(2 Samuël 24:15). 

GOD in zijn hoedanigheid van 
alomtegenwoordige, overal op hetzelfde 
moment, stuurt ZIJN engelen, die zijn 
personeel zijn, om de mensen op de 
aarde te vervloeken, om de goddelozen 
te vernietigen. De engelen zijn ook 
boodschappers die worden gestuurd 
om blijde berichten te brengen aan 
bijvoorbeeld Maria en Elisabeth.12

Welnu, er komt een laaiend vuur 
van GOD waar de apostel Petrus over 
spreekt in 2 Petrus 3:7-14: ““Maar 
de hemelen, die nu zijn, en de aarde, 
zijn door hetzelfde woord als een 
schat weggelegd, en worden ten vure 
bewaard tegen den dag des oordeels, 
en der verderving der goddeloze 
mensen. Doch deze ene zaak zij u 
niet onbekend, geliefden, dat een dag 
bij den Heere is als duizend jaren, 
en duizend jaren als een dag. [Dit 
betekent eenvoudigweg dat GOD geen 
haast hoeft te hebben om jou en mij 
te beoordelen omdat onze levens zeer 
kort zijn.13 GOD is eeuwig; HIJ leeft tot 
in de eeuwigheid.14 HIJ weet dat jij en 
ik in eenn oogwenk voor HEM komen 
te staan.15 HIJ heeft alle tijd. Wanneer 
er geen tijd meer is, zal HIJ jou en mij 
– heel gauw – zien]. De Heere vertraagt 

de belofte [ZIJN oordeel] niet (gelijk 
enigen dat traagheid achten), maar is 
lankmoedig over ons, niet willende, 
dat enigen verloren gaan, maar dat zij 
allen tot bekering komen [vóór de twee 
oogwenken van onze beoordelingen 
voorbij zijn].

“Maar de dag des Heeren zal 
komen als een dief in den nacht, in 
welken de hemelen met een gedruis 
zullen voorbijgaan, en de elementen 
branden zullen en vergaan, en de aarde 
en de werken, die daarin zijn, zullen 
verbranden. Dewijl dan deze dingen 
alle vergaan, hoedanigen behoort gij te 
zijn in heiligen wandel en godzaligheid! 
Verwachtende en haastende tot de 
toekomst van den dag Gods, in welken 
de hemelen, door vuur ontstoken 
zijnde, zullen vergaan, en de elementen 
brandende zullen versmelten. Maar wij 
verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe 
hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke 
gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, 
verwachtende deze dingen, benaarstigt 
u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van 
Hem bevonden moogt worden in vrede.”

Er is een vuur van GOD dat niet 
brandt als het bovengenoemde vuur, dat 
de hele hemel en aarde verbrandt. Hier 
volgen enkele voorbeelden van dit soort 
vuur. Openbaring 1:13-14 stelt dat er 
één in het midden van de zevenarmige 
kandelaar is, symbolisch voor de zeven 
kerken, “den Zoon des mensen [JEZUS] 
gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed 
tot de voeten, en omgord aan de borsten 
met een gouden gordel; En Zijn hoofd en 
haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk 
sneeuw; [symbolisch voor HEM, zijnde 
het Lam Gods, gedood voor de stichting 
van de wereld voor de zonden van allen 
die berouw tonen16]; en Zijn ogen gelijk 
een VLAM VUURS;” 

“En de Engel des HEEREN verscheen 
hem [Mozes] in een vuurvlam uit het 
midden van een braambos; en hij zag, en 

5 Deut. 31:21, 1 Kon. 8:39, 2 Kon. 19:27, 1 Kron. 28:9, Job 31:4, 34:21-22, 25, Ps. 44:21, 69:5, 139:1-16, 23-24, Jes. 29:15-16, Ez. 11:5, Luc. 16:15, Hand. 15:18, Heb. 4:13, 1 Joh. 3:20, 
Op. 20:12-13   6 1 Kon. 8:27, 2 Kron. 2:6, Ps. 139:7-16, Spr. 15:3, 11, Jer. 23:23-24   7 Gen. 17:1, 35:11-12, 1 Kron. 29:11-12, 2 Kron. 20:6, Job 42:2, Ps. 104:1-32, Jes. 26:4, 40:12-18, 
21-28, Mat. 19:26, 24:30, 28:18, Luc. 1:37, Joh. 17:2, Hand. 26:8, Ef. 1:19-22, Kol. 1:12-19, 2:10, Heb. 1:1-12,  Op. 4:11, 16:9, 19:6   8 Ps. 139:3-10, Jer. 23:23-24, Hand. 7:48-49, 17:24   
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2 Kon. 6:8-17, 19:1-35, 2 Kron. 20:1-24, 32:1-22, Ps. 34:7, 35:4-6, Zach. 1:7-21, Mat. 13:36-43, 47-50, 16:27, Hand. 12:21-23, Judas 14-15, Rev. 7:1-2, hoofdst. 8, 9:1-5, 12-21, 14:8-
11, 15-20, 15:1, hoofdst. 16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 20:1-3, 21:9   11 2 Kron. 32:19-21, Jes. 37:36    12 Gen. 16:6-15, 21:14-21, Ri. hoofdst. 13, 1 Kon. 19:1-8, Dan. hoofdst. 6, Mat. 
1:18-25, 28:1-8, Luc. 1:5-20, 26-38, 2:7-16, Hand. 1:9-11, 10:3-6, 12:1-11, 27:9-44   13 1 Kron. 29:15, Job 4:17-21, 7:6-10, 9:25-26, Ps. 22:29, 39:4-6, Jes. 2:22, 40:6-7, Jak. 1:10-11, 
4:14, 1 Petr. 1:24   14 Ex. 15:18, Deut. 32:39-40, Job 36:26, Ps. 9:7, 10:16, 29:10, 45:6, 90:1-4, 93:2, 102:12, 24-27, 146:10, Jes. 44:6, Klaagl. 5:19, Dan. 4:34, Luc. 1:33, Heb. 1:10-12, 
1 Tim. 1:17, 6:15-16, Op. 1:8, 17-18, 4:8-11   15 Ps. 73:18-19, Pr. 12:13-14, Dan. 7:9-10, Hand. 17:30-31, Rom. 2:5-13, 16, 14:10-12, 1 Kor. 15:52, 2 Kor. 5:10, Heb. 10:26-31, Op. 
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ziet, het braambos brandde in het vuur, 
en het braambos werd niet verteerd.” 
(Exodus 3:2).

“En de HEERE toog voor hun 
aangezicht [de natie Israël], des daags in 
een wolkkolom, dat Hij hen op den weg 
leidde, en des nachts in een vuurkolom, 
dat Hij hen lichtte, om voort te gaan dag 
en nacht.” (Exodus 13:21). 

“En het aanzien der heerlijkheid des 
HEEREN was als een verterend vuur, op 
het opperste diens bergs, in de ogen der 
kinderen Israëls.” (Exodus 24:17). 

In Mattheüs 3:11 zegt Johannes de 
Doper: “Ik doop u wel met water tot 
bekering; maar Die [JEZUS] na mij komt, 
is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet 
waardig ben Hem na te dragen;  Die zal u 
met den Heiligen Geest en met vuur dopen.”

“En het geschiedde, als Hij [JEZUS] 
met hen aanzat, nam Hij het brood, en 
zegende het, en als Hij het gebroken 
had, gaf Hij het hun. En hun ogen 
werden geopend, en zij kenden Hem; 
en Hij kwam weg uit hun gezicht. En zij 
zeiden tot elkander: Was ons hart niet 
brandende in ons, als Hij tot ons sprak 
op den weg, en als Hij ons de Schriften 
opende?” (Lukas 24:30-32).

In 2 Koningen 6:17 bad Elisa tot 
GOD om de ogen van zijn dienstknecht 
te laten openen: “Open toch zijn ogen, 
dat hij zie!  En de HEERE opende de 
ogen van den jongen, dat hij zag; en 
ziet, de berg was vol vurige [net als de 
HEILIGE GEEST, het vuur waarmee 
JEZUS doopt wanneer wij kracht 
ontvangen van bovenaf, gedoopt met de 
HEILIGE GEEST en VUUR] paarden 
en wagenen [rijtuigen, ufo’s, vliegende 
schotels] rondom Elisa.” 

In Handelingen 1:7-9 zegt JEZUS 
tegen ZIJN discipelen: “[...] Het 
komt u niet toe, te weten de tijden of 
gelegenheden, die de Vader in Zijn 
eigen macht gesteld heeft; Maar gij 
zult ontvangen de kracht [VUUR EN 
IJVER] des Heiligen Geestes, Die over 
u komen zal; en gij zult Mijn getuigen 

zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea 
en Samaria, en tot aan het uiterste der 
aarde. En als Hij dit gezegd had, werd 
Hij opgenomen, daar zij het zagen, en 
een wolk nam Hem weg van hun ogen.” 

De HEILIGE GEEST nam JEZUS op 
naar de HEMEL. Het is de HEILIGE 
GEEST die de UFO’S, de vliegende 
schotels of wagens met engelen 
aanstuurt.  Ze komen niet van enige 
planeet. Ze zijn hemels – uit de hemel 
– en surveilleren boven de aarde kort 
vóór het einde der tijden, voordat 
JEZUS naar de aarde terugkomt. Zij 
zijn het ook die het begin van de 
smarten uitvoeren waarover JEZUS 
sprak in hoofdstuk 24 van Mattheüs. 
Dit zijn de woorden van JEZUS: “[...] 
Ziet toe, dat u niemand verleide. Want 
velen zullen komen onder Mijn Naam, 
zeggende: Ik ben de Christus; en zij 
zullen velen verleiden. En gij zult 
horen van oorlogen, en geruchten van 
oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; 
want al die dingen moeten geschieden, 
maar nog is het einde niet. Want het 
ene volk zal tegen het andere volk 
opstaan, en het ene koninkrijk tegen 
het andere koninkrijk; en er zullen zijn 
hongersnoden, en pestilentiën [een 
pestilentie is een dodelijke, epidemische 
ziekte; plaag; alles dat als schadelijk 
wordt beschouwd], en aardbevingen 
in verscheidene plaatsen. Doch al die 
dingen zijn maar een beginsel der 
smarten.” (Mattheüs 24:4-8).

Denk je ook niet dat we al voorbij 
het begin van de smarten zijn? Vers 9 
luidt: “Alsdan zullen zij u overleveren 
in verdrukking [en GOD en de engelen 
kijken toe!], en zullen u doden [zoals ze 
mannen, vrouwen en kinderen hebben 
gedood bij het Waco-bloedbad - en GOD 
en Zijn engelen kijken toe.  Janet Reno en 
Bill Clinton verklaarden op de nationale 
televisie dat ze er beiden de volle 
verantwoordelijkheid voor nemen. Bill 
Clinton zei: “Dit moet de mensen leren 
niet bij een sekte te willen horen.” Dit was 
een heel onwettelijke, ongrondwettelijke 
uitspraak van Bill Clinton tegen het eerste 
amendement – en hij erkende dit]: en gij 
[de ware christenen] zult gehaat worden 
van alle volken, om Mijns Naams wil. 
[Omdat jij van JEZUS houdt. JEZUS 
en de wachters kijken toe naar alles wat 
hier gebeurt.] En dan zullen er velen 
geërgerd worden [vanwege de vervolging 
voor het zijn van een ware christen 
(niet katholiek)], en zullen elkander 
overleveren [zoals ze hebben gedaan], 
en elkander haten [zoals ze doen]. En 
vele valse profeten [van Satan] zullen 
opstaan, en zullen er velen verleiden. [In 
Openbaring 12:9 staat: “En de grote draak 
is geworpen, namelijk de oude slang, 
welke genaamd wordt duivel en satanas, 
die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg 
ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen 
zijn met hem geworpen.”] En omdat 
de ongerechtigheid vermenigvuldigd 

(Vervolg op pagina 4)
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zal worden, zo zal de liefde van velen 
verkouden. Maar wie volharden zal tot 
het einde, die zal zalig worden. [GOD 
en de strijdwagens van vuur kijken en 
luisteren naar alles.] En dit Evangelie 
[deze waarheden] des Koninkrijks zal 
in de gehele wereld gepredikt worden 
tot een getuigenis allen volken; en dan 
zal het einde [van de wereld] komen. 
Wanneer gij dan zult zien den gruwel der 
verwoesting, waarvan gesproken is door 
Daniël, den profeet, staande in de heilige 
plaats; (die het leest, die merke daarop!)” 
(Mattheüs 24:9-15). 

De gruwel die de hele wereld verwoest 
vindt plaats wanneer de paus in Rome, 
het Vaticaan, de staatshoofden van alle 
naties bijeenroept om een wereldregering 
te vormen, de nieuwe wereldorde, die het 
beest is. Dit vindt plaats door de geest 
van Satan. 

Een artikel van 10 december 2012 
betreffende een persbericht van het 
Vaticaan luidt: “Het Vaticaan vraagt 
om een wereldregering en een nieuwe 

wereldorde,” door Andrew Puhanic, 
medewerker, Activist Post. “De leider 
van de katholieke kerk [sekte], paus 
Benedictus XVI, heeft opgeroepen tot 
de instelling van een wereldregering en 
een nieuwe wereldorde. In een toespraak 
gedaan in de Pauselijke Raad voor 
Gerechtigheid en Vrede op maandag, 
3 december 2012, vroeg de paus om de 
‘creatie van een wereldgemeenschap, met 
een corresponderende autoriteit,’ om 
het algemeen belang van de menselijke 
familie te dienen. ”

Het algemeen belang? In Openbaring 
16:1-2 zei GOD dat als we deelnemen 
aan zo’n vernietigende organisatie als dit 
beest, deze wereldregering, deze nieuwe 
wereldorde, we ons eigen lot bezegelen: 
“En ik hoorde een grote stem uit den 
tempel, zeggende tot de zeven engelen: 
Gaat henen, en giet de zeven fiolen van 
den toorn Gods uit op de aarde. En de 
eerste ging henen, en goot zijn fiool uit 
op de aarde; en er werd een kwaad en 
boos gezweer aan de mensen, die het 
merkteken van het beest [dat opnieuw 
het merkteken is van de wereldregering, 
de nieuwe wereldorde] hadden, en 

die zijn beeld [dit is de hele wereld 
van bedrogen, niet-geredde mensen] 
aanbaden.”  

Openbaring 19:20 zegt: “En het 
beest [de wereldregering, de nieuwe 
wereldorde onder de leiding van Rome17] 
werd gegrepen, en met hetzelve de valse 
profeet [dit is de sekte van de rooms-
katholieke kerk], die de tekenen [valse 
wonderen, zoals de verschijning van 
Maria, en de beelden van een bloedende 
JEZUS aan het kruis, en beelden van 
Maria met bloedende handen] in de 
tegenwoordigheid van hetzelve gedaan 
had, door welke hij verleid had, die het 
merkteken van het beest [alle mensen in 
de wereld die door Satan zijn misleid] 
ontvangen hadden, en die deszelfs beeld 
aanbaden [degenen die zijn regering 
dienden, en die op zijn loonlijst staan]. 
Deze twee zijn levend geworpen in den 
poel des vuurs, die met sulfer brandt.”

Wat deze paus doet en zegt heeft 
spoedig tot gevolg dat de bedrogen 
mensen het merkteken van het beest 
op hun hand of voorhoofd gaan zetten. 
Allen die dit merkteken aannemen 

(Vervolg van pagina 3)

Californië

17 Op. 17:1-9, 15-18, 18:1-10, 15-19, 24, 19:1-3   

Alamokerk,
Bedankt voor de laatste doos 

leesmateriaal. Ik zou nog een doos 
kunnen gebruiken. Ik heb nog maar drie 
stuks leesmateriaal over.

Wanneer ik veel auto’s bij elkaar zie, 
moet ik de folders onder de ruitenwissers 
stoppen! Dominee Alamo’s cassette over 
het zaaien van zaad heeft een grote 
invloed op mijn leven gehad. Dominee 
Tony zei ook: “Doe iets als je kan.” Gisteren 
was ik bij een lutherse kerkschool met 
veel auto’s en een hogeschool, en daarna 
in de omgeving van de Seal Beach pier. Ik 
raakte al het leesmateriaal kwijt! Het wat 
een grootse dag in de Heere en ik genoot 
echt van mijn favoriete sport “De duivel 
achterna te zitten” en, zoals dominee Tony 
zei, “Het gaf me veel plezier.” Veel mensen 
horen over Tony via de door het Vaticaan 
gecontroleerde media, zoals jullie weten! 
Wanneer ik die mensen het leesmateriaal 
geef, zorg ik ervoor dat ze de echte 
waarheid over dominee Alamo horen! De 
lastercampagnes die ze over hem houden 
zijn volledig vals en ze haten hem (zoals 
ze Jezus haatten) omdat hij staatsvijand 

nr. 1 is vanwege zijn ontmaskering van het 
Vaticaan, de sekte van Satan.

Het is een woordenstrijd, zoals dominee 
Alamo zei, Gods waarheid tegen Satans 
leugens! Maar veel mensen aan wie ik het 
leesmateriaal geef, luisteren naar de echte 
waarheid over de Alamokerk! Hoe meer ze 
Tony vervolgen, hoe zekerder ik weet dat hij 
van de Heere is. Het enige wat je moet doen is 
luisteren naar de berichten om te weten dat 
hij echt een profeet van God is! Groot is uw 
beloning in de hemel, dominee Tony, u geeft 
uw leven aan God zodat anderen kunnen 
worden gered en zij voor de eeuwigheid 
naar de hemel kunnen gaan en ontsnappen 
aan een eeuwig brandende hel! Zelfs als 
ze u vermoorden, weet ik dat het werk van 
God dat u hebt verricht zal voortduren 
met het prediken van het eeuwigdurende 
evangelie! Satan kan niet het echte werk 
van God stoppen! Zelfs wanneer u in de 
gevangenis zit, wordt het evangelie sterker 
verkondigd dan ooit via het leesmateriaal, 
en door toegewijde christenen die als u zijn, 
dominee, in de hele wereld. Satan is een 
verslagen vijand. Eer aan God!

Het Vaticaan, de grote hoer, is niet 
veranderd en zal nooit veranderen! Ik 
bid dat God dominee Alamo weg houdt 
van dit satanische beest en ik weet dat 
Hij dat zal doen! “Alle instrument, dat 
tegen u bereid wordt, zal niet gelukken.” 
Wat een belofte! “Tast Mijn gezalfden 
niet aan, en doet Mijn profeten geen 
kwaad.” Openbaring 18:24 zegt: “En in 
dezelve [het Vaticaan] is gevonden het 
bloed der profeten en der heiligen, en al 
dergenen, die gedood zijn op de aarde.” 
Wij weten wie er uiteindelijk wint, en dat 
is niet de duivel! Houd vol, houd vol! Ik 
weet dat jullie het kunnen, kerk en Tony. 
Zoals Tony zei: “Je hebt zeker gehoord 
over de nieuwe wet van de haat? Als je 
tegen het huwelijk tussen twee personen 
van hetzelfde geslacht bent, zou dat een 
misdaad zijn.” Ik weet zeker dat ze dat 
snel gaan instellen.

Nogmaals bedankt voor alles. Ik kijk 
uit naar meer leesmateriaal, zodat ik kan 
doorgaan met het aanvallen van Satan. 
Loof de Heer!
W. D.          Lakewood, Californië

STRIJDWAGENS VAN VUUR



5

zijn dezelfden die de HEILIGE GEEST 
belasteren, en deze paus bedriegt velen 
in de naam van vrede en veiligheid.18 
Openbaring 13:16-17 zegt, “En het 
maakt [Satan belichaamd in de paus, zijn 
valse kerk, en zijn nieuwe wereldorde, 
wereldregering], dat het aan allen, 
kleinen en groten, en rijken en armen, 
en vrijen en dienstknechten, een 
merkteken geve aan hun rechterhand of 
aan hun voorhoofden; En dat niemand 
mag kopen of verkopen, dan die dat 
merkteken heeft, of den naam van het 
beest, of het getal zijns naams.”

In zijn persbericht voegt de paus toe 
dat dit een middel is voor het verdedigen 
van de vrede en gerechtigheid in de 
wereld [‘Gij zijt uit den v’ader den 

Mijn naam is Suzette Brown en ik 
ben bijna vijf jaar lid van de christelijke 
kerk van Tony Alamo. Dit waren de beste 
vijf jaren van mijn leven. Dankzij de 
onderwijzingen van mijn dominee, Tony 
Alamo, heb ik geleerd hoe te bidden en 
tot de Heere te horen, en hoe in gebed de 
Bijbel te lezen en hoe te getuigen aan de 
mensen. Ik ben de kerk van Tony Alamo 
zo dankbaar omdat ik erdoor ben gered, ik 
wilde de Heere met mijn hele hart dienen 
en Hem mijn leven geven, en de deuren 
van zijn kerk stonden voor me open. 

Ik ben sinds ik heel klein was 
opgegroeid in verschillende christelijke 
kerken. Ik hield van gospelmuziek 
toen ik klein was. Mijn oom Mike was 
dominee en hij vertelde over de hel toen 
ik vijf was. Hij vertelde me over vuur 
en eeuwigdurende kwellingen. Ik vroeg 
hem: “Hoe kan ik worden gered?” Hij 
bad met mij. Ik herinner me te hebben 
gebeden: “Heere, ik geloof dat u aan het 
kruis stierf voor mijn zonden en weer 
opstond op de derde dag. Kom in mijn 
hart, Here Jezus.” Ze hebben me nooit 
verteld over de kracht van het bloed van 
Jezus om mijn zonden weg te wassen of 
dat ik Gods geboden moest naleven. Mijn 
oom vertelde me dat ik was gered en mijn 

redding niet kon verliezen. Ik geloofde 
in: “eens gered, altijd gered,” en niemand 
kon perfect zijn. Dat is wat de kerken mij 
vertelden. Ik dacht echt dat ik voor de 
redding alleen een gebed op hoefde te 
zeggen en te geloven dat Jezus voor mijn 
zonden aan het kruis is gestorven. Vanaf 
mijn vijfde geloofde ik dat ik was gered.

Toen ik een ouderejaarsstudent was 
op de middelbare school, bezocht ik 
een Zuidelijke Doopsgezinde kerk. De 
dominee en het hoofd van het koor 
begingen zonden die me deden afkeren 
van het christendom. Niet dat ik beter 
was, ik was ook een zondaar. Ik ging niet 
meer naar de kerk.

In mijn laatste jaar op de middelbare 
school wilde ik lol hebben en ‘cool’ zijn. 
Ik was een echte modelstudente. Ik begon 
om te gaan met de verkeerde mensen in 
mijn laatste jaar middelbare school en ik 
raakte verslaafd aan methamfetamine. Ik 
gebruikte het elke dag. Ik was bezig met 
liegen, stelen en het verkopen van drugs. 
Mijn leven ging spiraalgewijs bergafwaarts. 
Ik voelde me zo verloren en gedeprimeerd. 
Ik voelde me leeg en alleen. Ik ging het 
huis uit en samenwonen met mijn vriend 
die drugdealer was, ik werd zo ongelukkig. 
Ik verliet de hogeschool en stopte met 

Getuigenis van Suzette Brown

(Vervolg op pagina 4)

(Vervolg op pagina 8)

werken, en leefde van de drugs. Ik heb 
acht jaar van mijn leven methamfetamine 
gebruikt. Ik heb nooit verslaafd aan niets 
willen zijn, maar Satan had me in zijn 
greep en ik kon niet stoppen.

Enkele jaren na 11 september keek 
ik naar “Loose Change”. Ik zag de “Twin 
Towers” neerstorten en ik wist dat het een 
gecontroleerde verwoesting was. Ik begon 
11 september te onderzoeken. Ik wilde 
de waarheid weten, wie verantwoordelijk 
was voor 11 september. Ik geloofde onze 
overheid niet. Ik heb vier of vijf jaar 

Sister Suzette Brown

duivel, en wilt de begeerten uws vaders 
doen; die was een mensenmoorder van 
den beginne, en is in de waarheid niet 
staande gebleven; want geen waarheid is 
in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo 
spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een 
leugenaar, en de vader derzelve leugen’ 
(Johannes 8:44).]. In de visie van de paus 
voor het instellen van een wereldregering 
en een nieuwe wereldorde zou men 
geen nieuwe supermacht moeten 
creëren, maar een nieuw bestuursorgaan 
[bestemd voor een verdoemde, 
verloren wereld (maar met bevrijding 
voor de heiligen)] dat aan degenen 
[slinkse politici] die verantwoordelijk 
zijn voor de besluitvorming een 
beoordelingscriterium en praktische 

richtlijnen biedt. De paus wordt als volgt 
geciteerd: ‘Het voorgestelde lichaam (de 
wereldregering) zou geen supermacht 
zijn, geconcentreerd in de macht van 
enkelingen die alle volken zouden 
overheersen, en de zwaksten uitbuiten.’ 
[Dit is precies wat ze willen doen en bezig 
zijn te doen.] De paus beschreef zijn visie 
ook als een ‘morele [immorele] kracht’ 
of morele autoriteit [als hij zo moreel is, 
waarom erkent deze overheid dan niet de 
Tien Geboden in openbare scholen of in 
overheidsgebouwen, zoals rechtszalen?] 
die de ‘macht heeft invloed uit te oefenen 
overeenkomstig de rede, d.w.z. een 
participerende instantie, begrensd door 
het recht in haar rechtsgebied.’ ”19

18 Jer. 6:13-14, 8:11, Ez. 13:9-10, Mat. 10:34, 1 Tess. 5:1-9   19 http://www.activistpost.com/2012/12/vatican-calls-for-world-government-and.html   
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onderzoek verricht – duizenden uren 
onderzoek. Dit onderzoek werd een 
ontsnapping uit mijn leven en het werd een 
obsessie. In deze periode van mijn leven 
werd ik high van de methamfetamine en 
deed ik onderzoek. Op een dag wist ik dat 
wat ik aan het lezen was een leugen was. 
Ik zat voor mijn computer en begon te 
bidden: “Heer, geef me de waarheid over 
11 september; ik voel zo’n zware last om de 
waarheid te weten. Ik heb al dit onderzoek 
verricht. Toon me de waarheid en verwijder 
de leugens.” De Heer antwoordde me 
onmiddellijk. Ik begon informatie te vinden 
over de Jezuïeten en het Vaticaan. Ik heb 
nooit iets geweten over de katholieke kerk. 
Ik zag een online video waarin Alberto 
Rivera (ex-Jezuïeten priester) sprak in de 
Tony Alamo kerk in 1984. Ik schreef op 
een gele plaknotitie “Tony Alamo kerk” 
en legde het weg, en vergat het helemaal. 
Ik ging door met mijn onderzoek naar de 
Jezuïeten en het Vaticaan. Ik geloofde in 

deopname van de gemeente vóór de grote 
verdrukking, dus ik dacht hier niet meer 
te zijn wanneer de wereldregering er zou 
komen. God begon mij klaar te maken 
voor het besef dat we in de eindtijd leven 
en dat het Vaticaan de moeder is van alle 
gruwelen. Ik wilde het niet geloven.

In deze tijd kwam mijn vriend een keer 
naar me toe en hij zei me dat de opname 
niet waar was. Ik werd boos, maar ik kende 
de Bijbel niet en ik kon hem niets uit de 
Bijbel vertellen om mijn overtuiging te 
ondersteunen. Zodoende begon ik de Bijbel 
te lezen om te bewijzen dat hij verkeerd 
zat. Ik kon niets vinden in de Bijbel om 
mijn overtuiging te ondersteunen. Ik las 
in Mattheüs hoofdstuk 24 de verzen 29-30: 
“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 den hemel vallen, en de krachten 
der hemelen zullen bewogen worden. En 
alsdan 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.” Ik dacht: “De 
Heer komt na de opname, niet ervoor!” Ik 
ging ook door met het lezen van de Schrift 
waar Hij zegt tegen zijn discipelen “op hun 
hoede te zijn” en “gereed te zijn”, “Jullie 
weten niet het tijdstip, moment of uur van 
Mijn komst.” Ik vroeg de Heere: “Waarom 
zegt U tegen Uw discipelen uit te kijken 
en gereed te zijn als we onze redding niet 
kunnen verliezen? Waarom moeten we op 
onze hoede zijn?” De Heere sprak tot mijn 
hart en zei me: “Omdat je je redding kan 
verliezen.” Ik werd zo boos op de kerken. 
Ik ben voorgelogen en bedrogen. Ik wilde 
niet teruggaan naar de kerk.

In deze periode was ik nog verloren 
en dood in mijn zonden, verslaafd aan 
de methamfetamine. Ik stopte met het 
onderzoek over de jezuïeten omdat ik 
bang werd. Ik wilde het uit mijn hoofd 
zetten. Op een dag was ik high en 
zat in de woonkamer en ik kreeg een 
overweldigende overtuiging. Ik kon de 
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Duitsland

Zuid-Afrika
Hoe schitterend is Hij, de God van Jakob en onze Levende 

Heilige God! Ik dank altijd God, want uw kerk brengt echt mensen 
tot God, en ze beginnen God te dienen met hun hele hart, geest, 
ziel en kracht. Dank u, dominee Tony Alamo. Moge Gods genade 
en zegen met u en uw kerk zijn.
Gift Limban Nangwale
Johannesburg, Republiek van Zuid-Afrika

Beste dominee Alamo,
De groeten in de naam van de Heer. Ik was zo gezegend door het 

lezen van uw website. Ik wilde u vragen of u me wat leesmateriaal in 
het Engels en Duits kan sturen.  Het zou erg fijn zijn als u me materiaal 
voor 100 mensen kunt toesturen, aangezien ik zou willen dat iedereen 
in mijn kerk het boek The Messiah zou hebben. Kunt u me er alstublieft 
50 in het Duits en 50 in het Engels sturen. We hebben ook 10 Bijbels 
in het Engels of Duits nodig, en we hebben flyers nodig voor 1000 
mensen, voor een uitwisseling! Dat God u rijkelijk mag zegenen door 
ons te helpen met het bereiken van de verlorenen met het Woord van 
God! Ik hoop spoedig van u te horen!
De uwe in Christus,
Andre J. Schoen                      Keulen, Duitsland

Oeganda
Beste dominee Tomy Alamo,

De groeten in de naam van onze Jezus 
Christus. Ik ben dominee Embwata 
Yamungu, de distributeur van uw 
leesmateriaal in Kampala, Oeganda.

Ik bedank God voor het werk dat Hij 
heeft gedaan middels uw leesmateriaal. 
Ik heb uw leesmateriaal verspreid in het 
City Center College School en Nakivubo 
Primary School. Meer dan 30 studenten 
zijn gered. In de Democratische 
Republiek Congo zijn 15 mensen gered.

Ik verzoek u om leesmateriaal te sturen 
plus 20 Engelse Bijbels, 20 Franse Bijbels, 
20 exemplaren van The Messiah in het 
Frans, 20 ervan in het Engels, 25 T-shirts 
voor het team in Oeganda en Congo. De 
nieuwe Bijbels zullen worden verspreid 
onder de nieuwe, geliefde  bekeerlingen.
De uwe in Christus,
Dominee Embwata Yamungu
Kampala, Oeganda
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aanwezigheid van de Heer voelen. Ik 
begon ongecontroleerd te huilen. Ik viel 
neer op mijn knieën en schreeuwde tot de 
Heer met heel mijn hart, en ik zei: “Heere, 
hoe is het mogelijk dat ik zeg van u te 
houden en blijf doorgaan met zondigen, 
en hoe kan ik mezelf een christen noemen 
terwijl ik doorga met zondigen?” Mijn hart 
brak in duizend stukjes. Ik voelde me zo 
beschaamd, zo gebroken en zo smerig. De 
Heere liet me zien dat ik niet gered was en 
dat ik op weg was naar de hel. Ik vroeg aan 
de Heere mij de weg te tonen om met Hem 
in het reine te komen, om ergens naar 
toe te gaan. Ik vertelde de Heere dat alle 
kerken tegen me hadden gelogen en dat ik 
toch ergens naar toe zou kunnen gaan. Ik 
wilde niet naar de hel gaan, ik wilde geen 
drugs meer nemen, maar het lukte me niet 
te stoppen. Ik wilde niet meer zondigen, 
maar ik kon niet stoppen.

Ik kwam de gele plaknotitie weer 
tegen waarop ik maanden daarvoor had 
geschreven: “Tony Alamo kerk.” Ik keek op 
internet en begon het evangelie te lezen. Ik 
kon er geen genoeg van krijgen. De teksten 
waren vol met de Heilige Geest en ze waren 
als geneeskrachtig water voor mijn gebroken 
ziel. Ik las de literatuur de hele dag en nacht. 
Het was krachtig. Ik las De geheimen van 
de paus, Duivelse wereldregering agenten 
geven zich uit voor VS agenten, en Een 
nieuw Pearl Harbor en ik wist dat onze 
dominee de waarheid kende.

Vanuit de baai van San Francisco bracht 
mijn vriend me op een zaterdagavond 
met de auto naar het zuiden. Ik ging 
naar twee diensten op zondag. Ik kon de 
Heilige Geest voelen. Ik wist dat dit het 
was waar de Heere me wilde hebben, 
maar ik was er niet klaar voor. Ik ging 
naar huis en de Heere was drie weken 

met me bezig. Ik zat vast aan de 
drugs en mijn vriend. Op een 
dag las ik een artikel getiteld: 
“De weg naar de macht” en ik 
ontving het vertrouwen om op 
mijn knieën te gaan. Satan zei 
me dat ik terug zou gaan naar de 
drugs, en daarom wilde ik niet 
het zondaarsgebed opzeggen. 
Maar deze keer waren de boeien 

gebroken. Ik geloofde met heel mijn hart 
dat de Heere me zou afhouden van mijn 
zonden en drugsverslaving. Ik zei het 
zondaarsgebed op met heel mijn hart en 
ik besloot: “Ik ga de Heere dienen met heel 
mijn hart en ik keer nooit meer terug naar 
een leven in zonde.” Ik was neergeknield 
in een hotelkamer. Jezus bevrijdde me. Ik 
wist dat ik gered was. Ik kon voelen hoe 
Zijn Heilige Geest in me kwam en Zijn 
bloed mijn zonden wegwaste. Ik was zo 
gelukkig. Ik huilde tranen van blijdschap. 
Ik wilde rennen en iedereen vertellen wat 
ik zojuist had meegemaakt. Ik had geen 
verlangen meer naar drugs en zonde. Het 
enige dat ik wilde doen is de Bijbel lezen 
en de Heere dienen. Ik werd lid van deze 
kerk twee dagen nadat ik was gered, op 
11 januari 2008. Ik pakte twee koffers en 
nam een trein hiernaartoe. Ik ben nooit 
zo gelukkig geweest. Ik ben nog steeds 
drugsvrij. Ik ontving de doop van de 
Heilige Geest en dit is wat ik wil doen de 
rest van mijn leven, het teruggeven aan de 
Heere omdat Hij Zijn leven heeft gegeven 
voor mij op Golgotha. De Heere kan je 
echt redden en je de kracht geven om de 
zonde te overwinnen. Hij deed het voor 
mij en hij kan het voor iedereen doen die 
een beroep op hem doet met een oprecht, 
berouwvol hart.

Broeder Joseph Banda deelt de literatuur 
om mensen te werven uit in het centrum 
van Chipata – Chipata, Zambia.

Filipijnen

Florida
Dank u zeer! Laat weten aan dominee 

Alamo dat ik veel van zijn berichten heb 
gedownload en op cd heb gezet, zodat ze 
kunnen worden afgeluisterd. Ze proberen 
me weg te houden van talk radio (Ik 
heb al in 2003 afstand gedaan van mijn 
tv). Ik heb altijd naar de berichten van 
dominee Alamo geluisterd, en ik leer zo 
veel over het WOORD. Ze hebben me 
zo veel gezegend!
Liefde in Jahsjoea,
Hank Christen
St. Petersburg, Florida

Beste evangelist Tony Alamo,
Ik schijf deze brief met hulp van de 

dochter van mijn werkgever die als een 
jongere zus voor me is, aangezien ik niet 
zo goed ben in het schrijven en spreken 
van het Engels. Ik ben negentien jaar, 
gediplomeerd op een hogeschool in de 
Filipijnse provincie Antique, en ik werk 
al meer dan een jaar als dienstmeisje 
voor dit fijne gezin.

Dit gezin luistert elke zondag 
naar uw radioprogramma “Tony 
Alamo Ministries” en zij moedigden 
mij aan om ook te luisteren. Hier en 
daar begreep ik dingen niet vanwege 
de taal, maar zij leggen me uit wat 
er wordt gezegd in het programma, 

en zodra ik het begrijp begin ik te 
mediteren over de boodschap en het 
meer te waarderen.

Ik hoop dat u doorgaat met het 
verspreiden van Gods liefde via uw 
programma. Dat u krachtig mag zijn 
en mij in uw gebedsintenties mag 
opnemen, vooral voor de gezondheid 
van mijn familie. Neem alstublieft 
ook het gezin waar ik voor werk op 
in uw gebedsintenties. Ze zijn zo goed 
voor me en ze hebben me behandeld 
als was ik één van hen.
Salamat po (dank u).
Liezzle Esponilla
Quezon City, Filipijnen
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20 2 Kor. 6:14-18, 2 Tess. 2:3-12, Op. 2:18-25, 14:8-11, 16:1-2, 10-11, hoofdst. 17, 18:1-8, 19:1-3, 17-21, 20:4, 10   21 Mat. 28:19-20, Joh. 3:5, Hand. 2:38, 19:3-5   22 2 Tim. 2:15, 
3:14-17, Jak. 1:22-25, Op. 3:18   23 Ps. 51:5, Rom. 3:10-12, 23   24 Matth. 26:63-64, 27:54, Luk. 1:30-33, Joh. 9:35-37, Rom. 1:3-4   25 Hand. 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Joh. 1:7, 
Openb. 5:9   26 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   27 Luk. 22:69, Hand. 2:25-36, Heb. 
10:12-13   28 1 Cor. 3:16, Openb. 3:20   29 Ef.  2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Joh. 1:7, Openb. 1:5, 7:14   30 Matth. 26:28, Hand. 2:21, 4:12, Ef.  1:7, Col. 1:14   31 Matth. 
21:22, Joh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13   32 Heb. 11:6   33 Joh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Openb. 7:14, 22:14   34 Matth. 28:18-20, Joh. 3:5, Hand. 2:38, 19:3-5   35 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

GOD zegt tot ons allemaal verre te blijven 
van Satans organisaties en primair van Satans 
wereldregering, die het bestuur van Satan 
heeft gekregen over de nieuwe wereldorde.20 
Geloof je GOD of deze satanische Vaticaanse 
rooms-katholieke sekte en de paus? Geloven 
in Satans paus levert niets op.  De toekomst 
van degenen die hem geloven en volgen is 
een eeuwigheid in de poel van vuur.

Geloof GOD die duidelijk zegt dat er 
geen leven is op enige andere planeet. 
Geloof ook dat de ufo’s de engelen uit 
de hemel zijn, de wachters, en geloof 
de ALMACHTIGE GOD, opnieuw, die 
alomtegenwoordig is, wat betekent dat 
HIJ overal op hetzelfde moment is.

Als je keuze GOD is, zeg dan dit 
gebed op. Laat je dopen, volledig 
ondergedompeld in water, in de naam van 
de VADER, de ZOON en de HEILIGE 
GEEST.21 Bestudeer de Statenvertaling 
van de Bijbel en doe wat deze zegt.22

Mijn HEERE en mijn GOD, ik ben een 
zondaar, ontferm U over mijn ziel.23 Ik 
geloof dat JEZUS CHRISTUS de ZOON 
is van de levende GOD.24 Ik geloof dat HIJ 

stierf aan het kruis en ZIJN dierbaar bloed 
vergoot ter vergeving van al mijn vroegere 
zonden.25 Ik geloof dat GOD JEZUS uit de 
dood heeft laten verrijzen door de kracht 
van de HEILIGE GEEST,26 en dat HIJ zit 
aan de rechterhand van God om op dit 
moment de belijdenis van mijn zonde en dit 
gebed aan te horen.27 Ik open de deur van 
mijn hart, en ik nodig U uit in mijn hart, 
HEERE JEZUS.28 Was al mijn vuile zonden 
weg in het kostbare bloed dat U voor mij 
hebt vergoten aan het kruis op Golgotha.29 
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 Bijbel,  dat zegt.30 UW WOORD zegt 
dat U niemand zult afwijzen, en dat geldt 
ook voor mij.31 Daarom weet ik dat U 
mij gehoord hebt, en weet ik dat U mij 
hebt geantwoord, en weet ik dat ik gered 
ben.32 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.33

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.34 

Bestudeer ijverig de Statenvertaling, en 
doe wat het zegt, tot de dag dat je sterft.35 

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 kosteloos 
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 
[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)

(Vervolg van pagina 5)

Neem contact op met ons voor meer informatie of voor literatuur over andere onderwerpen die van belang kunnen zijn.
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Tony Alamo Christian Ministries Worldwide biedt een plek om te wonen met alle dingen die nodig zijn voor het leven voor 
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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.
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