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WONDEREN IN DE HEMEL BOVEN
EN

TEKENEN OP AARDE BENEDEN
door Tony Alamo
Miljoenen mensen hebben
[...] in den hemel boven, en
waarnemingen van ufo’s
tekenen op de aarde beneden”
gemeld, ook wel vliegende
zullen zijn (Handelingen 2:19).
schotels genoemd. Er is geen
Wist u dat de structuur van de
enkele reden om te ontkennen
hemel sterk veranderd is? Wist
dat ufo’s bestaan, want ze
u ook dat de ufo’s of vliegende
bestaan werkelijk.
schotels die mensen hebben
De discipelen van JEZUS
gezien, feitelijk engelen zijn
vroegen HEM: “Zeg ons,
die boven de aarde surveilleren
wanneer zullen deze dingen
voordat ze de woede van God
zijn, en welk zal het teken zijn
uitstorten over de aarde om
van Uw toekomst, en van het
deze te vernietigen? GOD heeft
Tony en Susan Alamo, orkest en koor in hun
einde van de wereld? En Jezus,
altijd ZIJN engelen gestuurd om
televisieprogramma in de jaren ‘70 en begin jaren ‘80
antwoorde en zei tot hen: Ziet
ZIJN woede uit te storten over
toe, dat u niemand verleide.
de zondaars van de wereld.2
Genesis 6:6-7 zegt: “Toen berouwde
Want velen zullen komen onder Mijn aardbevingen in verscheidene plaatsen.
Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en Doch al die dingen zijn maar een het den HEERE, dat Hij den mens op de
aarde gemaakt had, en het smartte Hem
zij zullen velen verleiden. En gij zult horen beginsel der smarten.
van oorlogen, en geruchten van oorlogen
Alsdan zullen zij u overleveren in aan Zijn hart. En de HEERE zeide: Ik
[Webster›s Dictionary zegt dat oorlogen, verdrukking, en zullen u doden, en zal den mens, dien Ik geschapen heb,
gedeeltelijk, epidemieën zijn, d.w.z. ‹een gij [christenen van de GEESTELIJKE verdelgen van den aardbodem, van
dodelijke epidemische ziekte, plaag; alles wedergeboorte] zult gehaat worden van den mens tot het vee, tot het kruipend
wat als schadelijk wordt beschouwd; alle volken, om MIJN Naams wil. En gedierte, en tot het gevogelte des hemels
waarschijnlijk de dood veroorzakend, dan zullen er velen geërgerd worden, toe; want het berouwt Mij, dat Ik hen
gevaarlijk voor de maatschappij (de en zullen elkander overleveren, en gemaakt heb.”
JEZUS zei ook in Mattheüs 24:37-39,
epidemische bedreiging van oorlog)›]: elkander haten.” (Mattheüs 24:31
ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die 10). “Haat,” in Webster’s Dictionary, «En gelijk de dagen van Noach waren,
dingen moeten geschieden, maar nog is betekent “een krachtige afkeer van of alzo zal ook zijn de toekomst van den
het einde niet. Want het ene volk zal vijandig staan tegenover, de wens om Zoon des mensen. Want gelijk zij waren
tegen het andere volk opstaan, en het ene te vermijden [zoals in: GOD haten, de in de dagen voor den zondvloed, etende
en drinkende, trouwende en ten huwelijk
koninkrijk tegen het andere koninkrijk; Bijbel haten, christenen haten].”
en er zullen zijn hongersnoden,
De apostel Petrus echoot gedeeltelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken
en pestilentien, [oorlogen, ziekten, Joëls profetie over het einde van de Noach in de ark ging; En bekenden
(Vervolg op pagina 2)
droogtes, stormen, overstromingen], wereld, door te zeggen dat er “wonderen
1 Marcus 13:12-13, Lucas 12:51-53, Johannes 16:1-3 2 Gen. 19:1, 13, 2 Sam. 24:15-17, 24:15-16, 2 Kon. 19:35, 2 Kron. 32:21, Ps. 78:49, Ps. 13:41-42, Hand. 12:23, 2 Thes. 1:7-9,
Openb. 7:1-2, 9:15, 15:1, hoofdst. 16
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het niet, totdat de zondvloed kwam, en
hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de
toekomst van den Zoon des mensen.”
Als het GOD berouwde dat HIJ
de mens had geschapen ten tijde van
Noach, zozeer dat HIJ ZIJN engelen elk
levend wezen op aarde liet vernietigen
met uitzondering van Noach, zijn
vrouw, hun drie zonen en hun vrouwen,
denk je niet dat GOD ZIJN engelen zou
gebruiken om hetzelfde te doen met de
bevolking van de hele wereld vandaag
de dag, als HIJ vindt dat de mensen
vandaag zelfs nog zondiger zijn dan de
mensen in de dagen van Noach?
Er bestaat niet zoiets als een
vrouwelijke engel. Alle engelen van
GOD zijn mannelijk. Zij die de vliegende
schotels besturen zijn mannelijke
engelen, ze inventariseren de zonde die
heden in de wereld wordt begaan, en
ze geven hier en daar een idee van de
vernietiging die spoedig over de hele
aarde zal komen.
Door de tijd heen heeft GOD
altijd de goede engelen gebruikt om
de werken van Satan in de mens te
vernietigen, zoals in Sodom, Gomorra
en vele andere plaatsen in de Schrift.3
In de tweede en laatste verwoesting van
de huidige aarde vertelt GOD ons in
Openbaring dat het de engelen zullen
zijn die de laatste veertien plagen zullen
uitstorten over de aarde totdat deze
volledig is verwoest.4
Openbaring 8:2 tot 9:21: “En ik
zag de zeven engelen, die voor God
stonden; en hun werden zeven bazuinen
gegeven. En er kwam een andere engel,
en stond aan het altaar, hebbende een
gouden wierookvat; en hem werd veel
reukwerks gegeven, opdat hij het met
de gebeden aller heiligen zou leggen op
het gouden altaar, dat voor den troon
is. En de rook des reukwerks, met de
gebeden der heiligen, ging op van de
hand des engels voor God. En de engel
nam het wierookvat, en vulde dat met

3 Ps. 19:12-25 4 Openb. 8:7-13, 9:1-19, 11:19, 14:15-20,
15:1, 5-8, 16:1-12, 17-21

het vuur des altaars, en wierp het op
de aarde; en er geschiedden stemmen,
en donderslagen, en bliksemen, en
aardbeving. En de zeven engelen, die
de zeven bazuinen hadden, bereidden
zich om te bazuinen.
En de eerste engel heeft gebazuind,
en er is geworden hagel en vuur,
gemengd met bloed, en zij zijn op de
aarde geworpen; en het derde deel der
bomen is verbrand, en al het groene
gras is verbrand. En de tweede engel
heeft gebazuind, en er werd iets als een
grote berg, van vuur brandende, in de
zee geworpen; en het derde deel der
zee is bloed geworden. En het derde
deel der schepselen in de zee, die leven
hadden, is gestorven; en het derde deel
der schepen is vergaan.
En de derde engel heeft gebazuind,
en er is een grote ster, brandende als
een fakkel, gevallen uit den hemel, en is
gevallen op het derde deel der rivieren
[en hiervóór namen GODS luchtmacht,
de vliegende schotels, meestal ufo’s
genoemd, alle verdorvenheid op aarde
waar, en ze waren verheugd GODS
woede uit te storten over de walgelijke,
verdorven mensheid], en op de
fonteinen der wateren. En de naam der
ster wordt genoemd Alsem; en het derde
deel der wateren werd tot alsem; en vele
mensen zijn gestorven van de wateren,
want zij waren bitter geworden. En de
vierde engel heeft gebazuind, en het
derde deel der zon werd geslagen, en
het derde deel der maan, en het derde
deel der sterren; opdat het derde deel
derzelve zou verduisterd worden, en
dat het derde deel van den dag niet zou

lichten; en van den nacht desgelijks.
En ik zag, en ik hoorde een engel
vliegen in het midden des hemels,
zeggende met grote stem: Wee, wee,
wee, dengenen, die op de aarde wonen,
van de overige stemmen der bazuin der
drie engelen, die nog bazuinen zullen.
[De Heilige Schrift toont aan iedereen
dat de engelen – GODS vernietigende
engelen – zeer goed weten wat de
toekomst zal brengen. Helaas zijn de
mensen op aarde, de slechte, niet in
staat dit op te pikken!].
En de vijfde engel heeft gebazuind,
en ik zag een ster, gevallen uit den hemel
op de aarde, en haar werd gegeven de
sleutel van den put des afgronds. En zij
heeft den put des afgronds geopend;
en er is rook opgegaan uit den put, als
rook eens groten ovens; en de zon en de
lucht is verduisterd geworden van den
rook des puts. En uit den rook kwamen
sprinkhanen op de aarde, en hun werd
macht gegeven, gelijk de schorpioenen
der aarde macht hebben. En hun
werd gezegd, dat zij het gras der aarde
niet zouden beschadigen, noch enige
groente, noch enigen boom, dan de
mensen alleen, die het zegel Gods aan
hun voorhoofden niet hebben. [Is het
niet vreemd dat de mensen zeggen dat
GOD in het Oude Testament toorniger is
dan in het Nieuwe Testament? Dat lijkt er
hier niet op, of wel?] En hun werd macht
gegeven, niet dat zij hen zouden doden,
maar dat zij zouden van hen gepijnigd
worden vijf maanden; en hun pijniging
was als de pijniging van een schorpioen,
wanneer hij een mens gestoken heeft. En
in die dagen zullen de mensen den dood

Zimbabwe

Geachte heer,
Het programma Radio Africa Two heeft veel mensen in mijn gemeenschap nieuwe hoop gegeven. Toen ik er de eerste keer naar luisterde, raakte het me en ik nodigde mijn gezin uit om er samen naar te
luisteren. Het heeft sindsdien ons leven veranderd. Ik dank u zeer voor
het verspreiden van het evangelie over heel Afrika.
Dat onze goede Heer u dienovereenkomstig mag belonen.
Kunt u a.u.b. uw religieus materiaal toesturen? Ze zullen mijn spirituele leven verheffen.
Bij voorbaat dank,
Winston Tambwadr				
Bulawayo, Zimbabwe

2

zoeken, en zullen dien niet vinden; en zij
zullen begeren te sterven, en de dood zal
van hen vlieden. [In het Oude Testament
komt de bestraffing nergens in zulke
zware doses voor. Bedenk het volgende
– je kunt niet voor of tegen stemmen,
want GOD is de GROTE DICTATOR,
en HIJ is altijd aan het werk, of de
wereldbevolking dit nu leuk vindt of niet.
Er is geen politieke correctheid en geen
democratie – alleen theocratie!] En de
gedaanten der sprinkhanen waren den
paarden gelijk, die tot den oorlog bereid
zijn; en op hun hoofden waren als kronen,
het goud gelijk, en hun aangezichten
als aangezichten van mensen. En zij
hadden haar als haar der vrouwen,
en hun tanden waren als tanden van
leeuwen. En zij hadden borstwapenen
als ijzeren borstwapenen; en het gedruis
hunner vleugelen was als een gedruis der
wagens, wanneer vele paarden naar den
strijd lopen. En zij hadden staarten den
schorpioenen gelijk, en er waren angels

Missouri
Beste broeders en zusters,
Ik groet jullie in onze Heer. Ik bid
dat het iedereen goed gaat. Ik ben veilig en zeker in de handen van de Heer.
Dank u voor het sturen van de
literatuur. Dominee Alamo’s getuigenis over de “Dorre beenderen” is
verbazingwekkend. Het is opmerkelijk dat hij uit een leven van rijkdom
en roem stapte om de levende God
te dienen. Als er meer mensen zoals
hij waren, zou ons land er veel beter
aan toe zijn.
Dominee Alamo is absoluut een
groot patriot. Ik zou meer over hem
te weten willen komen. Elke literatuur over dominee Alamo zal van
harte welkom zijn.
Dank jullie voor alles wat jullie doen.
In Jezus Christus,
Richard Bounds Bonne Terre, MO
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in hun staarten; en hun macht was de
mensen te beschadigen vijf maanden. En
zij hadden over zich tot een koning den
engel des afgronds; zijn naam was in het
Hebreeuws Abaddon, en in de Griekse
taal had hij den naam Apollyon.
Het ene wee is weggegaan, ziet, er
komen nog twee weeën na dezen. En
de zesde engel heeft gebazuind, en ik
hoorde een stem uit de vier hoornen
des gouden altaars, dat voor God was,
Zeggende tot den zesden engel, die de
bazuin had: Ontbind de vier engelen,
die gebonden zijn bij de grote rivier,
den Eufraat. En de vier engelen zijn
ontbonden geworden, welke bereid
waren tegen de ure, en dag, en maand,
en jaar, opdat zij het derde deel der
mensen zouden doden. En het getal van
de heirlegers der ruiterij was tweemaal
tien duizenden der tien duizenden
[tweehonderd miljoen]; en ik hoorde
hun getal. En ik zag alzo de paarden
in dit gezicht, en die daarop zaten,
hebbende vurige, en hemelsblauwe,
en sulfervervige borstwapenen; en de
hoofden der paarden waren als hoofden
van leeuwen, en uit hun monden ging
vuur, en rook, en sulfer. Door deze drie
werd het derde deel der mensen gedood
[Als er op dat moment 7 miljard
mensen zijn, zoals heden, en een derde
van hen zou worden gedood door
deze plaag, dan zou dit een historisch
ongeëvenaard aantal gedode mensen
zijn op één bepaald moment. We weten
echter niet hoeveel mensen zijn gedood
in de zondvloed ten tijde van Noach,
hoewel we weten dat iedereen verdronk
behalve Noach en zijn familie, acht
zielen.5], namelijk door het vuur, en
door den rook, en door het sulfer, dat uit
hun monden uitging. Want hun macht
is in hun mond, en in hun staarten; want
hun staarten zijn aan de slangen gelijk,
en hebben hoofden, en beschadigen
met dezelve. En de overige mensen,
die niet gedood zijn door deze plagen,
hebben zich niet bekeerd van de werken
hunner handen, dat zij niet zouden
aanbidden de duivelen; en de gouden,
en zilveren, en koperen, en stenen, en
houten afgoden, die noch zien kunnen,

noch horen, noch wandelen; En
hebben zich ook niet bekeerd van hun
doodslagen [abortussen], noch van hun
venijngevingen, noch van hun hoererij,
noch van hun dieverijen.”
Openbaring 11:14-19: “Het tweede
wee is weggegaan; ziet, het derde wee
komt haast. En de zevende engel heeft
gebazuind, en er geschiedden grote
stemmen in den hemel, zeggende: De
koninkrijken der wereld zijn geworden
onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij
zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.
En de vier en twintig ouderlingen, die
voor God zitten op hun tronen, vielen
neder op hun aangezichten, en aanbaden
God, zeggende: Wij danken U, Heere
God almachtig, Die is, en Die was, en Die
komen zal! dat Gij Uw grote kracht hebt
aangenomen, en als Koning hebt geheerst;
En de volken waren toornig geworden,
en Uw toorn is gekomen, en de tijd der
doden, om geoordeeld te worden, en om
het loon te geven Uw dienstknechten, den
profeten, en den heiligen, en dengenen,
die Uw Naam vrezen, den kleinen en den
groten; en om te verderven degenen, die
de aarde verdierven. En de tempel Gods in
de hemel is geopend geworden, en de ark
Zijns verbonds is gezien in Zijn tempel;
en er werden bliksemen, en stemmen, en
donderslagen, en aardbeving, en grote
hagel.”
GODS luchtmacht, de vliegende
schotels, de ufo’s surveilleren op
dit moment boven de aarde ter
voorbereiding van het laatste oordeel
van GOD. Lach er om als je wil, maar er
zijn echt vliegende schotels die worden
bestuurd door engelen. Miljoenen
mensen hebben ze gezien, en ze komen
niet van een andere planeet.
Telkens wanneer GOD iets doet,
probeert Satan het zo te laten lijken
dat hij het kan kopiëren. Hoe dan
ook, Satan kan dit niet kopiëren. Satan
stuurt valse verschijningen van ufo’s, en
zijn demonen die ze besturen lijken op
kleine, vervormde mensen met grote,
vervormde hoofden. Deze imitaties
zorgen ervoor dat je bespot dat GOD
ZIJN bovennatuurlijke luchtmacht naar
het gebied stuurt, juist voordat ZIJN
(Vervolg op pagina 4)

5 Gen. 7:11-23, 1 Petr. 3:20
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engelen de aarde vernietigen, tezamen
met alle mensen die zich tegen GOD
keren en GODS bestuur haten, en dit
bestuur is niet de wereldregering, de VN,
of de nieuwe wereldorde. Deze nieuwe
wereldorde is Satans regering. Dat is
het beest bestuurd door de valse profeet
in Rome, en het wordt geleid door de
geest van Satan.6 Het Vaticaan is Satans
zetel.7 GOD heeft nooit mensen of enige
andere schepselen geschapen op welke
andere planeet dan ook. Mensen die dat
denken zijn dom!
Openbaring 15:5 tot 16:21: “En na
dezen zag ik, en ziet, de tempel des
tabernakels der getuigenis in den hemel
werd geopend. En de zeven engelen,
die de zeven [laatste] plagen hadden,
kwamen uit den tempel, bekleed met
rein en blinkend lijnwaad, en omgord
om de borst met gouden gordels. En
een van de vier [hemelse] dieren gaf
den zeven engelen zeven gouden fiolen,
vol van den toorn Gods, Die in alle
eeuwigheid leeft. En de tempel werd
vervuld met rook uit de heerlijkheid
Gods, en uit Zijn kracht; en niemand
kon in den tempel ingaan, totdat de
zeven [laatste] plagen der zeven engelen
geëindigd waren. 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
hadden, en die zijn beeld aanbaden.
En de tweede engel goot zijn fiool uit
in de zee, en zij werd bloed als van een
dode; en alle levende ziel is gestorven in
de zee. En de derde engel goot zijn fiool
uit in de rivieren en in de fonteinen der
wateren; en de wateren werden bloed.
En ik hoorde den engel der wateren
zeggen: Gij zijt rechtvaardig, Heere! Die
is, en Die was, en Die zijn zal, dat Gij
dit geoordeeld hebt; Dewijl zij het bloed
6 Dan. 2:40, 7:19-25, 12:1, Openb. 13:2-8, 14:8, 16:13-14,
19-20, 17:1-9, 18:2-24 7 Openb. 13:1-12, 17:1-9

der heiligen, en der profeten vergoten
hebben, zo hebt Gij hun ook bloed
te drinken gegeven; want zij zijn het
waardig. En ik hoorde een anderen
van het altaar zeggen: Ja, Heere, Gij
almachtige God! Uwe oordelen zijn
waarachtig en rechtvaardig. En de
vierde engel goot zijn fiool uit op de zon;
en haar is macht gegeven de mensen
te verhitten door vuur. En de mensen
werden verhit met grote hitte, en
lasterden den Naam Gods, Die macht
heeft over deze plagen; en zij bekeerden
zich niet, om Hem heerlijkheid te geven.
En de vijfde engel goot zijn fiool uit op
den troon van het beest [het Vaticaan
in Rome]; en zijn rijk is verduisterd
geworden; en zij kauwden hun tongen
van pijn; En zij lasterden den God des
hemels vanwege hun pijnen, en vanwege
hun gezweren; en zij bekeerden zich
niet van hun werken [net als vandaag].
En de zesde engel goot zijn fiool uit
op de grote rivier, den Eufraat; en zijn
water is uitgedroogd, opdat bereid zou
worden de weg der koningen, die van
den opgang der zon komen zullen. En
ik zag uit den mond des draaks [Satan],
en uit den mond van het beest [de
antichrist, de wereldregering, de VN, de
nieuwe wereldorde met hoofdkwartier
in Rome, dit is het Vaticaan], en uit den
mond des valsen profeets [het Vaticaan,
de rooms-katholieke sekte]. Want het

zijn geesten der duivelen, en zij doen
tekenen, welke uitgaan tot de koningen
der aarde en der gehele wereld, om die
te vergaderen tot den krijg van dien
groten dag des almachtigen Gods.
Ziet, Ik kom als een dief. Zalig is
hij, die waakt en zijn klederen bewaart,
[zijn verlossing8], opdat hij niet naakt
wandele, en men zijn schaamte niet
zie. En zij hebben hen vergaderd in de
plaats, welke in het Hebreeuws genaamd
wordt Armageddon. En de zevende
engel goot zijn fiool uit in de lucht; en er
kwam een grote stem uit den tempel des
hemels, van den troon, zeggende: Het is
geschied. En er geschiedden stemmen,
en donderslagen, en bliksemen; en
er geschiedde een grote aardbeving,
hoedanige niet is geschied van dat
de mensen op de aarde geweest zijn,
namelijk een zodanige aardbeving en zo
groot. En de grote stad is in drie delen
gescheurd, en de steden der heidenen
zijn gevallen; en het grote Babylon is
gedacht geworden voor God, om haar
te geven den drinkbeker van den wijn
des toorns Zijner gramschap. En alle
eiland is gevloden, en de bergen zijn
niet gevonden. En een grote hagel, elk
als een talent pond zwaar, viel neder uit
den hemel op de mensen; en de mensen
8 Matt. 8:10-12, 13:37-43, 47-50, 22:8-14, 24:42-51,
25:1-13, Luc. 9:23-26, 62, 12:35-48, 14:15-35, Rom. 8:3539, 2 Cor. 5:1-4, Openb. 3:1-3, 8-22.

Togo

(Vertaald uit het Frans)

Goedenavond, beste dominees van de christelijke kerk Tony Alamo.
Ik heb kort geleden een pakket ontvangen, op 23 februari 2013. Dit
pakket bestond uit drie Franse Bijbels, vijf exemplaren van De Messias,
twee T-shirts en duizenden exemplaren literatuur. We zullen alles doen
wat nodig is om dit materiaal snel te brengen waar er behoefte aan is.
Mijn medewerkers in Togo doen de groeten aan u en ze bedanken u
voor uw welwillendheid bij de redding van de zielen. Dat iedereen gezegend
mag zijn in de naam van onze Heer Jezus. Amen!
Onze behoeften hier in Togo zijn enorm groot. Zend ons zo mogelijk
meer materiaal over het Evangelie, zoals Franse Bijbels, veel leesmateriaal,
in een grote hoeveelheid pakketten. Het leesmateriaal raken we snel kwijt
wanneer we het krijgen. De mensen willen veel leesmateriaal om de werken
over het evangelie van de dominees van Alamo in Togo te kunnen lezen. Veel
lezers geven hun leven aan Jezus vanwege dit kleine boekje De Messias.
De hartelijke groeten,
Atchou Kokou					
Tony Alamo Kerk van Togo
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lasterden God vanwege de plage des
hagels; want deszelfs plage was zeer
groot.” (Openbaring 16:14-21).
De christelijke wereld evenals de
gehele wereldbevolking heeft een sterke
behoefte om zich bewust te worden
van dit onzichtbare koninkrijk, het
rijk van de engelen. Er bestaan goede
engelen en duivelse engelen. De goede
engelen zijn de engelen van GOD, zij
worden “wachters” genoemd. Ze zien
elke beweging die jij en ik maken, en ze
horen ook elk woord dat jij en ik zeggen.
In Genesis instrueerde aartsvader
Abraham zijn dienstknecht om naar
Abrahams geboorteland, Mesopotamië,
te gaan om een vrouw voor zijn
zoon Izak te vinden. Hij vertelde zijn
dienstknecht: “De HEERE, de God des
hemels, Die mij uit mijns vaders huis en
uit het land mijner maagschap genomen
heeft, en Die tot mij gesproken heeft,
en Die mij gezworen heeft, zeggende:
Aan uw zaad zal Ik dit land geven!
Die Zelf zal Zijn Engel [ZIJN wachter]
voor uw aangezicht zenden.” (Genesis

24:7) En HIJ zond ZIJN engel voor zijn
dienstknecht uit, en de dienstknecht
vond de dochter van Bethuel, Rebekka,
die tien jaar oud was volgens het Boek
van Jasjer, hoofdstuk 24, vers 40. Izak
was veertig jaar oud, volgens het Boek
van Jasjer, hoofdstuk 24, vers 45. Dit
wordt bevestigd in Genesis 25:20. Het
was Rebekka die bij Izak beviel van
Israël. Ze beviel van Ezau en Jakob.
GOD veranderde Jakobs naam in
Israël toen deze overmacht kreeg in
een worstelwedstrijd met HEM in
Mahanaim (Genesis 32:24-28).
Het was de engel van GOD die de
natie Israël leidde door de Rode Zee
over droge grond, en voordat dit plaats
had ging hij achter de natie Israël aan,
en hij kwam tussen het kamp van de
Egyptenaren en het kamp van de natie
van Israël in te staan (Exodus 14:15-20).
Genesis 19:1: “En die twee engelen
kwamen te Sodom in den avond.»
In Genesis 19:12-13 zeiden die twee
mannen (engelen) tot Lot: “Wien
[familieleden] hebt gij hier nog meer?

Brieven aan dominee Alamo
Ik ben geboren en
reed op zijn fietsje en
opgegroeid in Australië,
ik herinner me niet of
mijn ouders waren niet
de Heer hem genezen
religieus, en zeker geen
heeft, maar het silhouet
christenen. Ik heb nooit
van de Heere Jezus
enige begeleiding gehad
was in de bovenhoek.
in het christelijke geloof.
Zoals ik net zei, het was
heel levendig, en de
Ik heb geluk gehad,
want ik ben veel te vroeg
Heere maakte indruk
geboren en met geluk ben
op, want alles zou weer
ik in leven gebleven. Ik Broeder Lachlan Johnson goed komen. Als de
had een lichte vorm van
jongen zou genezen,
hersenverlamming en spierdystrofie. dan was dat geweldig, of anders als hij
Enfin, ik was heel jong toen ik zou sterven, dan zou hij in de hemel
een keer bij een vriend thuis was. Ik zijn gekomen. Het was een win-win
herinner het me levendig, maar zal me situatie. Op dat moment maakte de
alles volledig herinneren wanneer ik Heere me duidelijk dat Hij de Weg,
naar mijn laatste rustplaats in de hemel de Waarheid en het Leven was. Dus
ga ... Mijn vriend had een kinderbijbel hoewel ik niet de ervaring van de
in de vorm van een stripverhaal. Er wedergeboorte had gehad, dacht ik en
was een kleine jongen. net als ik. die zei ik dat ik een christen was.
was aangereden door een auto. Hij
(Vervolg op pagina 6)

een schoonzoon, of uw zonen, of uw
dochteren, en allen, die gij hebt in deze
stad, breng uit deze plaats; Want wij [de
engelen] gaan deze plaats verderven,
omdat haar geroep groot geworden is
voor het aangezicht des HEEREN, en de
HEERE ons uitgezonden heeft, om haar
te verderven.”
Het waren slechts twee engelen die
Sodom en Gomorra en de steden in de
omgeving verwoestten (Genesis 19:1229). En het was slechts één engel die
het hele leger van Sennacherib doodde.
Nadat Sennacherib pochte tegenover
Israel over hoe machtig en sterk zijn
leger was, zegt 2 Koningen 19:35:
“Het geschiedde dan in dienzelven
nacht, dat de Engel des HEEREN [één
engel] uitvoer, en sloeg in het leger van
Assyrië honderd vijf en tachtig duizend
[185.000]. En toen zij zich des morgens
vroeg opmaakten, ziet, die allen waren
dode lichamen.”
Eén engel verwoestte het hele
Egyptische leger, en één engel verwoestte
het hele leger van Sennacherib. Zeven
engelen zullen de hele wereld verwoesten.
Hoe veel meer zouden de mensen
bang moeten zijn voor de honderden
waarnemingen van ufo’s, de vliegende
schotels bestuurd door de engelen van
GOD, die op dit moment, als teken van
waarschuwing bepaalde plaatsen op
aard vernietigen, zoals New York, New
Jersey, New Orleans, Louisiana, Joplin,
Missouri, Haïti, Indonesië en Japan? Ze
verwoesten honderden andere locaties
in de wereld. De HEERE stuurt engelen
om steden en volken te verwoesten over
de hele wereld.
Mattheüs 24:21-22 zegt: “Want
alsdan zal grote verdrukking wezen,
hoedanige 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.”
Het einde van de wereld is nu.
Anderen hebben gezegd dat het einde
van de wereld daar was, en ze gaven
een datum alsof ze de precieze moment
kenden dat GOD heeft gekozen. Ik doe
dit niet, maar ik zeg je dat dit het einde
(Vervolg op pagina 8)
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De getuigenis van Lachlan Johnson
(Vervolg van pagina 5)

Mijn ouders besloten naar een andere
staat te verhuizen, waar mijn vader was
geboren. Kort daarna scheidden mijn
ouders. Mijn vader wilde niet dat ik door
mijn moeder werd opgevoed, omdat zij
geen goede moeder voor me was, dus
plaatste hij me in een internaat. Dit was
erg moeilijk voor me, weggehaald van
mijn moeder en geplaatst in een school
met een militaire opvoedingsstijl. Het
was een particuliere school voor de
rijken. Mijn moeder dacht dat het goed
voor me was, dus bleef ik daar.
Ik vertelde daar dat ik een christen
was, en al deed ik een soort van
zondaarsgebed, er was niemand die me
bijstond voor mijn behoud. Ze lazen
voor uit de King Jamesversie van de
Bijbel en we zongen psalmen (op muziek
gezet). Maar ik beging nog meer zonden
dan mensen die zelfs niet beweerden
christenen te zijn.
Er was geen
wedergeboorte, geleid door Gods Heilige
Geest. Het was een georganiseerde
religie. Geen enkele leerling zei christen
Beste broeders,
De groeten in naam van Jezus
Christus, onze spoedig komende
Messias. Het gaat goed met mijn gezin,
de gemeente en mezelf. Ik hoop en bid
dat het jullie goed gaat. Ik bid voor
dominee Tony Alamo’s gezondheid, en
dat God hem beschermt. Vrijdag heb ik
jullie pakket ontvangen. Dank jullie wel
voor jullie steun.
Christus is de drijfveer voor zowel een
dogmatisch als praktisch Christendom.
Een juiste kennis van Christus is
essentieel voor een juiste kennis van
zowel heiliging als rechtvaardiging.
De naam van Jezus is de enige naam
waardoor wij toegang zullen krijgen tot
de poort van de eeuwige glorie. Als we
bij deze poort aankomen in onze eigen
naam, zijn we verloren; we zullen niet
worden toegelaten; we zullen tevergeefs
aankloppen. Als we in de naam van

te zijn; het was gewoon een ervaring van
een trend in plaats van een beleving die
je leven verandert.
Dus ging ik van die school af.
Sommige
schoolvrienden
van
me gingen naar één van de snelst
groeiende kerken in Australië, maar
het was één van de grootste omdat
men daar niet preekte dat je God
moet vrezen en Zijn geboden moet
gehoorzamen. Er was ‘christelijk’
basketball, ‘christelijk’ surfboarding,
en een jongerenorganisatie. Ik ging dus
naar de kerk, maar om vele, verkeerde
redenen en doordeweeks deed ik wat
ik wilde. Ze preekten niet over de ernst
van de zonde. Ze benadrukten nooit
dat je een afgezonderd en heilig mens
moet zijn, gescheiden van de wereld.
Het idee van de kerk over getuigen
betekende succes hebben in je carrière
of werk, dan getuigen wanneer je kan.
Ik ging met de verkeerde mensen om,
en bepaalde personen in deze organisatie
van de kerk vonden dat je niet je hele
leven hoefde te werken; heb nu gewoon

lol. Zodoende werd ik werkloos. Mijn
ouders waren vervuld van afkeer. Na een
korte tijd van werkloosheid, besloot ik
naar de Verenigde Staten te gaan, voor
de verandering. Het was Kerst 1986.
Ik vloog naar de VS en reisde er rond.
Ik was teruggevallen en beging allerlei
soorten zonden, maar ik bleef zeggen
dat ik een christen was. Dit ging zo drie
maanden door.
Ik was in Miami waar dominee
Alamo een kerk had. Ik kwam terug
van het strand met een glas bier in mijn
hand en er waren twee broeders van de
kerk op straat die naar verloren zielen
op zoek waren. Ze kwam naar me toe
en vroegen of ik christen was en ik zei
bevestigde dat. Ze vroegen: “Houd je je
aan de geboden?” Ik moest nee zeggen.
Ze vertelden me dat de zonde van mijn
ziel me naar de brandende hel zou
brengen. Ik herinner het me als de dag
van gisteren. Ze vroegen me of ik naar
een kerkdienst wilde gaan, zodoende
volgde ik hen naar een kerkdienst.
De dienst werd gehouden in een
klein huis, zonder luxe. Ik wijdde
opnieuw mijn leven aan de Heere. Na

Zambia
Jezus komen, is dit het paspoort en
zullen we binnengaan en leven. Het
merkteken van het bloed van Christus
is het enige merkteken dat ons van de
vernietiging kan redden.
Op zondag preekte ik in de Bible
Way kerk in het district Chingala.
De boodschap was “Wees sterk en
moedig” uit Jozua 1:1-9. De gemeente
was zo enthousiast om de preek te
horen. Na de kerkdienst deelde ik het
evangeliemateriaal van dominee Alamo
uit in vier kerken op drie locaties. De
dominees waren blij met het ontvangen
leesmateriaal over het evangelie, het
evangelie dat het reddingsplan draagt
door Jezus Christus.
Intussen ging dominee Lazarous
Kululu preken in een landelijk gebied in
een plaats genaamd Ngosa Farm, daar
is ook een kerk van de Bible Way kerk
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gevestigd. Hij verspreidde ook jullie
evangeliemateriaal aangezien de vraag
nog groot is. Als de Heer de middelen
geeft, zend dan meer evangeliemateriaal
om kerken bij te staan langs de weg naar
Solwezi.
Ik stel jullie steun zeer op prijs. Veel
zielen zijn gered dankzij de literatuur
over het evangelie.
Tot slot, doe de hartelijke groeten
aan de gemeente. Ik bid dat ik spoedig
van jullie zal horen.
Jullie medewerker in Christus.
Ison Poleni
Copperbelt, Zambia
P.S. De rest van het leesmateriaal over
het evangelie heb ik aan dominee Moral
Musonda gegeven, hij verkondigt het
evangelie in Wusakile en in de dorpen
van Chamboli. Er worden nieuwe zielen
voor Christus gewonnen.

de dienst voelde ik me heel zuiver. Eén
van de beste aspecten van deze kerk is
dat ze me zeiden dat ik mijn intrekkon
nemen in de kerk en dat voor al mijn
behoeften zou worden gezorgd. De
Heere wist dat ik een kerk als deze
nodig had, want anders zou ik als zou
velen het zondaarsgebed opzeggen en
vervolgens zou ik doen wat ik wilde en
weer helemaal terugvallen in de zonde.
Dat was in april 1987 en sindsdien
ben ik bij deze kerk gebleven. Ik heb
vele diensten in de kerk bezocht,
ben het hele land rondgegaan om te

getuigen en het evangeliemateriaal van
dominee Alamo te verspreiden. Ik heb
uiteenlopende werkervaring opgedaan.
Dominee Alamo is een goede vriend en
heeft me spiritueel heel veel bijgestaan.
De christelijke kerk is echt een veilige
haven voor iemands ziel. Ik ben zo blij
dat de Heere een plek aan me heeft
gegeven, want anders zou ik als zoveel
praktiserende christenen zijn geweest
die denken dat ze op de goede weg zijn
naar de hemel, maar volgens de Bijbel
zijn ze op weg naar de hel. Ik prijs en
dank de Heere en dominee Alamo en
alle broeders en zusters in het lichaam
van Christus die me hebben geholpen.
Loof de Heer,
Lachlan Johnson

Rusland

Hello,
Many thanks for leaflets with a
basis of your beliefs. I compared all
this to the Bible and it is truth! Now it
is my beliefs. Unfortunately, in Russia
it is very difficult to trust. I distributed
part of the leaflets looking for souls,
but I got to bad people and they beat
me for that, because I wanted to share
this truth. Excuse that I for a long time
couldn’t respond to your message. I am
a poor person and I have no internet
connection. Now it is very difficult.
There is no work and from time to
time there is no food. I ask you to pray
for me. I will try to write you soon. Still
something to learn about a baptism
and our further communication.
Your friend from Russia,
Maksim R.

Kenya

Dominee K.S. Manohar (boven
links en onder rechts) verspreidt
zielenwinnende literatuur in
Visakhapatnam, Andhra Pradesh,
India

Cuba

(Vertaald uit het Frans)
Geliefde broeder dominee Alamo,
Ik verlang dat God de verzoeken van uw hart inwilligt. Gelukkig
nieuwjaar! Dominee, ik ben u heel dankbaar voor de cd’s en de Tony
Alamo-T-shirts die ik eindelijk ontvangen heb. Ze maakten me heel
gelukkig. Dominee, vele mensen hebben uw nieuwsbrieven en het
boek De Messias ontvangen. Het heeft effect gehad op de mensen,
ze hebben nu een duidelijkere en grotere kennis van Jezus Christus.
Uw nieuwsbrieven hebben het leven van vele zielen opgevrolijkt en
gevuld. We hadden graag meer tijd gehad om te evangeliseren en
meer vrijheid, maar we zullen doen wat God ons laat zien.
We gaan door met het bidden voor jullie allemaal, dominee.
Houd vol! Blijf voortgaan. God houdt van ons. “Zijt nuchteren, en
waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende
leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden; Denwelken
wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende, dat hetzelfde lijden
aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt” (1
Petrus 5:8-9). Ik hou heel veel van jullie!!
Veel zegen!
Daiye Madeleidys				
Havana, Cuba
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Beste evangelist Tony Alamo,
Ik dank God dat ik uw uitzendingen
heb gevonden. Ik heb veel geleerd van
uw programma. U spreekt over serieuze
zaken, over hoe te leven en lief te hebben
en over de gezondheid en het gezin.
De Heere heeft u gebruikt om mij en
mijn gezin en ook mijn ouders te redden.
Zend me wat nuttige christelijke literatuur.
In Zijn heilige naam,
Simon Ngugi		
Nyahururu, Kenia

Filipijnen
Dank u dat u deel uitmaakt van mijn reis.
Uw programma was heel belangrijk voor mijn
spirituele behoeften. Uw boodschap van hoop
gaf me troost en verlichting, en inspireerden me
om door te gaan, ondanks alles. Op sommige
momenten wil ik het er bij laten zitten. Maar uw
boodschap komt altijd weer op in mijn geest, en
ze vertelt me dat al deze dingen voorbijgaan als
ik vertrouw op de Heer.
Dank u, en ga door met de grote opdracht om
zielen te redden.
Met vriendelijke groeten,
Jocelyn Ogayon
Quezon City, Filipijnen

WONDEREN IN DE HEMEL BOVEN
EN
TEKENEN OP AARDE BENEDEN
(Vervolg van pagina 5)

is. Denk je niet dat het de hoogste tijd
is voor je om berouw te tonen voor je
zonden en GEESTELIJK te worden
wedergeboren, zodat je de eeuwigheid
in het Koninkrijk van de Hemel mag
doorbrengen? Als je dat verlangt, zeg
dan dit gebed op:
Mijn HEERE en mijn GOD, ik ben
een zondaar, ontferm U over mijn
ziel.9 Ik geloof dat JEZUS CHRISTUS
de ZOON is van de levende GOD.10
Ik geloof dat HIJ stierf aan het kruis
en ZIJN dierbaar bloed vergoot ter
vergeving van al mijn vroegere zonden.11
Ik geloof dat GOD JEZUS uit de dood
heeft laten verrijzen door de kracht van
de HEILIGE GEEST,12 en dat HIJ zit
aan de rechterhand van God om op dit
moment de belijdenis van mijn zonde en
dit gebed aan te horen.13 Ik open de deur
van mijn hart, en ik nodig U uit in mijn
hart, HEERE JEZUS.14 Was al mijn vuile

zonden weg in het kostbare bloed dat
U voor mij hebt vergoten aan het kruis
op Golgotha.15 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.16 UW WOORD zegt dat
U niemand zult afwijzen, en dat geldt
ook voor mij.17 Daarom weet ik dat U
mij gehoord hebt, en weet ik dat U mij
hebt geantwoord, en weet ik dat ik gered
ben.18 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.19
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.20Bestudeer ijverig de
Statenvertaling, en doe wat het zegt, tot
de dag dat je sterft. 21 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

9 Ps. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 10 Matth. 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, Openb. 5:9 12 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 13 Luk. 22:69, Hand. 2:25-36, Heb. 10:12-13 14 1 Cor. 3:16,
Openb. 3:20 15 Ef. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Joh. 1:7, Openb. 1:5, 7:14 16 Matth. 26:28, Hand. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14 17 Matth. 21:22, Joh. 6:35, 37-40,
Rom. 10:13 18 Heb. 11:6 19 Joh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Openb. 7:14, 22:14 20 Matth. 28:18-20, Joh. 3:5, Hand. 2:38, 19:3-5 21 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 • info@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:
© Copyright maart 2013, 2015 Alle rechten voorbehouden Werelddominee Tony Alamo ® Geregistreerd maart 2013, 2015
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