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“GODS wagenen zijn 
tweemaal tien duizend, de 
duizenden verdubbeld. De 
HEERE is onder hen” (Psalm 
68:17). Het is overduidelijk 
dat de wagenen van GOD 
de hedendaagse vliegende 
schotels zijn, die bekend staan 
als ufo’s. Zij komen niet van 
enige andere planeet, maar ze 
zijn de engelen van GOD, die 
de aarde eeuwenlang hebben 
gecontroleerd op misdaden tegen 
de wetten van GOD en tegen 
erfgenamen van de verlossing.1

Hebreeën 1:10-14 stelt: “En: GIJ, 
HEERE! hebt in den beginne de aarde 
gegrond, en de hemelen zijn werken 
UWER handen; Dezelve zullen vergaan, 
maar GIJ blijft altijd, en zij zullen alle 
als een kleed verouden; En als een 
dekkleed zult GIJ ze ineenrollen, en 
zij zullen veranderd worden; maar 
GIJ zijt Dezelfde, en UW jaren zullen 
niet ophouden.  En tot welken der 
engelen heeft HIJ ooit gezegd: Zit aan 
MIJN rechter hand [zoals HIJ enkel 
tegen CHRISTUS zei], totdat IK UW 
vijanden zal gezet hebben tot een 
voetbank UWER voeten? Zijn zij niet 
allen gedienstige geesten, die tot dienst 
uitgezonden worden, om dergenen wil, 
die de zaligheid beërven zullen?”

Ware het niet door de wagens van 
GOD (die de meeste mensen ufo’s 

noemen), hoe zouden GODS dienende 
geesten in staat zijn om al de goede 
daden van de heiligen en de corruptie 
op aarde, gedaan door de goddelozen, 
vierentwintig uur per dag te volgen? Hoe 
zou GOD het weten, ook al is HIJ een 
alwetende GOD, welke engelen HIJ moet 
zenden en wanneer ze moeten worden 
gezonden om de heiligen te zegenen 
of de goddelozen te waarschuwen, te 
vervloeken, of te vernietigen?

Bijvoorbeeld, in Genesis 32:12 zei 
GOD tot Jakob, wie HIJ later Israël 
noemde: “Ik zal gewisselijk bij u weldoen, 
en Ik zal uw zaad stellen als het zand der 
zee, dat vanwege de menigte niet geteld 
kan worden!” GOD wist nochtans wat er 
omging in koning David toen de koning 
besloot alle kinderen van Israël te tellen. 
Zo begon het. 1 Kronieken, 21:1-2 stelt: 

“Toen stond de Satan op tegen 
Israël, en hij porde David aan, 
dat hij Israël telde. [waarvan 
GOD zei dat ze niet geteld 
kunnen worden omdat ze 
ontallijk zijn. (Heb. 11:12)] En 
David zeide tot Joab en tot de 
oversten des volks: Gaat heen, 
telt Israël van Berseba tot Dan 
toe, en brengt hen tot mij, dat 
ik hun getal wete”.

Door gehoorzaam te zijn 
aan Satan, liet koning David 
toe in zijn hart, zoals Eva toeliet 
in haar hart, om in hun hart te 

zeggen, “Ik zal zijn als de HOOGSTE GOD 
en ik zal hun aantal kennen, zoals GOD 
hun aantal kent.” Als GOD zo boos was 
op Eva en Adam omdat ze niet naar HEM 
geluisterd en HEM niet gehoorzaamd 
hadden, dat HIJ elke ziel die ooit op aarde 
zou leven vervloekte tot de dood, de hel 
en een eeuwigheid in een vlammenzee, 
waarom zou GOD David dan laten 
wegkomen met zo’n ongehoorzaamheid 
en zondigheid wegens het luisteren naar 
en gehoorzamen aan Satans gebod?2 
GOD respecteert geen personen.3 Als 
HIJ Adam en Eva vervloekte wegens 
ongehoorzaamheid aan HEM en als HIJ 
koning David vervloekte, ZIJN oogappel, 
wegens ongehoorzaamheid aan HEM, dan 
zal hij jou en mij en ieder ander vervloeken 
wegens ongehoorzaamheid aan HEM.4
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(Vervolg van pagina 1)
Nadat David Joab opdroeg om 

het volk van Israël te tellen, Joab 
antwoordde David door te zeggen: “De 
HEERE doe tot Zijn volk, gelijk zij nu 
zijn, honderdmaal meer; zijn zij niet 
allen, o mijn heer koning, mijn heer tot 
knechten? Waarom verzoekt mijn heer 
dit? Waarom zou het Israël tot schuld 
worden?” Doch het woord des konings 
nam de overhand tegen Joab; derhalve 
toog Joab uit, en hij doorwandelde 
gans Israël; daarna kwam hij weder te 
Jeruzalem. En Joab gaf David de som 
van het getelde volk; en gans Israël 
was elfhonderd duizend man, die het 
zwaard uittrokken, en Juda vierhonderd 
duizend, en zeventig duizend man, die 
het zwaard uittrokken. Doch Levi en 
Benjamin telde hij onder dezelve niet; 
want des konings woord was Joab een 
gruwel [zoals het GOD ook was]. 

“En deze zaak was kwaad in de 
ogen GODS; daarom sloeg HIJ Israël. 
Toen zeide David tot GOD: Ik heb zeer 
gezondigd, dat ik deze zaak gedaan 
heb; maar neem toch nu de misdaad 
UWS knechts weg, want ik heb zeer 
zottelijk gehandeld. De HEERE nu 
sprak tot Gad, den ziener [profeet] 
van David, zeggende: “Ga heen, en 
spreek tot David, zeggende: Aldus 
zegt de HEERE: Drie dingen leg IK u 
voor; kies u een uit die, dat IK u doe”. 
En Gad kwam tot David, en zeide tot 
hem: “Zo zegt de HEERE: Neem u uit: 
Of drie jaren honger, of drie maanden 
verteerd te worden voor het aangezicht 
uwer wederpartij, en dat het zwaard 
uwer vijanden u achterhale; of drie 
dagen het zwaard des HEEREN, dat 
is, de pestilentie in het land, en een 
verdervenden engel des HEEREN in al 
de landpalen van Israël? Zo zie nu toe, 
wat antwoord ik DIEN zal wedergeven, 
DIE mij gezonden heeft”. Toen zeide 
David tot Gad: “Mij is zeer bange; 
laat mij toch in de hand des HEEREN 
vallen; want ZIJN barmhartigheden 
zijn zeer vele, maar laat mij in de hand 
der mensen niet vallen”.

“De HEERE dan gaf pestilentie in 
Israël; en er vielen van Israël zeventig 

duizend man. En GOD zond een 
ENGEL [een vliegende schotel, 
bemand door slechts een ENGEL] 

naar Jeruzalem, om die te verderven; en 
als hij [de ENGEL] haar verdierf, zag het 
de HEERE, en het berouwde HEM over 
dat kwaad; en Hij zeide tot [de Bewaker] 
den verdervenden engel: Het is genoeg, 
trek nu uw hand af. De [de Bewaker] 
ENGEL des HEEREN nu stond bij den 
dorsvloer van Ornan, den Jebusiet. Als 
David zijn ogen ophief, zo zag hij den 
ENGEL des HEEREN [een Bewaker], 
staande tussen de aarde en tussen den 
hemel, met zijn uitgetrokken zwaard in 
zijn hand, uitgestrekt over Jeruzalem.

“Toen viel David, en de oudsten, 
bedekt met zakken [dit betekent dat zij 
vastten], op hun aangezichten. En David 
zeide tot GOD: Ben ik het niet, die gezegd 
heb, dat men het volk tellen zou? Ja, ik zelf 
ben het, die gezondigd en zeer kwalijk 
gehandeld heb; maar deze schapen, wat 
hebben die gedaan? O HEERE, mijn 
GOD, dat toch UW hand tegen mij, en 
tegen het huis mijns vaders zij, maar 
niet tegen UW volk ter plage. Toen zeide 
de ENGEL des HEEREN tot Gad [de 
profeet], dat hij David zeggen zou, dat 
David zou opgaan, om den HEERE een 
altaar op te richten op den dorsvloer van 
Ornan, den Jebusiet. Zo ging dan David 
op naar het woord van Gad, dat hij in den 
Naam des HEEREN gesproken had.

“Toen zich Ornan wendde, zo zag 
hij den ENGEL; en zijn vier zonen, die 
bij hem waren, verstaken zich [zoals 
de hedendaagse mensen soms doen 
wanneer zij vliegende schotels zien, 
ufo’s, GODS ENGELEN, zwevend 
boven hen; deze komen niet van 
enige andere planeet, maar van de 
hemel!]. En Ornan dorste tarwe. En 

David kwam tot Ornan; en Ornan zag 
toe, en zag David; zo ging hij uit den 
dorsvloer, en boog zich neder voor 
David [toen Ornan de ENGEL zag en 
daarna David, voelde hij een sterke 
band tussen de ENGEL en David. 
Ornan was bang en daarom boog hij 
voor David], met het aangezicht ter 
aarde. En David zeide tot Ornan: Geef 
mij de plaats des dorsvloers, dat ik op 
dezelve den HEERE een altaar bouwe; 
geef ze mij voor het volle geld, opdat 
deze plage opgehouden worde van over 
het volk. Toen zeide Ornan tot David: 
Neem ze maar henen, en mijn heer de 
koning doe wat goed is in zijn ogen; zie, 
ik geef deze runderen tot brandofferen, 
en deze sleden tot hout, en de tarwe tot 
spijsoffer; ik geef het al. En de koning 
David zeide tot Ornan: Neen, maar ik 
zal het zekerlijk kopen voor het volle 
geld; want ik zal voor den HEERE niet 
nemen wat uw is, dat ik een brandoffer 
om niet offere.  En David gaf aan 
Ornan voor die plaats zeshonderd 
gouden sikkelen van gewicht.  Toen 
bouwde David aldaar den HEERE 
een altaar, en hij offerde brandofferen 
en dankofferen. Als hij den HEERE 
aanriep, zo antwoordde HIJ [GOD] 
hem door vuur uit den hemel, op het 
brandofferaltaar.  En de HEERE zeide 
tot den ENGEL, dat hij zijn zwaard 
weder in zijn schede steken zou. 

“Ter zelfder tijd, toen David zag, 
dat de HEERE hem geantwoord had 
op den dorsvloer van Ornan, den 
Jebusiet, zo offerde hij aldaar; Want de 
tabernakel des HEEREN, dien Mozes in 
de woestijn gemaakt had, en het altaar 
des brandoffers, was te dier tijd op de 
hoogte te Gibeon. David nu kon niet 
heengaan voor hetzelve, om God te 
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zoeken; want hij was verschrikt voor het 
zwaard van den ENGEL des HEEREN.” 
(1  Kronieken 21:3-30). Er zijn vele 
andere geschriften die aantonen dat 
GOD ZIJN engelen gebruikt om te 
vervloeken en te vernietigen.5

De oude profeet Nahum beschreef de 
hedendaagse snelwegen en auto’s op de 
enige manier die hij kende. Nahum 2:4 
stelt, “De wagens razen door de wijken, 
zij lopen ginds en weder op de straten; 
hun gedaanten zijn als der fakkelen, 
zij lopen door elkander henen als de 
bliksemen.” Dit zijn eindtijdprofetiën 
van motorvoertuigen en snelwegen.

Op geen enkele andere planeet is 
leven, of enige andere creatie van GOD. 
Daarom is het volstrekt belachelijk en 
absurd om te denken dat de vliegende 
schotels en ufo’s van enige andere planeet 
komen. Zij komen van de hemel.

Meer dan wat ook, wil GOD geloofd 
worden en HIJ weet dat je HEM niet 

gelooft wanneer je ZIJN geboden niet 
opvolgt. Dit is wat GOD zegt aangaande 
ZIJN hemel en ZIJN aarde. In Genesis 
1:14-15, “En God zeide: Dat er lichten 
zijn in het uitspansel des hemels, om 
scheiding te maken tussen den dag 
en tussen den nacht; en dat zij zijn tot 
tekenen en tot gezette tijden [hier op 
aarde, niet op enige andere planeet], 
en tot dagen en jaren! [wederom, enkel 
voor planeet Aarde]  En dat zij zijn tot 
lichten in het uitspansel des hemels, 
om licht te geven op de AARDE! [niet 
op Mars, Jupiter, Mercurius, of enige 
andere planeet]: en het was alzo.” 
Denk niet dat je kunt ontsnappen aan 
de corruptie en het geweld wat nu 
voorkomt en zich zal uitbreiden op 
wat je noemt “moeder aarde.” Denk 
niet dat je naar een of andere planeet 
kunt gaan om te leven, want leven kan 
nergens anders voorkomen. Je zult op 
aarde geen vrede vinden omdat wij een 
corrupt volk zijn en zonder de HEERE 
in onze harten, zullen we altijd corrupt 
zijn. Haal het ook maar uit je hoofd dat 

deze ufo’s, de vliegende schotels, de 
BEWAKERS, de ENGELEN, van een 
andere planeet afkomstig zijn. Als u 
dergelijke misvatting gelooft, heeft 
GOD je al een krachtig waanidee 
ingeprent, zoals HIJ aankondigt in 2 
Thessalonicensen 2:8-12: “En alsdan 
zal de Ongerechtige geopenbaard 
worden [de duivel, Satan, de 
Antichrist], denwelken de HEERE 
verdoen zal door den GEEST ZIJNS 
monds, en te niet maken door de 
verschijning ZIJNER toekomst; 
Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar 
de werking des satans, in alle kracht 
[alle zwakke en miserabele satanische 
kracht], en tekenen, en wonderen der 
leugen [leugens zoals die, die stelt 
dat ENGELEN of ufo’s van andere 

planeten afkomstig zijn en dat er leven 
is op andere planeten, en dat je spoedig 
aan de kwaadaardige corruptie van 
ZIJN aarde kunt ontsnappen op een of 
andere planeet];  En in alle verleiding 
[stellen dat huwelijken tussen gelijke 
geslachten oké zijn, abortus, moord met 
voorbedachte rade is oké,6 lesbianisme 
en homoseksualiteit zijn oké,7 overspel8 
en ontucht zijn oké,9 vergiftiging met 
alcohol of drugs is oké,10 komedie is 
oké,11 stelen12 en blasfemie zijn oké,13  
de HEERE uw GOD niet liefhebben 
met uw gehele hart, ziel, geest en 
kracht is oké,14 de HEERE niet dienen 
is oké, en begeerte is oké15] der 
onrechtvaardigheid in degenen, die 
verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde 
der waarheid niet aangenomen hebben, 
om zalig te worden. En daarom zal GOD 
hun zenden een kracht der dwaling, 
dat zij de leugen zouden geloven [een 
leugen zoals die, die stelt dat ufo’s van 
andere planeten afkomstig zijn en dat 
er leven is op andere planeten]; opdat 
zij allen veroordeeld worden, die de 
waarheid niet geloofd hebben, maar 
een welbehagen hebben gehad in de 
ongerechtigheid.”

Laten we teruggaan naar Genesis 
1: “GOD dan maakte die twee grote 
lichten; dat grote licht tot heerschappij 
des daags [de zon], en dat kleine licht 
tot heerschappij des nachts [de maan]; 
ook de sterren. En GOD stelde ze in het 
uitspansel des hemels, om licht te geven 
op de AARDE [niet op enige andere 
planeet]. En om te heersen op den 
dag, en in den nacht, en om scheiding 
te maken tussen het licht en tussen de 
duisternis. En GOD zag, dat het goed 
was” (Genesis 1:16-18).

Wat geloof je nu? Geloof je in het 
goede of in het kwade? Geloof je dat GOD 

(Vervolg op pagina 4)
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ons maakte uit het stof van de grond, of 
geloof je de wetenschappers? Geloof je in 
GOD of de koolstofdateringsmachines? 
In andere woorden: geloof je dat de 
wereld 6.000 jaar oud is, zoals de HEERE 
zegt, of geloof je de leugen dat de wereld 
miljoenen of miljarden jaren oud is, zoals 
de atheïsten zeggen? Als je liever leugens 
gelooft dan GODS WOORD, dan is 
je al een krachtig waanidee ingeprent 
en ben je verdoemd.16 Hopelijk voor 
jouwentwil, is dit niet waar. Als je verlost 
zou willen worden en de eeuwigheid 
wil doorbrengen in de hemel met GOD 
de VADER, de ZOON en de HEILIGE 
GEEST,  samen met allen die in GOD 
hebben geloofd door ZIJN ZOON 
JEZUS CHRISTUS, zeg dit gebed:

Mijn HEERE en mijn GOD, ik ben 
een zondaar, ontferm U over mijn 
ziel.17 Ik geloof dat JEZUS CHRISTUS 
de ZOON is van de levende GOD.18 

Ik geloof dat HIJ stierf aan het kruis 
en ZIJN dierbaar bloed vergoot 
ter vergeving van al mijn vroegere 
zonden.19 Ik geloof dat GOD JEZUS 
uit de dood heeft laten verrijzen door 
de kracht van de HEILIGE GEEST,20 

en dat HIJ zit aan de rechterhand 
van God om op dit moment de 
belijdenis van mijn zonde en dit 

gebed aan te horen.21 Ik open de deur 
van mijn hart, en ik nodig U uit in 
mijn hart, HEERE JEZUS.22 Was al 
mijn vuile zonden weg in het kostbare 
bloed dat U voor mij hebt vergoten 
aan het kruis op Golgotha.23 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.24 UW 
WOORD zegt dat U niemand zult 
afwijzen, en dat geldt ook voor mij.25 
Daarom weet ik dat U mij gehoord 
hebt, en weet ik dat U mij hebt 
geantwoord, en weet ik dat ik gered 
ben.26 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.27

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.28 Bestudeer 
ijverig de Statenvertaling, en doe 
wat het zegt, tot de dag dat je sterft.29 
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 3)
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