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DRIE ONSUCCESVOLLE POGINGEN
OM GOD TEN VAL TE BRENGEN
door Tony Alamo

Zit je er niet mee dat Satan de
hele wereld heeft bedrogen? Hij
heeft bij drie gelegenheden openlijk
geprobeerd om GOD en GODS
koninkrijk te vervangen. Twee van
deze pogingen hebben jammerlijk
gefaald en zijn derde poging, die hij
momenteel doet, zal ook snel falen.
Satans eerste poging om GOD
ten val te brengen was in het Hof
van Eden, toen Satan Eva vroeg:
Pastors Tony en Susan Alamo en hun
“Heeft GOD het gezegd?” Genesis
orkest tijdens hun internationale
3:1-3 stelt: “De slang [Satan] nu was
televisieprogramma
foto genomen in 1974
listiger dan al het gedierte des velds,
hetwelk de HEERE GOD gemaakt
De vrouw, net als de meerderheid van
had; en ZIJ zeide tot de vrouw: Is het
ook, dat GOD gezegd heeft: Gijlieden de wereldbevolking, bedacht werkelijk
zult niet eten van allen boom dezes hofs? niet dat je een miserabele eeuwigheid
En de vrouw zeide tot de slang: Van accepteert, een hel die nooit ten einde
de vrucht der bomen dezes hofs zullen komt, wat een totaal gekmakend effect
heeft op zowel de ziel als de gedachten
wij eten;
Maar van de vrucht des booms, die van het slachtoffer, wanneer je Satans
in het midden des hofs is, heeft GOD argumenten accepteert. De rook van
gezegd: Gij zult van die niet eten, noch hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid
die aanroeren, opdat gij niet sterft.” Als (Openbaring 14:9-11). Zij die Satan,
GOD zegt: “opdat gij niet sterft,” zegt zijn wereldregering en zijn (roomsHIJ niet dat de dood een kortdurend, katholieke) wereldkerk aanbidden
snel voorbijgaand iets is. HIJ bedoelt (d.w.z. gehoorzamen) zullen hetzelfde
dat de dood een eeuwige dood is voor lot ondergaan.2 Satan, belichaamd in
de ziel van een man of vrouw, een een slang, listig als hij is, verleidde Eva
eeuwigheid in de vlammen van de hel, en nu verleidt hij de hele wereld.3
In Openbaring 12:9, wordt Satan
een eeuwige dood. Dit feit wordt door
het hele Oude en Nieuwe Testament voorgesteld als de grote draak. “En de
grote draak is geworpen [uit de hemel],
heen herhaaldelijk vastgesteld.1

namelijk de oude slang, welke
genaamd wordt Duivel en Satanas,
die de gehele wereld verleidt.”
Satan wist dat door het verleiden
van Eva, hij de gehele wereld zou
verdoemen.4 Eva werd Satans eerste
evangelist; zij was de eerste geit.
Om een geit van Satan te kunnen
zijn, kan je niet in JEZUS geloven of
een van discipelen zijn. Je kan geen
leven als gekruisigde CHRISTUS
leven, maar je moet vrij zijn om te
doen wat je maar wilt. Je kan niet
getuigen over CHRISTUS maar je
moet HEM ontkennen, HIJ die ter
wereld kwam om zondaars te redden.5
Toen Satan tegen Eva zei dat ze niet
zou sterven, dat ze als GOD zou zijn en
daartoe de vrucht moest eten en ook aan
haar echtgenoot zou moeten voeren,
deed Eva wat hij zei en evangeliseerde
tegen haar echtgenoot. Hun ogen werden
geopend (Genesis 3:7). Zij wisten dat zij
zondaars waren en dat zij verleid waren.
De wereldheerschappij behoorde nu
toe aan Satan, in plaats van aan hen en
enkel geloof in de toekomstige dood en
opstanding van CHRISTUS kon hen
terugbrengen bij GOD.
Oorspronkelijk
zegende
GOD
Adam en Eva boven alle schepselen.
HIJ gaf hun heerschappij over het
gehele universum, elk levend schepsel.

(Wordt vervolgd op pagina 2)
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DRIE ONSUCCESVOLLE POGINGEN
OM GOD TEN VAL TE BRENGEN
(Vervolg van pagina 1)
Genesis 1:28 verhaalt ons hoe GOD
tegen hen zei, “Weest vruchtbaar, en
vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en
onderwerpt haar, en hebt heerschappij
over de vissen der zee, en over het
gevogelte des hemels, en over al het
gedierte, dat op de aarde kruipt.” Adam
en Eva heersten over de gehele wereld en
alles dat zich erop bevond. Toen Satan
hen verleidde, zuchtte de gehele wereld
onder de zonde van de heerschappij
van de duivel, daarom plande GOD de
verlossing van de wereld door erin neer
te dalen als een mens.6 GOD werd een
Mensenzoon. HIJ offerde ZICHZELF
op in ons belang, ging zelfs zover dat
HIJ stierf aan het kruis, gevolgd door
zijn opstanding en hemelvaart.7
Johannes 3:16 stelt, “Want alzo lief
heeft GOD de wereld gehad, dat HIJ
ZIJN eniggeboren ZOON gegeven
heeft, opdat een iegelijk die in HEM
[niet Satan of iemand anders] gelooft,
niet verderve, maar het eeuwige leven
hebbe.” Het eeuwige leven hebben is
enkel mogelijk als CHRISTUS, die GOD
is, de Weg, de Waarheid en het Leven,
wordt voortgezet in jou en je leven
(Johannes 14:6).8 Je kunt het eeuwige
leven niet verkrijgen door gewoonweg
het gebed der zondaars uit te spreken.
Je moet ook een discipel worden. De
HEERE gebiedt ons om ons kruis op
te nemen en HEM te volgen (Lukas
9:23-25).9 Om eeuwig leven te hebben,
kunnen we niet van het kruis afkomen.10
Met andere woorden, we kunnen niet
langer zondigen.
Satan is een verslagen vijand.11 Eerst
leek het er op dat Satan voor altijd de
wereldheerschappij had. Maar nu zal de
heerschappij aan ons in CHRISTUS zijn, als
wij tenminste CHRISTUS gehoorzamen
en Satan, zijn wereldregering en zijn
satanische cultkerken die onder het
Vaticaan ressorteren, afzweren.12

De tweede poging
van de mens om
GOD en zijn hemels
koninkrijk omver te werpen, was in
Babylon. Het faalde natuurlijk. Genesis
11:1-9 rapporteert: “De ganse aarde was
van enerlei spraak en enerlei woorden.
Maar het geschiedde, als zij tegen het
oosten togen, dat zij een laagte vonden in
het land Sinear; en zij woonden aldaar. En
zij zeiden een ieder tot zijn naaste: Kom
aan, laat ons tichelen strijken [kleitegels
vormen], en wel doorbranden! En de
tichel was hun voor steen, en het lijm was
hun voor leem. En zij zeiden: Kom aan,
laat ons voor ons een stad bouwen, en
een toren, welks opperste in den hemel
zij, en laat ons een naam voor ons maken,
opdat wij niet misschien over de ganse
aarde verstrooid wooden! Toen kwam de
HEERE neder, om te bezien de stad en
den toren, die de kinderen der mensen
bouwden.
“En de HEERE zeide: Ziet, zij zijn
enerlei volk, en hebben allen enerlei
spraak; en dit is het, dat zij beginnen
te maken; maar nu, zoude hun niet
afgesneden worden al wat zij bedacht
hebben te maken? Kom aan, laat Ons
nedervaren, en laat Ons hun spraak
aldaar verwarren, opdat iegelijk de
spraak zijns naasten niet hore. [net zoals
de Democraten en Republikeinen elkaar
heden ten dage niet begrijpen, zodat
niets waardevols tot stand komt]. Alzo
verstrooide hen de HEERE van daar
over de ganse aarde; en zij hielden op de
stad te bouwen. Daarom noemde men
haar naam Babel; want aldaar verwarde
de HEERE de spraak der ganse aarde,
en van daar verstrooide hen de HEERE
over de ganse aarde.”
Satans derde en laatste poging om
GOD en ZIJN koninkrijk omver te
werpen, vindt op precies dit moment
plaats. Sommige mensen zeggen
onterecht dat de ’ufo’s ze zien van
andere planeten komen, maar dit is niet
waar. Deze ufo’s komen niet van andere
planeten; ze komen van de hemel. De

reden dat ik dit weet is omdat toen Susie
en ik naar Las Vegas gingen voor ons
huwelijk, we ’s avonds laat op de snelweg
waren tussen Los Angeles en Las Vegas.
Het was donker toen Susie, die reed,
mijn linkerhand pakte en tegen me zei,
“Tony, laat ons nu bidden tot GOD en
HEM vragen of als er ufo’s zijn, ze ons te
laten zien.” Het is wel zeker dat wezens
van andere planeten ons gebed tot
GOD niet zouden kunnen horen, noch
zouden zij een gebed dat wij tot GOD
richten vervullen. Onmiddellijk vlogen
eskadrons ufo’s recht op onze voorruit af.
Ze kwamen zo dichtbij dat ik dacht dat
ze tegen ons aan zouden botsen. GOD
vervulde ons gebed onmiddellijk. Toen
GOD ons gebed onmiddellijk vervulde,
sterkte dat mijn geloof in GOD en de
vervulling van gebeden.
Deze wielachtige vliegtuigen
woorden meermalen genoemd in de
Bijbel.13 Zij zijn GODS koninklijke
luchtmacht van Engelen die de
verdorvenheid van de huidige wereld
onderzoeken, kort voordat GOD
een einde maakt aan het kwaad
dat hier op aarde bestaat bij de
terugkomst van CHRISTUS. GOD
zendt de Engelen in deze tijden van
beproeving (en we worden beproefd).
De Engelen rapporteren aan GOD,
dan zendt GOD vernietigende
Engelen om bepaalde verdorven
streken van de aarde te vernietigen.14
HIJ vernietigt door pestepidemieën
(wat ziektes zijn), hongersnoden,
overstromingen,
aardbevingen,
tornado’s en nog veel meer.
Een flink deel van de wereldbevolking
gelooft dat de mensheid GOD te slim af
zal zijn. Zij hebben het verleden vergeten,
waarin GOD hun pogingen verijdelde.
Satan zei Eva dat gij niet zult sterven,
maar “als goden zult zijn.” Maar hij loog.
Wij weten dit omdat zowel Eva als haar
echtgenoot stierf. En ook kregen Nimrod
en de wereldbevolking hun toren nimmer
af en ook bouwden zij geen stad in de
hemel. Het gebeurde gewoon niet.

6 Joh. 1:4-13, 12:46, Rom. 5:6-21, Gal. 4:4-5, Heb. 2:14-18 7 Matt. 20-16 ,10-28:1 ,57-26:31 ,19-20:17 ,16:21, Mark. 10:32-34, Luk. 9:23, Joh. 10:7-18, Hand. 1:1-11, Gal.
2:20, Fil. 2:5-11, Heb. 12:1-3, 1 Joh. 3:16 8 Ez. 36:27, Joh. 14:15-20, 23, 26, 15:3-7, 17:21-23, 26, Rom. 8:10-11, 12:1-2, 1 Kor. 3:9, 16-17, 2 Kor. 6:16-18, Gal. 2:20, Ef. 2:10-22,
3:16-21, Fil. 2:13, Kol. 1:27-29, 2 Tim. 1:14, 1 Joh. 3:24, 4:4, Openb. 3:19-21 9 Matt. 26-16:24, Mark. 10:17-30, Luk. 9:59-62, 14:26-27, 33, Joh. 12:24-26, Rom. 8:1-14, 35-37,
12:1-2, 1 Kor. 9:26-27, 2 Kor. 5:9-21, 6:1-10, Gal. 5:16-17, 24, Fil. 3:7-9, Kol. 3:5-17, 2 Tim. 2:4, Tit. 2:12, Heb. 11:8-26, 1 Pet. 4:1-2, Openb. 12:10-11 10 Matt. 24:13 ,10:22,
Hand. 14:22, Rom. 11:22, Kol. 1:22-23, 1 Tim. 4:16, 2 Tim. 2:1-3, 3:13-17, 4:5, Jak. 2:17-26, 5:10-11, 1 Joh. 2:24-25 11 Jes. 14: 9-20, Ez. 28:11-19, Joh. 12:31, 2 Thess. 2:3-10,
Heb. 2:14, 1 Joh. 2:13-14, 3:8, 4:4, Openb. 1:18, 12:3-4, 9-12, 20:1-3, 7-10 12 2 Kor. 6:14-18, Openb. 18:1-5 13 Ps. 68:17, Ez. 1:1-24, 3:12-13, hfdst. 10, 11:14-25, Dan. 7:7-9
14 Gen. 2 ,25-19:1 Sam. 2 ,17-24:1 Kon. 19:35, 2 Kron. 32:19-22, Ps. 78:49, Matt. 13:41-42, Hand. 12:23, 2 Thess. 1:7-9, Openb. hfdst. 8, 9:1-5, 13-15, 14:8-11, 15-20, 15:1,
hfdst. 16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 20:1-3, 21:9
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Zo ook heeft de wereldbevolking
miljarden dollars uitgegeven en zijn ze
meer dan bereid om triljoenen dollars
meer uit te geven om de wereldbevolking
naar een andere planeet te verhuizen,
een andere planeet waarvan zij denken
dat die alle eigenschappen van de aarde
bezit. Maar geen van de planeten heeft
dergelijke eigenschappen. De bedrogen
wereld wacht met ingehouden adem tot
deze dwaasheid optreedt. Zij hebben de
valse doctrine van de wereldregering
en de demonische kerk geloofd, die
beiden door Satan geleid woorden,
waarvan GOD zei dat die de hele wereld
in de laatste dagen zouden bedriegen
(Openbaring 12:9). GOD zei dat Satans
wereldkerk, die Satans wereldregering
controleert, zou zijn gevestigd in de
stad van de zeven heuvels (natuurlijk
is dit Rome, het Vaticaan, de Verenigde
Naties).15 Als je niet weet dat het
Vaticaan die stad is, hoef je alleen maar
naar een reisbureau te gaan en om
tickets te vragen naar de stad van de
zeven heuvels. Ze zullen je tickets geven
naar Rome in Italië. Dit is ook weer
het Rome dat op satanische wijze de
VN controleert, die de wereldregering
vormen. Het wordt ook wel “De Nieuwe
Wereldorde” en “Satans troon” genoemd
(Openbaring 2:13). GODS WOORD
zal weldra de aarde (en alle verdorven
mensen) vernietigen door de Engel met
de zeven plagen en de andere Engelen.16
Openbaring 17:1-6, 8 stelt: “En een
uit de zeven Engelen, die de zeven fiolen
hadden [Deze fiolen zijn gevuld met de
zeven laatste plagen die worden gebracht
door de ufo’s, wat in werkelijkheid ifo’s
zijn, identifiable flying objects. We kunnen
de ifo’s identificeren door de kennis van
GOD en zijn WOORD. GOD is het
WOORD (Johannes 1:1, Openbaring
19:13).], kwam en sprak met mij [deze
Engel sprak met mij, Johannes], en zeide
tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen
het oordeel der grote hoer [de Rooms15 Dan. 25-7:19 ,2:40, Openb. 13:1-8, 14:8, hfdst. 17, 18
16 Openb. 8:7-12, 9:1-11, 15, 14:14-20, 16:2-4, 8-12, 17-21
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Katholieke Kerk, het Vaticaan], die daar
zit op vele wateren [alle landen van de
gehele wereld]; Met welke de koningen
der aarde [alle regeringsleiders, evenals
de Vaticaanse rechters en de Vaticaanse
aanklagers] gehoereerd hebben [elke
verachtelijke zonde en vervolging en
vervolging van de onschuldigen (GODS
volk)], en die de aarde bewonen zijn
dronken geworden van den wijn harer
hoererij. [Dit betekent wat genoemd wordt
politieke correctheid (zoals huwelijken
tussen mensen van hetzelfde geslacht,
homoseksualiteit),
antisemitisme,
anti-christelijkheid,
bloeddorstigheid,
moord, diefstaf en alles wat verder
niet overeenkomt met GOD en zijn
WOORD.] En hij bracht mij [Johannes]
weg in een woestijn [de wereld], in den
GEEST, en ik zag een vrouw, zittende
op een scharlaken rode beest [De vrouw
is het Vaticaan, de wereldreligie en het

scharlaken rode beest is de VN, wat het
vehikel van het Vaticaan is. Het brengt
haar overal, zodat zij de werken en de
volkeren van GOD kan vernietigen met
haar Canonieke Wet], dat vol was van
namen der GODS lastering [bijvoorbeeld,
als een demonisch persoon wordt
beledigd door het WOORD van GOD,
maken het Vaticaan en de wereldregering
het noemen van GOD in openbare
scholen, rechtszalen, politieke arena’s,
herdenkingen en andere strategische
plaatsen in de wereld tot een misdaad. En
omdat de meeste hiërarchie in de RoomsKatholieke Kerk homoseksueel is, hebben
zij een nieuwe regel verzonnen, dat antihomoseksueel zijn een afschuwelijke
zonde is (een haatmisdaad). Om zo
te kunnen denken, moet je het Teken
van het Beest op je voorhoofd hebben
genomen (Openbaring 14:9-11). Dit is

Kenia

(Wordt vervolgd op pagina 4)

Aan het Alamo Kerkgenootschap,
Groeten van ons in de naam van worden gelaten uit de gevangenis.
Jezus onze Heer. Ik geloof dat het goed En we bidden als team en vasten.
met u gaat in uw kerkgenootschap. We En de Heere zal ons niet in de
willen uw kerkgenootschap danken voor steek laten en de Bijbel zegt, zoals
het aan ons zenden van geschriften en in Psalmen 34:18-19, “De HEERE is
gebeden. Dit is zeer dankbaar ontvangen nabij de gebrokenen van harte, en
in onze kerk en gemeenschap. Veel Hij behoudt de verslagenen van
mensen hebben besloten om hun leven geest. Vele zijn de tegenspoeden
te veranderen en Jezus in hun leven des rechtvaardigen; maar uit alle
te aanvaarden als Verlosser. En het is die redt hem de Heere.” Het is niet
zeker dat de Alamogeschriften de ware onze Strijd, maar die van de Heere.
boodschap verkondigen, want wanneer Lees ook Fillipenzen 4:4-9.
God zegene u.
wij ze verspreiden worden veel mensen
bekeerd. Dus dit betekent dat ze een Hoogachtend,
geestelijke boodschap van de Heere Pastor Moses Kwemboi
Endebess, Kenia
bevatten (ze zijn gezalfd).
Dus broeders, we hebben
besloten om de boodschap te
verspreiden over alle dorpen
en kerken, want u weet wel dat
in Afrika nog veel mensen de
traditionele culturen aanhangen.
Momenteel zijn er ongeveer twintig
mensen geroepen en zij zijn in staat
om te communiceren met mensen
en deze materialen wijselijk te
distribueren. Dus we hebben de
diensten goed uitgevoerd en we
Pastor Moses Kwemboi met enkele leden van
wachten nog steeds op wat u stuurt.
zijn gemeente distribueren Pastor Alamo’s
Wat betreft Pastor Alamo
zielenverlossende geschriften rondom
geloof ik dat onze pastor vrij zal
Endebess, Kenya.
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een zeer slechte geestelijke zaak.], en
had zeven hoofden en tien hoornen.
[Dit zegt ons dat de wereldregering is
samengesteld uit veel regeringen, die tot
één verenigd zijn. Zij denken allen op
dezelfde wijze; ze nemen alles wat Satan
zegt blindelings over (Openbaring 17:1215). De duivel zorgt dat je patriottisch
lijkt wanneer je alles overneemt wat hij
zegt en onpatriottisch wanneer je niet
alles overneemt wat hij zegt].
“En de vrouw was bekleed met purper
en scharlaken [dit zijn de kleuren van
de rooms-katholieke sekte], en versierd
met goud, en kostelijk gesteente, en
paarlen [Al het geld dat is ingezameld
door de Internationale Belastingdienst
behoort illegaal aan het Vaticaan. Zij
hebben letterlijk triljoenen dollars om
te verkwisten.], en had in hare hand een
gouden drinkbeker, vol van gruwelen,
en van onreinheid harer hoererij. [Het
Vaticaan, wat nogmaals Satans troon
is, is vóór elke zonde die er is in de
wereld en de onderwereld.] En op haar
voorhoofd was een naam geschreven,
namelijk VERBORGENHEID; HET
GROTE BABYLON, DE MOEDER DER
HOERERIJEN EN DER GRUWELEN
DER AARDE. [de zin ‘geschreven
op haar voorhoofd’ betekent gewoon
dat haar gedachten vol zijn van alle
satanische kwaadaardigheid].”
“En ik zag, dat de vrouw dronken was
van het bloed der heiligen [Satans Vaticaan
staat bekend om het veroorzaken van al
het bloedvergieten op aarde, inclusief
abortus, de Holocaust, de Spaanse
Inquisitie en elke oorlog die er ooit heeft
gewoed], en van het bloed der getuigen van

Jezus [de Engel van
de HEERE vertelde
Johannes dit]. En ik
verwonderde mij, als ik haar [het Vaticaan]
zag, … en die op de aarde wonen, zullen
verwonderd zijn (welker namen niet zijn
geschreven in het boek des levens van
de grondlegging der wereld), ziende het
beest, dat was en niet is, hoewel het is.
“Het beest dat was” was Rome
voordat het viel en heden ten dage
heeft Satan Rome laten herleven met
zijn satanische geest, die vergroot is tot
beproevende proporties.
Als ik vertel over hoe onze kerk de
afgelopen vijftig jaar gebukt is gegaan
onder pesterijen en vervolging, vertel
ik dit niet om te klagen of om
sympathie op te wekken, maar om
iedereen on grote lijnen te laten
zien hoe gemakkelijk het is om alle
kwaadaardigheid van de roomskatholieke sekte te verduren, omdat
GOD mij een visioen heeft gegeven.
Als er geen profetie is, wordt het
volk ontbloot (Spreuken 29:18).
We moeten ons verheugen wanneer
we worden vervolgd voor JEZUS.
Het zou menig boek vergen om
je te vertellen over slechts enkele
van deze vervolgingen. GOD zei
mij dat ik geestelijk 100 miljoen
keer sterker moest zijn dan een
gigantische eik die omviel buiten
bij mijn kerk, zo’n 15 minuten
nadat ik de gemeente had verteld
wat de HEERE me vertelde.17 “Zalig

17 Lees “The Tree,” Uitgave 6500, “The Most Powerful
Position in the Whole Universe” Uitgave 19700

zijt gij, wanneer u de mensen haten, en
wanneer zij u afscheiden, en smaden,
en uw naam als kwaad verwerpen, om
des Zoons des mensen wil. Verblijdt
u in dien dag, en zijt vrolijk; want,
ziet, uw loon is groot in den hemel;
want hun vaders deden desgelijks den
profeten.” (Lukas 6:22-23).
Ik getuig voor GOD ten overstaan
van jou en alle wereldbewoners dat wat
mensen ufo’s noemen niet van andere
planeten komen, maar dat het Engelen
van de Hemel zijn. Ik verpand mijn ziel
hier om. Degenen die je iets anders
vertellen, zijn de bedrogen volgers van
Satan, net als Eva, het volk van Babylon

(Wordt vervolgd op pagina 8)

India
Beste broeder in Christus,
Moge God u zegenen en het gehele
lichaam van Christus in uw genootschap.
Het is een wonder om de geweldige
werken te zien die God realiseert via uw
evangelische geschriften.
Door Gods genade, met behulp van de
ondersteuning van onze gemeente, hebben
we vandaag een evangelisatietour naar het
stammendorp Dondapudi in het binnenland
gemaakt. Onze reis (40 km) ging per boot
over het water, zesendertig leden namen deel.
God heeft middels uw geschriften grootste
werken verricht in het hindoeïstische
stammengebied in het binnenland. We
hopen dat in deze regio hierdoor nog vele
verloren zielen worden verlost.
Ik wil onze foto’s sturen om het werk
hier te tonen.
Wij bidden voor de gezondheid
en spoedige bevrijding van
onze broeder Tony.
Uw broeder in Christus,
Solman Raju Kola
Andhra Pradesh, India

Broeder Solman Raju Kola en zijn
evangelische team distribueren Pastor
Alamo’s geschriften in landelijke streken
van Andhra Pradesh, India.
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Getuigenis van Scott Durning
Toen ik 11 of 12 jaar oud was, had
ik verschrikkelijke ervaringen door de
verkeerde geestelijke invloedssfeer, die
niet goed zijn om weer op te halen. Jaren
later kwam ik naar Los Angeles en begon
met het nemen van lsd, en verloor voor
een paar jaar het contact met de realiteit.
Het leek voor eeuwig. Ik geloofde
letterlijk dat ik dood was, en enkel leefde
gedurende de verschillende lsd-trips.
Op een dag was ik, door Gods genade,
in iemands appartement tv aan het
kijken. Ik vond het saai, dus ik heb het
uitgeschakeld. Ik keek vanuit een erker op
de derde verdieping en kreeg een visioen
van God. Ik keek naar mezelf toen ik
ongeveer 11 jaar oud was, staande op het
gazon voor een huis in Cleveland, Ohio

(waar ik vandaan kom). Ik zag mezelf in
real fast motion (ongeveer 10 seconden)
ouder worden tot aan mijn huidige
leeftijd, en ik stond op het gazon voor
het appartementencomplex daarnaast.
Voordat ik kon nadenken over wat dit
betekende, sprak God tegen mij. God
zei: “God schiep de zon; God schiep de
maan; God schiep de aarde; God schiep
de sterren; God schiep het gras; en God
liet het gras groeien. “Ik was geschokt. Ik
zei dit hardop: “Het is dezelfde zon; het is
hetzelfde aarde; en ik ben ook dezelfde. Ik
werd gewoon ouder en gek.”
Hierdoor kreeg ik een missie, ik
liep ‘s nachts door de straten en sprak
met God. God maakte me in die tijd
twee maal doodsbang, zo erg als ik mij

Myanmar
Beste Tony Alamo,
De warmste groeten aan u vanuit
Myanmar namens onze verrezen Heere
en Verlosser Jezus Christus. Ik bid vurig
dat het goed gaat met u.
Sinds 2002 is Stok en Staf bezig om
kerken te stichten, te evangeliseren,
medische zorg te verlenen, hulp, opleiding,
ontwikkeling van de gemeenschap,
kinderopvang en wezenprogramma’s,
geschriften maken en distribueren, zowel
onder de gelovigen en de ongelovigen in
Myanmar. Ons doel is om de onbereikte
mensen van de tribale gemeenschappen in
Myanmar te bereiken en de ongelovigen
naar Christus te leiden door het geven
van geschriften, boekjes en Bijbels, het
onderwijzen in de Bijbel door persoonlijke,
kleine groepen en conferenties, en het
vertalen en uitprinten van christelijke
geschriften. We zetten ons ervoor in om dit
een proactief deel te maken van de poging
om mensen voor Christus te bereiken en
nieuwe kerken te stichten.
Ik was geïnspireerd en gezegend door
het lezen van uw geschrift, De Messias
Volgens de Bijbelprofetie. Sinds die tijd
heb ik een brandend verlangen om het
te vertalen naar het Birmees, HakhaChin, en Mizo (stamtalen van Myanmar).
Aangezien het boek machtig en sterk is,
vertrouw ik erop dat het mijn volk vele

zegeningen zal brengen. In Myanmar zijn
christelijke geschriften zeer zeldzaam en
mensen die zich bezighouden met het
verspreiden en vertalen van het Evangelie,
namen ook gratis de vertaling, het printen
en de distributie op zich. Geschriften zijn
zeer effectief en vruchtbaar. Slechts vier
procent van deze mensen is gelovig en
vrijwel de gehele streek verkeert nog in
het duister. Wij bidden dat we door uw
geschriften vele zielen naar de voeten van
Jezus kunnen leiden. Ik geloof vurig dat de
dorst van hun hart zal worden gelest. (De
Hakha-Chin en Mizo zijn stamvolkeren
die in de westelijke heuvelstreek wonen. Zij
spreken hun eigen dialecten en de meesten
van hen lezen geen Birmees. We zouden
erg blij zijn als u meer van uw materialen
voor onze bibliotheek zou kunnen sturen.
We willen uw kerkgenootschap in
Myanmar graag uitbreiden. We zijn
bereid om met u samen te werken
voor Hem en we nodigen u uit om uw
genootschap uit te breiden tot ons land.
Als u daarvoor tijd heeft, nodigen wij u
van harte uit om Myanmar te bezoeken
voor zijn Koninkrijk.
Ik zie uit naar uw reactie. God zegene u.
In ZIJN dienst,
Dominee Bawi H. Thang, directeur
Kerkgenootschap Stok en Staf
Yangon, Myanmar
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nooit had kunnen voorstellen, want ik
zondigde nog steeds. Op een dag ging ik
in wanhoop naar de Christelijke Kerk van
Tony Alamo in Hollywood, Californië.
Ik was nooit naar hun diensten gegaan
omdat het niet een “doorsnee” kerk was.
Het was rond 11.30 uur en Tony Alamo
was er. Tony kwam tegenover me staan en
zei: “Je moet hier blijven.” Dus dat deed ik.
Tijdens de dienst van de volgende avond
waren de Pastors Tony en Susan Alamo
er. Tony sprak zijn volledige getuigenis uit
over hoe God tegen hem had gesproken.
Ik had nog nooit gehoord van het bloed
van Jezus Christus, de enige vergeving
van zonden. Ik voelde de Heilige Geest
heel sterk. Dertig mensen werden die
avond verlost, waaronder ik. Ik ging de
gebedsruimte in en ontving de doop van
de Heilige Geest. Ik wist dat ik thuis was
gekomen. Het was 11 mei 1970.
Iets meer dan 1½ jaar later schreef ik
Pastor Tony Alamo een brief, want ik had
problemen. Die nacht, rond 2 uur zei een
van de broeders dat Tony Alamo aan de
achterste telefoon was en met me wilde
praten. Ik was in onze kerk in Saugus,
Californië. Ik pakte de telefoon en zei:
‘Hallo, met Scott.” Niemand zei iets. Ik
herhaalde. “Hallo, met Scott.” Ik hoorde
toen Tony Alamo’s stem “God schiep de
zon; God schiep de maan; God schiep de
aarde; God schiep de sterren; God schiep
het gras; en God liet het gras groeien. “Ik
voelde de Heilige Geest als een enorme
muur om me heen. Daarna spoorde Tony
Alamo me ongeveer 45 minuten lang
aan. Ik had nog nooit iemand verteld,
dat God tegen mij had gesproken en al
helemaal niet wat God had gezegd.
Door de jaren heen zijn alle
Evangelische geschriften die Pastor
Alamo schrijft en alle boodschappen
aan de kerken doordrongen van de
Heilige Geest. Tony en Susan Alamo
hebben letterlijk “steden” voor woningen
voor mensen van het kerkgenootschap
gebouwd in verschillende delen van
de Verenigde Staten. Zijn evangelische
geschriften zijn verstuurd naar 200
verschillende landen, naargelang de
behoeften van mensen. Ik dank God dat
ik ben verlost en het voorrecht heb om in
dit kerkgenootschap opgenomen te zijn.

http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/07/pope-francis-found-guilty-of-child-trafficking-rape-murder-2465728.html

Paus Franciscus schuldig bevonden
aan kinderhandel, verkrachting, moord

Zondag, 20 juli 2014 7.28 uur
door Judy Byington

Gisteren werden de aangeklaagden paus Franciscus
Bergoglio, de generaal-overste van de katholieke
Jezuïeten Adolfo Pachon en aartsbisschop van Canterbury
Justin Welby schuldig bevonden aan verkrachting,
marteling en moord van en handel in kinderen. Vijf
rechters van het ITCCS (Internationaal Hof van Justitie
voor Gewoonterecht) in Brussel stelden vast dat de
misdaden plaatsvonden in 2010. Sinds afgelopen maart
zijn meer dan 48 ooggetuigen naar buiten gekomen om
te getuigen voor het ITCCS ten aanzien van de activiteiten
van de aangeklaagden als leden van de Satanische
Kinderoffersekte van de Negende Cirkel.
Over de Satanische Kinderoffersekte van de Negende
Cirkel is beweerd dat deze kinderoffers deed in roomskatholieke kathedralen in Montreal, New York, Rome,
Schotland, Londen, Carnarvon Castle in Wales, een
verborgen Frans kasteel in Nederland en in katholieke
en Anglicaanse internaten voor indianen in Kamloops in
Brits Columbia, en Brantford, Ontario, Canada. Over de
Satanische Kinderoffersekte van de Negende Cirkel werd
aangenomen dat zij privébossen in de VS, Canada, Frankrijk
en Nederland gebruikte voor haar menselijke jachtpartijen
voor mondiale elites, met inbegrip van leden van Europese
koninklijke families. Er is beweerd dat adolescenten
aangeleverd zijn door de maffia, dat ze werden uitgekleed,
verkracht, opgejaagd en gedood. De hoofdaanklager
verklaarde: “De katholieke kerk is ‘s werelds grootste
onderneming en blijkt wereldwijd samen te spannen met
de maffia, overheden, de politie en rechtbanken.
Twee jonge vrouwen vertelden aan het ICLCJ dat
paus Franciscus hen verkrachtte tijdens deelname aan
kinderoffers. Acht andere ooggetuigen bevestigden hun
aantijgingen getuige te zijn van verkrachting en kinderoffers.
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De satanische kindofferrituelen van de Negende Cirkel
zouden hebben plaatsgevonden in de lentes van 2009 en
2010 op het platteland in Nederland en België.
Paus Franciscus is ook schuldig bevonden als dader
in satanische kindofferrituelen in de hoedanigheid van
Argentijns priester en bisschop, volgens een verzegeld
document afkomstig uit de archieven van het Vaticaan.
Een tweede document, van 25 december 1967, genaamd
het Magistrale Privilege, zou aantonen dat van elke nieuwe
paus wordt vereist dat hij deelneemt aan de satanische
kindofferrituelen van pasgeboren kinderen door de
Negende Cirkel, inclusief het drinken van hun bloed. De
documenten zijn door een vooraanstaande functionaris
van het Vaticaan en een voormalige werknemer van de
Vaticaanse curie overlegd aan het ITCCS .
Afgelopen maand getuigde een onderzoeker van
de Ierse politie tegenover de 5 rechters en 27 juryleden
dat de botten van de 796 kinderen die waren gevonden
in de septische put van een Iers rooms-katholiek
nonnenklooster tekens vertoonden die er op duiden
dat ze ritueel waren gedood. De getuige verklaarde dat
forensische experts hadden bevestigd dat de onthoofding
en verminking van de baby’s in het massagraf leken op de
gebruikelijke tekenen van rituele moord of kinderoffer.
Een BBC-documentaire heeft een vijftig jaar durend
schandaal van kinderhandel door de katholieke kerk in
Spanje aan het licht gebracht. Tot in de jaren ’90 zijn meer
dan 300.000 baby’s zijn gestolen van hun ouders. De
moeders kregen te horen dat hun baby’s waren gestorven
en begraven in massagraven. De katholieke kerk zou 20
miljard dollar hebben verdiend aan de adopties.
Een andere getuige verklaarde dat zij aanwezig waren
bij ontmoetingen tussen paus Franciscus en de militaire
junta tijdens de Argentijnse vuile oorlog van de jaren ‘70.
Volgens de getuige hielp paus Franciscus met de handel
in 30.000 kinderen van verdwenen politieke gevangenen
voor een internationale kinderexploitatie groepering
geleid door een kantoor in het Vaticaan.
Een speciaal nieuwsbericht van ABC suggereerde dat
de duivel zetel heeft in het Vaticaan. “Documenten uit
geheime archieven in het Vaticaan die zijn voorgelegd
aan het Hof tonen duidelijk dat de jezuïeten eeuwenlang
een vooropgezet plan hadden om gegijzelde, pasgeboren
baby’s ritueel te vermoorden om vervolgens hun bloed te
drinken,” vertelde de hoofdaanklager aan de 5 internationale
rechters en de 27 juryleden. “Het plan was ontstaan uit het
verwrongen denkbeeld om geestelijke macht te kunnen
putten uit het levensbloed van onschuldigen, waarmee
politieke stabiliteit van het pausschap in Rome zou worden

verzekerd. Deze daden zijn niet alleen genocidaal maar
in hun aard systemisch en geïnstitutionaliseerd. Sinds
tenminste 1773 blijken zij te zijn uitgevoerd door de roomskatholieke kerk, de jezuïeten en elke paus.”
Een lopend en permanent onderzoek werd ingesteld
om andere betrokkenen die aan het ITCCS zijn onthuld
in mogelijke misdaden te onderzoeken en te vervolgen.
Er was een onderzoek gepland met de titel Permanente
Commissie kinderhandel en rituele offers dat zou
beginnen op 1 september 2014. Er zouden meerdere
processen volgen, zo verwachtte men.
De 48 ooggetuigen identificeerden de daders, te
weten de katholieke pausen Franciscus Bergoglio,
Johannes Paulus II en Joseph Ratzinger, functionarissen
van de Anglicaanse Kerk, de Verenigde Kerk van Canada
en van de Rooms-Katholieke Kerk, inclusief kardinalen en
de generaal-overste van de jezuïetenorde Adolfo Pachon;
koningin Elizabeth en prins Phillip van het Verenigd
Koninkrijk, de Anglicaanse aartsbisschop van Canterbury
Justin Welby en rechter Fulford van het Hooggerechtshof
; in Nederland: Nederlandse en Belgische kardinalen en
leden van het Koninklijk Huis, inclusief de Nederlandse
prinsgemaal Bernhard, prins Hendrik (prinsgemaal van
koningin Wilhelmina van Nederland), koningin Beatrix,
prins Johan Friso en zijn vrouw Mabel Wisse Smit;
voormalige ministers, de topman van de Nederlandse
strijdkrachten en de vice-president van de Raad van State;
functionarissen van het Canadese, Australische, Britse en
Amerikaanse legers en regeringen, inclusief de CIA van
de VS, plus vooraanstaande ministers, rechters, politici
en zakenlieden uit de VS, België, Nederland, Canada,
Australië, Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.
Arrestatiebevelen m.b.t. het Volk versus Bergoglio en
anderen werden uitgevaardigd op 19 juli 2014. Volgens
het persbericht van het ITCCS van gisteren zouden de
documenten van het Hof voorlopig verzegeld blijven. De
eerste rechtszaak van het ITCCS betrof 50.000 vermiste
Canadese kinderen. De rechtszaak eindigde in februari
2013 met de schuldigverklaring van 40 mondiale elites,
inclusief koningin Elizabeth.
De 50.000 kinderen werden vermist uit Canadese,
voornamelijk katholieke internaten. Meer dan 34
kindermassagraven zijn gevonden op een aantal van de
80 internaten door heel Canada. Koningin Elizabeth en
de Canadese regering hebben sinds 2008 continu de
opgravingsverzoeken van het ITCCS geweigerd.

Malawi

Beste Pastor Alamo,
Dank u dat u ons op de hoogte houdt van wat de
Rooms-Katholieke Kerk in het algemeen doet. Laat
me de gelegenheid te baat nemen om u te vertellen dat
de meeste leden die zich bij ons hebben aangesloten,
afkomstig zijn van de Rooms-Katholieke Kerk, nadat zij
uw boodschappen hadden gelezen. Blijf alstublieft de
wereld wijzen op de realiteit.
Innocent Mtambo		
Chitipa, Malawi

De mogelijke reden zal niet verbazen. Koningin
Elizabeth en prins Phillip werden schuldig bevonden aan
de verdwijning van tien kinderen van het internaat te
Kamloops in Brits Columbia op 10 oktober 1964. De ouders
hebben hun kinderen sindsdien niet meer gezien. De
rechtszaak blijkt ook te hebben geleid tot het aftreden van
paus Ratzinger. Bewijsmateriaal van deze zaken kan worden
gevonden in “Hidden No Longer” van Kevin Annett.
Het Internationaal Hof van Justitie voor Gewoonterecht
heeft meer dan 450 gewoonterechtelijke vredesfunctionarissen
in 13 landen, met 51 lokale groepen. Organiserende fondsen
waren beschikbaar voor gewoonterecht groeperingen die
er een beroep op willen doen. Om contact op te nemen met
het ITCCS, het ITCCS te Brussel of haar lokale kantoren, of om
vrijwilliger te worden, kunt u e-mailen naar: itccscentral@gmail.
com, hiddenfromhistory1@gmail.com, of bellen: 386-323-5774
(VS) of 250-591-4573 (Canada).
Over de Schrijfster
Judy Byington, MSW, LCSW, gepensioneerd, schrijfster van
“Twenty Two Faces: Inside the Extraordinary Life of Jenny Hill
and Her Twenty Two Multiple Personalities [Tweeëntwintig
Gezichten: Het bijzondere leven van Jenny Hill en haar
tweeëntwintigvoudige persoonlijkheid van binnenuit”
(www.22faces.com) is een gepensioneerde therapeute,
openbaar spreker, activist en onderzoeksjournalist, wier
artikelen over internationale kindermisbruikkringen
zijn geciteerd op honderden blogs en websiThess.
De ex-toezichthouder Geestelijke Gezondheid van
de provincie Alberta en de directeur van het Provo
Familiebegeleidingscentrum is de CEO van de Sprekersdienst
Herstel Kindermishandeling (www.ChildAbuseRecovery.com).
Als u nieuwstips heeft over gevallen van kindermisbruik,
e-mail dan Judy info@22faces.com. Wij nodigen u ook uit om
onze petitie aan het Congres te tekenen voor een onderzoek
van de CIA naar het hersenspoelen van kinderen door hier
te klikken: http://www.change.org/petitions/us-congresssurvivors-request-investigation-cia-mind-control-of-children

Ivoorkust
(Vertaald uit het Frans)
Allerbeste Pastor Alamo.
Ik ben Pastor Goma Gba Lévi. In Ivoorkust hebben we
de deur van het koninkrijk van de hemel gesloten voor een
flink aantal families onder het mom dat polygamisten niet
zouden kunnen toetreden tot het koninkrijk van God.
Na het lezen van uw publicatie over polygamie en de
vergelijking in de Bijbel, sluit ik me aan bij uw opvatting.
Ik open deze deur nu wijd. Moge de genadevolle God ons
vergeven.
Ik vraag ook om een bepaalde publicatie over dit
onderwerp en ook “Maria’s andere kinderen.” Ik zou graag
tien exemplaren van het boek De Messias willen voor de
andere predikers die ik onderwijs.
Broederlijk,
Pastor Lévi			
Abidjan, Ivoorkust
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mijn hart, HEERE
JeZus.23 Was al
mijn vuile zonden
weg in het kostbare bloed dat U in
mijn plaats vergoot aan het kruis op
Golgotha.24 U zult zich niet van mij
afwenden, HEERE JeZus; U zult mijn
zonden vergeven en mijn ziel redden.
Ik weet dat omdat UW WoOrd, de
Bijbel, dat zegt.25 UW WoOrd zegt
dat U niemand zult afwijzen en dus
ook mij niet.26 Daarom weet ik dat
U mij gehoord hebt en weet ik dat U
mij geantwoord hebt en weet ik dat ik
verlost ben.27 En ik dank U, HEERE
JeZus, voor het redden van mijn ziel,
en ik zal mijn dankbaarheid tonen
door te doen wat U mij opdraagt en
door meer te zondigen.28
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.29 Bestudeer
ijverig de Statenbijbel en doe wat er
in staat.30
De HEERE wil dat je anderen vertelt
over je redding. Je kunt distributeur
worden van de werken van dominee
Tony Alamo over het evangelie. We

DRIE ONSUCCESVOLLE POGINGEN
OM GOD TEN VAL TE BRENGEN
(Vervolg van pagina 4)
en de VN, en ze zullen je met hen
meevoeren naar de hel. De mensheid
kan en zal niet de plaats van GOD
innemen. De mensheid heeft gefaald
in het verleden en zal altijd falen.
JEZUS CHRISTUS is het WOORD
van GOD. Geloof in het WOORD van
GOD (in JEZUS CHRISTUS) en gij zult
zalig worden (Handelingen 16:31). Om
CHRISTUS, HET WOORD VAN GOD
te accepteren, zeg je dit gebed:
Mijn HEERE en mijn GOD, ik
ben een zondaar, ontferm U over
mijn ziel.18 Ik geloof dat JeZus
ChristUS de Zoon van de levende
GOD is.19 Ik geloof dat HIJ stierf aan
het kruis en ZIJN dierbaar bloed
vergoot voor de vergeving van alle
zonden die ik eerder heb begaan.20 Ik
geloof dat GOD JeZus uit de dood
heeft opgewekt door de kracht van
de HEILIGE GEEST,21 en dat HIJ op
dit moment aan de rechterhand van
GOD zit en mijn belijdenis over mijn
zonden en dit gebed hoort.22 Ik open
de deur van mijn hart en nodig U uit in

zullen je de literatuur gratis toezenden.
Bel of e-mail ons voor meer informatie.
Deel dit bericht met anderen.
Als je wilt dat de wereld gered
wordt, zoals Jezus het gebiedt, beroof
God dan niet van zijn tienden en
offergaven. God zei: “Zal een mens God
beroven? Maar gij berooft Mij, en zegt:
Waarin beroven wij U? In de tienden
en het hefoffer. Met een vloek zijt gij
vervloekt, omdat gij Mij berooft, zelfs
het ganse volk [en deze hele wereld].
Brengt al de tienden [een ‘tiende’ is
10% van je bruto inkomen] in het
schathuis, opdat er spijze [geestelijk
voedsel] zij in Mijn huis [zielen gered];
en beproeft Mij nu daarin, zegt de
HEERE der heirscharen, of Ik u dan
niet opendoen zal de vensteren des
hemels, en u zegen afgieten, zodat er
geen schuren genoeg wezen zullen.
11 En Ik zal om uwentwil den opeter
schelden, dat hij u de vrucht des
lands niet verderve; en de wijnstok
op het veld zal u geen misdracht
voortbrengen, zegt de HEERE der
heirscharen. En alle heidenen zullen u
gelukzalig noemen; want gijlieden zult
een lustig land zijn, zegt de HEERE der
heirscharen.” (Maleachi 3: 8-12).

18 Psa. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 19 Matt. 26:63-64, 27:54, Luc. 1:30-33, Joh. 9:35-37, Rom. 1:3-4 20 Hand 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Joh. 1:7, Openb. 5:9 21 Psa. 16:9-10, Matt. 28:5-7,
Marc. 16:9, 12, 14, Joh. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Hand 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Kor. 15:3-7 22 Luc. 22:69, Hand 2:25-36, Heb. 10:12-13 23 1 Kor. 3:16, Openb. 3:20 24 Ef. 2:13-22,
Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Joh. 1:7, Openb. 1:5, 7:14 25 Matt. 26:28, Hand 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14 26 Matt. 21:22, Joh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13 27 Heb. 11:6 28 Joh. 5:14, 8:11,
Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Openb. 7:14, 22:14 29 Matt. 28:18-20, Joh. 3:5, Hand 2:38, 19:3-5 30 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 • taoffice@alamoministries.com

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide biedt een plek om te wonen met alle dingen die nodig zijn voor het leven
voor al wie in onze locaties in de VS de HEERE echt willen dienen met heel hun hart, ziel, verstand en kracht.
Diensten worden elke dinsdag om 08:00 uur gehouden in New York en op andere locaties ’s avonds.
U kunt bellen met +1(908) 937-5723 voor meer informatie. MAALTIJDEN WORDEN GESERVEERD NA ELKE DIENST.
Vraag naar dominee Alamo’s boek The Messiah, Het toont CHRISTUS vanuit het Oude Testament geopenbaard in meer dan 333 profetieën.
Word een winner van zielen, door een verdeler van dominee Alamo’s literatuur te worden.
Al onze literatuur en audioberichten zijn gratis, inclusief verzendkosten. Als iemand probeert om je er iets
voor te rekenen, kunt u bellen met +1(661) 252-5686 .

Deze literatuur BEVAT HET WARE heilsplan (Handelingen 4:12). Gooi het NIET weg, maar geef het door aan iemand anders.
Degenen onder jullie die in andere landen wonen, raden we aan deze literatuur te vertalen in uw
moedertaal. Als u opnieuw wilt afdrukken, gelieve dit te doen met deze copyright en registratie:
© Copyright August 2014, 2015 Alle rechten voorbehouden Wereldpastor Tony Alamo ® Geregistreerd Augustus 2014, 2015
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