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Zij had te horen gekregen dat ze 
zelfs niet mocht omkijken naar die 
zondige stad omdat GOD zonde 
haat. De engelen zeiden: “Want wij 
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.” (Genesis 19:13). 

Ezechiël  16:49-50 stelt dat 
trots de zonde van Sodom was 
[‘Hovaardigheid is voor de 
verbreking, en hoogheid des geestes 
voor den val.’ (Spreuken 16:18)], 
zatheid van brood [gulzigheid: 
er was een veelheid aan mooie 
eetgelegenheden in die badplaats 
van plezier], stille gerustheid had zij 
en haar dochteren [ledigheid is des 
duivels oorkussen], maar zij sterkte 
de hand des armen en nooddruftigen 
niet [ze dacht er zelfs niet aan om 
ook maar iets van het werk van de 
HEERE te doen]. En zij verhieven 
zich, en deden gruwelijkheid voor 
MIJN aangezicht [zei GOD].”1

Alhoewel Sodom een notoir 
slechte stad was, koos Lot er voor om 

zijn tent naar Sodom te richten toen 
hij zich met zijn herders afscheidde 
van Abraham (Genesis 13:5-13). 
Dit was omdat de vruchtbare vlakte 
rondom die stad “geheel bevochtigd” 
was (Genesis 13:10), met veel 
palmbomen en gras. Het was een 
oase. Sodom was zoals Palm Springs, 
Las Vegas, Bel Air, of Beverly 
Hills. De mensen leefden daar hun 
leven van overvloed, maar oh, hoe 
miserabel zijn zij, de Sodomieten 
tegenwoordig in de hel en de poel 
des vuurs. Er zijn geen aangename 
eetgelegenheden of resorts in de hel 
of de poel des vuurs, geen chique 
maaltijden, geen lekkernijen. “Eet 
het brood niet desgenen, die boos is 
van oog, en wees niet belust op zijn 
smakelijke spijzen” (Spreuken 23:6).

GOD behoedde de vrouw van 
Lot voor vernietiging, maar zij 
had Sodom nog steeds in haar 
hart. De sfeer van Palm Springs/
Las Vegas was teveel voor haar om 
op te geven. Mattheüs 6:24 stelt: 
“Niemand kan twee heren dienen; 
want of hij zal den enen haten en 

den anderen liefhebben, of hij zal 
den enen aanhangen en den anderen 
verachten; gij kunt niet GOD dienen 
en den Mammon,” of GOD en 
iemand of iets anders. In het geval 
van de vrouw van Lot, zij hield van 
Sodom en haatte GOD. Daarom 
“keek ze achterom” (Genesis 19:26). 
Kijk jij naar iets? Zoals bijvoorbeeld 
pornografie? Als je dat doet, zit dat 
ingebed in je hart.

Het eerste en belangrijkste gebod 
in de Bijbel staat in Marcus 12:28-
31: “En een der Schriftgeleerden 
horende, dat zij te zamen in woorden 
waren, en wetende, dat HIJ [JEZUS] 
hun wel geantwoord had, kwam 
tot HEM, en vraagde HEM: Welk 
is het eerste gebod van alle? En 
JEZUS antwoordde hem: Het eerste 
van al de geboden is: Hoor, Israël! 
de HEERE, onze GOD, is een enig 
HEERE. En gij zult den HEERE, uw 
GOD, liefhebben uit geheel uw hart, 
en uit geheel uw ziel, en uit GEHEEL 
uw verstand, en uit GEHEEL uw 
kracht. Dit is het eerste gebod. En het 
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Denk je dat GOD sodomieten in de hemel zou toelaten? Als je dat denkt, vraag 
ik me af waarom HIJ de steden Sodom, Gomorra, Adama en Zeboim stuksloeg, 
verbrandde en ze met de grond gelijk maakte. Ik vraag me ook af waarom GOD de 
vrouw van Lot in een zoutpilaar veranderde (Genesis 19:24-26). Dat was omdat zij 
omkeek en omdat Sodom nog steeds was ingebed in haar verdorven hart. Zij had 
van de engelen de opdracht gekregen niet om te kijken (Genesis 19:17).

1 Lev. 18:22, 20:13, Deut. 22:5, 23:17-18, 1 Kon. 14:24, Jud.  7   
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tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult 
uw naaste liefhebben als uzelven. 
Er is geen ander gebod, groter dan 
deze.”2 Dit is omdat wanneer je van 
GOD houdt met alles dat in je is en 
van je naaste houdt als van jezelf, je 
hem niet zult vermoorden. Je zult 
niets begeren dat hij bezit, je zult 
niets van hem stelen. Je zult hem 
niet valselijk beschuldigen of over 
hem liegen en je zult geen overspel 
plegen met zijn vrouw. Je zult je 
vader en moeder eren in de HEERE; 
je zult zeven dagen per week Sabbath 
houden (dat betekent, altijd in de 
GEEST zijn3). Je zult geen afgoden 
aanbidden en je zult de naam des 
HEEREN niet ijdellijk gebruiken.4 
Als je een van deze geboden hebt 
overtreden, zal je ziel naar de Hel 
gezonden worden, want wie de 
gehele wet zal houden, en in een zal 
struikelen, die is schuldig geworden 
aan alle. (Jacobus 2:10). 

Laten we het nu hebben over het 
hart. We moeten “den HEERE, uw 
God, liefhebben uit GEHEEL uw 
hart” (Marcus 12:30). Dus, het hart 
is het echte altaar voor GOD. Had 
de vrouw van Lot GOD lief met haar 
GEHELE hart? Neen! Haar hart was 
nog steeds in Sodom toen GOD 
haar probeerde te behoeden voor 
de aankomende vernietiging. Haar 
hart was een altaar voor Sodom, niet 
voor GOD. Hetzelfde is aan de hand 
met de meerderheid van de huidige 
mensen op aarde, deze wereld! Het 
hart is het innerlijke dat denkt, voelt 
en beslist. De vrouw van Lot besloot 
om terug te kijken naar Sodom 

omdat haar gedachten daar waren. 
Ze besliste om ze daar te houden. 

In de Bijbel heeft het woord 
“hart” een veel bredere betekenis 
dan in de moderne tijd. Het hart is 
dat wat de kern is van een persoon. 
Vrijwel alle referenties naar het 
hart in de Bijbel slaan op een 
bepaald aspect van de menselijke 
persoonlijkheid. In de Bijbel 
worden alle emoties ervaren door 
het hart: liefde en haat (Psalmen 
105:25, 1 Petrus 1:22); vreugde en 
verdriet (Prediker 2:10, Johannes 
16:6); vrede en bitterheid (Ezechiël  
27:31, Kolossensen 3:15); moed 
en angst (Genesis 42:28, Amos 
2:16). Van de denkprocessen wordt 
gezegd dat zij worden uitgevoerd 
door het hart. Deze intellectuele 
activiteit correspondeert met 
wat in het Engels “mind” wordt 
genoemd. Zodoende kan het hart 
denken (Esther 6:6), begrijpen 
(Job 38:36), denkbeelden vormen 
(Jeremia 9:14), herinneren 
(Deuteronomium 4:9), wijs zijn 

(Spreuken 2:10), en tot zichzelf 
spreken (Deuteronomium 7:17).

Beslissingen worden ook door 
het hart genomen. De vrouw van 
Lot besliste om achterom te kijken 
toen haar was verteld om niet 
om te kijken, net zoals getrouwde 
vrouwen heden ten dage beslissen 
om overspelig te zijn ten opzichte 
van hun echtgenoten. Hun harten 
zijn ook in Sodom, net als de 
vrouw van Lot. Zij zijn, om zo te 
zeggen, “zusters.” Zij besloten in 
hun harten om mannen valselijk te 
beschuldigen, door te zeggen dat ze 
door hen verkracht waren, terwijl ze 
niet door hen verkracht waren. Dit 
is een epidemie, een tsunami van 
leugens die de aarde bedekt heeft.

Zo heeft ook de wereldregering, 
met haar hoofdkwartier in Rome,5 
besloten om tot elke prijs de macht te 
krijgen over elk land, door van hun 
oorspronkelijke leiders af te komen 
en ze te vervangen door hun eigen 
mensen, die zijn geschoold in de 
Nieuwe Wereld Orde, ten koste van 

Oeganda

2 Deut. 4:29, 6:5, 10:12, 11:13, 13:3-4, 26:16, 30:6, Joz. 
22:5, Matt. 22:37-40, Luk. 10:27, Jak. 2:8-9   3 Rom. 8:1-
14, Gal. 5:14-25   4 Ex. 20:1-17, Deut. 5:1-22   

5 Dan. 2:40, 7:19-25, Openb.13:2-8, 17:1-9, 18   

Ik ben verslaafd aan de Alamo Kerk. Ik voel me een onderdeel van het Pastor 
Tony Alamo Kerkgenootschap. Het is de enige kerk die ik heb gevonden waar het 
ware Woord van GOD wordt gepredikt. Ik ben in veel kerken geweeest, maar ik 
heb de echte waarheid niet kunnen vinden. Toen ik echter de evangeliegeschriften 
van pastor Tony Alamo begon te lezen, 
veranderde mijn leven drastisch.

Overigens heb ik onlangs mijn leven 
vernieuwd na het lezen van slechts één 
nieuwsbrief. Die was genoeg voor mij om te 
veranderen. Ik heb medelijden met hen die 
de waarheid ontkennen door deze kerk te 
bestrijden. Hoe sterker zij haar bestrijden, hoe 
verder zij verwijderd raken van de waarheid; 
spoedig zullen zij in de put vallen. Het spijt me 
om het te zeggen, maar dat is de werkelijkheid. 
Stel jezelf de vraag of je één van hen bent. 
Wanneer GOD Zijn adem van je wegneemt, 
zul je voor eeuwig met Hem zijn of je zult het 
uitschreeuwen in de poel des vuurs voor de 
rest van je leven!!??  Stof tot nadenken:)
Nuwaha Oscar        Mbarara, Uganda
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honderden miljoenen levens. Maar 
GOD, die overal gelijktijdig is, ziet dit 
alles, net zoals ZIJN heilige engelen.6 
GOD kent onze harten.7 HIJ ziet dat 
er geen gebeden zijn, geen wierook 
van gebeden die opstijgt uit de 
harten van deze verdorven mannen 
en vrouwen.

Andere activiteiten van het hart 
zijn doelstelling (Handelingen 
11:23), intentie (Hebreeën 4:12), 
en wil (Efeziërs 6:6).  Het is onze 
doelstelling, onze intentie, of onze 
wil om de HEERE te volgen of 
HEM niet te volgen. Tenslotte, 
hart betekent vaak iemands echte 
karakter of persoonlijkheid. Dit 
houdt ook in de kwaliteiten van 
puurheid of slechtheid (Jeremia 
3:17, Mattheüs 5:8); oprechtheid of 
hardheid—bijvoorbeeld, het hart van 
de vrouw van Lot was oprecht jegens 
Sodom maar hard jegens GOD, de 
HEERE, evenals dat het geval is bij 
de meerderheid van de hedendaagse 
wereldbevolking (Exodus 4:21, 

Kolossensen 3:22)—en rijpheid of 
rebellie (Psalmen 101:2, Jeremia 
5:23). Deze beschrijven allemaal het 
hart of echte karakter van individuen. 
GOD kent het hart van elke persoon. 

1 Samuel 16:7 stelt: “Doch de 
HEERE zeide tot Samuël: Zie zijn 
gestalte niet aan, noch de hoogte 
zijner statuur, want Ik heb hem 
verworpen; want het is niet gelijk 
de mens ziet; want de mens ziet aan, 
wat voor ogen is, maar de HEERE 
ziet het hart aan.”

Aangezien mensen spreken en 
handelen vanuit hun hart, dienen 
zij het goed te bewaken (Mattheüs 
15:18-19). “Behoed uw hart boven 
al wat te bewaren is, want daaruit 
zijn de uitgangen des levens.” 
(Spreuken 4:23).

De belangrijkste plicht van 
eenieder is om van GOD te houden 
met zijn gehele hart (Mattheüs 
22:37). Met het hart gelooft iemand 
in CHRISTUS, en ervaart op deze 
manier zowel de liefde van GOD en 

de aanwezigheid van CHRISTUS in 
het hart (Jeremia 29:13, Romeinen  
5:5, 10:9-10, Efeziërs 3:17-19).

Het altaar is in het Oude 
Testament symbolisch voor onze 
harten. Gedurende de dagen van 
Mozes, namen twee priesterlijke 
altaren een belangrijke rol in in 
het ritueel van het tabernakel in 
de woestijn. Dit waren het altaar 
van de verbrande offeranden 
(symbolisch voor CHRISTUS’ dood 
voor iedereen die berouw heeft 
van zijn zonden8) en het altaar van 
wierook (wat symbool staat voor de 
gebeden uit onze harten, van geloof 
in GOD en CHRISTUS, voor onze 
verzoeken tot HEM9). Het altaar 
van de verbrande offerande (Exodus 
27:1-8) was geplaatst vóór de ingang 
tot het tabernakel (Exodus 40:6). 
(Het tabernakel is symbolisch voor 
ons gelovigen, wij die werkelijk het 
Lichaam van CHRISTUS zijn, ZIJN 
tempel of tabernakel.10)

(Vervolg op pagina 4)

Mexico

Groeten aan Pastor Tony en aan uw gehele gemeenschap,
GOD zegene u en moge HIJ u behoeden tegen alle kwaad. 

Geliefde Pastor, de uiteindelijke gebeurtenissen van de Bijbelse 
profetieën zullen binnenkort worden vervuld. CHRISTUS KOMT 
BINNENKORT. Ik dank mijn HEMELSE VADER door CHRISTUS voor 
uw genootschap en voor de teksten die u schrijft en die worden 
verspreid op wereldwijde schaal ALS EEN GETUIGENIS VOOR 
ELKE NATIE. Ik ga verder met het distribueren van uw geschriften.

Ik wil u zeggen dat ik al een grote doos nieuwsbrieven en 
twee T-shirts heb ontvangen. Dank u. Ik blijf bidden voor u en 
voor uw genootschap, en we vasten ook, ik en mijn vrouw, voor 
God om recht te doen en voor HEM, zodat hij al noodzakelijke zal 
blijven leveren aan in uw genootschap, zodat de boodschap van 
verlossing aan de wereld blijft worden geleverd.

Geliefde Pastor, Moge GOD u rijkelijk zegenen, en ik zal uw 
geschriften hier verspreiden.
De Uwe in JEZUS CHRISTUS,
Abel Gutierrez                       Guanajuato, Mexico

6 1 Sam. 16:7, 2 Kron . 16:9, Job 34:21, Ps. 44:21, 139:3-12, 147:4-5, Jes. 46:9-10, Jer. 1:4-5, 23:23-24, 32:18-19, Amos 9:1-4, Zach. 4:10, Matt. 6:8, 31-32, 10:26, 12:36, 25:31-46, 
Marc. 4:22, Luk. 8:17, 12:2, Hand. 15:18, Heb. 4:13, 1 Joh. 3:20, Jud.  14-15   7 Gen. 6:5-7, 1 Kron. 28:9, 2 Kron. 19:2-3, 32:31, Ps. 44:20-21, 73:1, Pred. 11:9-10, Jes. 14:9-17, 
Ez. 11:17-21, 14:1-8, Matt. 5:8, 2 Kor. 9:7, Heb. 4:12-13, 1 Pet. 3:1-4, 1 Joh. 3:18-21   8 Ps. 40:5-8, Matt. 20:28, 26:28, Luk. 24:46-47, Joh. 1:29, 3:14-17, 6:51, 10:11-18, 11:49-52, 
Hand. 5:30-31, 20:28, 26:23, Rom. 3:22-26, 5:6-21, 1 Kor. 15:3-4, Gal. 1:3-4, 2:20, 4:4-5, Ef. 1:7, 2:13-18, 5:2, Kol. 1:14, 20-23, 2:13-15, 1 Thes. 5:9-10, 1 Tim. 2:5-6, Tit. 2:13-14, 
Heb. 2:9-10, 7:24-27, 9:6-7, 11-28, 10:4-14, 18-20, 26, 13:12, 1 Pet. 1:18-21, 3:18, Openb. 1:5-6   9 Openb. 8:3-4    10 1 Kor. 3:16-17, 6:19-20, 2 Kor. 6:16, Ef. 2:19-22   

Broeder Gutierrez deelt Pastor Alamo’s geschriften 
uit bij een vlooienmarkt in Guanajuato, Mexico

(Vertaald uit het Spaans)
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Betreffende het altaar dat wordt 
genoemd in Openbaring 8:3 en onze 
gebeden vanuit ons hart, lezen we: 
“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.”

Laten we nu de ziel bezien. 
Het zielenleven is het zelf-leven. 
De HEERE beveelt dat we onszelf 
moeten verloochenen, wat betekent 
dat we ons zielenleven moeten 
verloochenen en leven volgens 
onze geest.11  Als wij de HEERE 
aanvaarden als onze persoonlijke 
Verlosser, komt ZIJN GEEST in onze 
geest.12 Dan leven wij volgens de 
HEILIGE GEEST en verloochenen 
ons zielenleven, dat wil zeggen, 
ons voormalige zondige leven. Ons 
zielenleven wordt automatisch 
verloochend wanneer wij volgens 
onze geest leven, wat we doen 
wanneer de GEEST des HEEREN in 
onze geest leeft en werkt.13

“Meent niet, dat IK gekomen 
ben, om vrede te brengen op de 
aarde; IK ben niet gekomen om 
vrede te brengen, maar het zwaard. 
[het zwaard is het WOORD van 
GOD14]  Want IK ben gekomen, om 
den mens tweedrachtig te maken 
tegen zijn vader, en de dochter tegen 
haar moeder, en de schoondochter 
tegen haar schoonmoeder. En zij 
zullen des mensen vijanden worden, 
die zijn huisgenoten zijn. Die vader 
of moeder liefheeft boven MIJ, is 
MIJNS niet waardig; en die zoon 
of dochter liefheeft boven MIJ, is 
MIJNS [MIJ] niet waardig. En die 
zijn kruis niet op zich neemt, en MIJ 
navolgt, is MIJNS niet waardig. [Het 

is een moeilijke weg die je moet gaan, 
maar we moeten deze gaan als we 
de eeuwigheid willen doorbrengen 
in de Hemel.]  Die zijn ziel vindt, 
zal dezelve [deze] verliezen; en die 
zijn ziel zal verloren hebben om 
MIJNENTWIL, zal dezelve vinden 
[zijn eeuwige leven].” (Mattheüs 
10:34-39).

De wijze waarop wij ons 
zielenleven verliezen, of ons vleselijk 
leven, is wanneer we zo spiritueel 
worden en zodanig leven in de 
GEEST des HEEREN, dat onze ziel 
of vleselijk leven enkel de HEILIGE 
GEEST opneemt, waardoor onze 
ziel of vleselijk leven totaal GOD 
is, opgeslokt is door GOD. Dit is 
wat het betekent om de HEERE 
onze GOD lief te hebben met onze 
hele ziel. Dit is wanneer onze ziel of 
vleselijk leven volledig doordrongen 
of overgenomen is door de GEEST 
van GOD. Als dit gebeurt, hebben 
we de HEERE toegestaan om de 
Schrift in Efeziërs hoofdstuk 4, 
verzen 11-13 te vervullen, waarin 
staat: “En DEZELFDE heeft 
gegeven sommigen tot apostelen, en 
sommigen tot profeten, en sommigen 
tot evangelisten, en sommigen tot 
herders en leraars; Tot de volmaking 
der heiligen, tot het werk der 
bediening, tot opbouwing des 
lichaams van CHRISTUS; Totdat 
wij allen zullen komen tot de 
enigheid des geloofs en der 
kennis van den ZOON GODS, tot 
een volkomen man, tot de mate 
van de grootte der volheid van 
CHRISTUS.” Nogmaals, dit is de 
HEERE uw GOD liefhebben met 
uw gehele hart en uw gehele ziel.

Nu, waar over het liefhebben 
van de HEERE onze GOD met 
onze gehele “mind”, 1 Korintiërs 
2:15-16 zegt: “Doch de geestelijke 
mens onderscheidt wel alle 
dingen, maar hij zelf wordt van 

(Vervolg van pagina 3)
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15  Ps. 34:1, Matt. 26:41, Luk. 18:1, 21:36, 22:40, 46, 
Hand. 6:4, Rom. 12:12, Ef. 6:17-18, Fil. 4:6, Kol. 4:2, 
1 Thes. 5:17, 1 Tim. 2:8, Jak. 5:16, 1 Pet. 4:7   

niemand onderscheiden.  Want wie 
heeft den zin des HEEREN gekend, 
die HEM zou onderrichten? Maar 
wij hebben den zin van CHRISTUS.” 
Efeziërs 4:3-7 stelt: “U benaarstigende 
[streefde ernaar] te behouden de 
enigheid des GEESTES door den 
band des vredes [wat in werkelijkheid 
betekent: het hebben van de “mind” 
van CHRISTUS]. Een lichaam is 
het, en een GEEST, gelijkerwijs gij 
ook geroepen zijt tot een hoop uwer 
roeping [dat is eeuwig leven in de 
Hemel met de drie-enige GOD, 
Zijn engelen, en alle verlosten]; Een 
HEERE, een geloof, een doop,  Een 
GOD en VADER van allen, Die daar 
is boven allen, en door allen, en in 
u allen. Maar aan elkeen van ons is 
de genade gegeven, naar de maat der 
gave van CHRISTUS.” 

Mensen kunnen een gemoed 
hebben dat vernieuwd is (Romeinen  
12:2) en oprecht (2 Petrus 3:1). Zij 
kunnen GOD liefhebben met hun 
gehele verstand (Mattheüs 22:37, 
Marcus 12:30, Lukas 10:27). (Dat is 
alles waaraan zij denken. Zij bidden 
zonder ophouden, altijd.15) Zij 
hebben GODS wetten in hun  gemoed 

El Salvador
(Vertaald uit het Spaans)

Geliefde Broeders in JEZUS CHRISTUS,
Ik dank u dat u aan mij denkt 

sinds we bidden voor u en voor uw 
genootschap. Bedankt dat u ons helpt 
onszelf te verbeteren en om meer 
mensen te kunnen bereiken met alle 
geschriften in CHRISTUS. Ik smeek u 
om me meer Bijbels en meer geschriften 
te blijven sturen omdat wij ze gebruiken 
om meer mensen te evangeliseren en 
hen aan te moedigen om aan de voeten 
van CHRISTUS te komen.
Zegen u, geliefden.
Xavier Campos     
San Salvador, El Salvador

11 Matt. 6:22-24, Luk. 9:23-25, Joh. 6:63, Rom. 6:1-13, 7:4-6, 8:1-14, 13:12, 1 Kor. 10:21, 2 Kor. 6:14-18, Jak. 4:4, 
7-8, 1 Pet. 2:9   12 Joh. 3:3-8, 14:23-26, 15:26-27, Hand. 1:1-8, 2:1-18, 38-39   13 Ez. 36:27, Joh. 14:15-21, 23, 26, 
15:4-5, Rom. 8:10-11, 1 Kor. 3:9, 16, Gal. 2:20, Ef. 3:16-21, Fil. 4:13, Kol. 1:27-29, 2 Tim. 1:14, 1 Joh. 4:4   14 Ef. 
6:17, Heb. 4:12, Openb. 1:16, 2:12, 16, 19:13-15   
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Oklahoma

Ghana

(Vervolg op pagina 8)

Geliefden in CHRISTUS,
Heilige groeten aan u, de gezegende, en moge u doorgaan met het 

winnen van meer zielen voor de almachtige Heere. Pastor, ik ben 
een jonge Ghanees van 24 jaar oud en ik zit in de bovenste klassen 
van een middelbare school. Ik was voorheen al in de kerk geweest, 
maar de duivel dwong me enkele jaren lang tot het beoefenen van 
occultisme. De dag van mijn verlossing kwam toen ik in een leslokaal 
drie nieuwsbrieven van GOD kreeg van een goede Samaritaan. Ik kon 
niet wachten tot het einde van de les om ze te lezen. In feite was ik 
beroerd door de Heilige Geest toen ik las over de geweldige dingen 
die de HEERE deed voor de goede Samaritaan en de lessen die u gaf.

Ik zeg dit tot glorie van de HEERE, dat ik nu een complete 
bekeerling ben, een CHRISTEN, en ik ben het niet alleen, maar ik 
en mijn 10 vrienden die met mij ook het occultisme bedreven, die 
nooit tijd hadden voor GODS vrije tijd, maar nu veel mensen het 
Woord van GOD leren, zeker mijn familie. Mijn vader heeft alle 
houtsnijwerken verbrand, die hij als GODEN had, en mijn moeder 
en alle familieleden, 10, zijn nu CHRISTENEN.

Mijn leven is nu totaal veranderd en ik geloof nu in de HEERE 
met vertrouwen. Ik denk dat de HEERE mij wil gebruiken als 
zijn boodschapper, en in dat opzicht zou ik zelfs met mijn studie 
boekhouden willen stoppen en de HEER dienen. Momenteel hebben 
ik en mijn familie en vrienden geen Bijbel of iets dat ons kan helpen 
om het Woord van GOD te kennen, behalve de nieuwsbrieven. We 
hebben ultieme vragen zoals: “Kunnen we goed zijn zonder GOD?” 
en: “Waar gaan we hierna naar toe?”

Ik en mijn familie zullen het lezen, dus alstublieft, ik wil dat u ons 
wat Bijbels stuurt en wat nieuwsbrieven om te lezen en het Woord 
van GOD te kennen. En voor nu wil ik graag dat u mij assisteert en 
gidst in de voortzetting van het werk van de HEERE.
Dank u.
De Uwe in CHRISTUS,
Nana Koofa                                          Kumasi, Ash-Town, Ghana

geïmplanteerd gekregen (Hebreeën 
8:10). Aangezien wij CHRISTENEN 
de “zin van CHRISTUS” hebben (1 
Korintiërs 2:16), is ons geleerd om 
in “eensgezind” te zijn (Romeinen  
12:16, 1 Petrus 3:8).

Het liefhebben van de HEERE 
onze GOD met al onze kracht, is 
het overwinnen van de tijd. Efeziërs 
5:1-16 zegt, “Zijt dan navolgers 
GODS, als geliefde kinderen;  En 
wandelt in de liefde, gelijkerwijs 
ook CHRISTUS ons liefgehad 
heeft, en ZICHZELVEN voor ons 
heeft overgegeven tot een offerande 
en een slachtoffer [vanuit je hart, 
het altaar, tot GOD], GODE tot 
een welriekenden reuk. Maar 
hoererij en alle onreinigheid, of 
gierigheid, laat ook onder u niet 
genoemd worden, gelijkerwijs 
het den heiligen betaamt, Noch 
oneerbaarheid, noch zot geklap, 
of gekkernij, welke niet betamen; 
maar veelmeer dankzegging. Want 
dit weet gij, dat geen hoereerder, 
of onreine, of gierigaard, die een 
afgodendienaar is, erfenis heeft in 

Hallo mijn Broeders en Zusters in 
JEZUS CHRISTUS!

Ik dank GOD voor Pastor Alamo! 
Jezus zei: “Als de wereld je haat, 
weet dan dat zij MIJ haatte voordat 
zij jou haatte. Als jij van de wereld 
was, zou de wereld van de haren 
houden: maar omdat jij niet van 
de wereld bent, maar ik je heb 
verkozen om jou buiten de wereld 
te houden, haat de wereld je. 
Herinner je het Woord dat IK je zei: 
De dienaar is niet grootser dan zijn 
heer. Als zij MIJ vervolgd hebben, 
zullen ze jou ook vervolgen: als ze 
MIJN woord gehouden hebben, 
zullen ze het jouwe ook houden.”

Dank u, Jezus, voor Uw kerk, Uw 
lichaam. 
Prijs de HEERE!
Fred Schafer                                                  Oklahoma

het Koninkrijk van CHRISTUS 
en van GOD. Dat u niemand 
verleide met ijdele woorden; want 
om deze dingen komt de toorn 
GODS over de kinderen der 
ongehoorzaamheid. Zo zijt dan hun 
medegenoten niet. Want gij waart 
eertijds duisternis, maar nu zijt gij 
licht in den HEERE; wandelt als 
kinderen des lichts. (Want de vrucht 
des GEESTES is in alle goedigheid, 
en rechtvaardigheid, en waarheid), 
Beproevende wat den HEERE 
welbehagelijk zij. En hebt geen 
gemeenschap met de onvruchtbare 
werken der duisternis, maar bestraft 

ze ook veeleer. Want hetgeen 
heimelijk van hen geschiedt, is 
schandelijk ook te zeggen. Maar al 
deze dingen, van het licht bestraft 
zijnde, worden openbaar; want 
al wat openbaar maakt, is licht. 
Daarom zegt HIJ: Ontwaakt, gij, die 
slaapt, en staat op uit de doden; en 
CHRISTUS zal over u lichten. Ziet 
dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, 
niet als onwijzen, maar als wijzen. 
Den tijd uitkopende, dewijl [omdat] 
de dagen boos [slecht] zijn.”

Alles op aarde is nogal vals. De 
aarde is slechts 6.000 jaar oud. Geloof 
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Vermoorden Europese koninklijke personen naakte kin-
deren voor hun plezier tijdens menselijke jachtpartijen?
Dinsdag, 17 juni 2014, 7:29
http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/06/european-royals-killing-naked-children-for-fun-at-menselijke-hunting-parties-2465154.
html

Dit is een artikel uit een serie, die komt uit een ooggetuigenverslag 
voor het Hof van Justitie voor Gewoonterecht in Brussel. Vijf 
internationale rechters onderzoeken bewijs van kinderverkrachting, 
marteling, moord en kidnapping, waarvan leden verdacht worden 
die behoren tot de wereldelite van de Negende Kring van het 
Satanische Kinderoffer Cultus Netwerk. Reguliere kinderoffers van de 
Negende Kring zouden hebben plaatsgevonden in de catacomben 
van rooms-katholieke  kathedralen, het Vaticaan, op particuliere 
landgoederen en in bossen en militaire overheidsbases in België, 
Nederland, Spanje, Australië, Ierland, Frankrijk, Engeland en de 
Verenigde Staten. Ten minste 34 locaties met kindermassagraven 
werden geïdentificeerd in Ierland, Spanje en Canada - opgraving 
werd geweigerde door de betrokken regeringen, de Engelse 
Kroon en de Rooms-Katholieke Kerk. Genoemd als aanwezig bij 
de activiteiten van de Negende Kring zijn paus Franciscus, de 
voormalige paus Ratzinger; functionarissen van de Anglicaanse 
Kerk, de Verenigde Kerk van Canada en de Rooms-Katholieke 
Kerk, onder wie kardinalen, leden van de Europese koningshuizen, 
onder wie koningin Elizabeth en prins Phillip; militairen en 
regeringsfunctionarissen uit Canada, Australië, het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde Staten, o.a. de CIA van de Verenigde 
Staten van Amerika, plus prominente regeringsministers, rechters, 
politici en zakenlieden uit de Verenigde Staten, België, Nederland, 
Canada, Australië, Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

De nieuwste ooggetuige van deze week verklaarde voor 
het Hof van Justitie voor Gewoonterecht in Brussel dat 
volgens haar tieners werden gedrogeerd, uitgekleed tot ze 
naakt waren, verkracht, opgejaagd in de bossen en vermoord 

door Europese koninklijke personen. De vrouw was de vierde 
ooggetuige die een verklaring aflegde over deze menselijke 
jachtpartijen door de wereldelite van de Negende Kring van 
het Satanische Kinderoffer Cultus Netwerk. Een voormalig 
lid van het Nederlandse criminele drugssyndicaat, bekend 
onder de naam Octopus, verklaarde dat de slachtoffers 
voor deze menselijke jachtpartijen werden gehaald uit 
jeugdgevangenissen in België en Nederland.

“In 2004 was ik onvrijwillig getuige van marteling, 
verkrachting en moordsessies van gedrogeerde kinderen, 
uitgevoerd voor een groep hooggeplaatste mensen uit 
Nederland,” verklaarde een vrouw. “Ik werd meegenomen 
naar een jachtpartij in België, nabij Brussel, waar ik zag dat 
twee jongens en een meisje in de leeftijd van 14 tot 16 
jaar werden opgejaagd en vermoord door de wereldelites. 
De menselijke jachtpartij was zwaar bewaakt door de 
Nederlandse Marechaussee. Men vertelde mij dat koning 
Albert van België erbij was.”

Vier ooggetuigen bevestigden dat zij als kind of jongere 
gedwongen menselijke jachtpartijen bijwoonden, waar zij 
en andere kinderen werden verkracht, sommigen vermoord 
en de penissen van overleden jongens werden afgesneden. 
Naar hun zeggen was er een Nederlands paleis op een 
landgoed waar de penissen van de jongens op een muur 
als trofeeën waren tentoongesteld. Sommige jachtpartijen 
vonden plaats op de terreinen van het paleis van de 
Nederlandse Koningin Beatrix.

De Nederlandse therapeute Toos Nijenhuis verklaarde 
dat zij op de leeftijd van vier jaar oud was gedwongen om 
moorden op kinderen bij te wonen, waarbij de voormalige 
paus Ratzinger, een Nederlandse rooms-katholieke kardinaal, 
plus de vader van de Nederlandse koningin Beatrix en 
Bilderbergeroprichter, de Nederlandse prins Bernhard 
aanwezig waren. “Ik zag de voormalige paus Joseph 
Ratzinger een klein meisje vermoorden,” bevestigde een 
andere getuige. “Dat was op een Frans kasteel in het najaar 
van 1987. Het was lelijk, verschrikkelijk en het gebeurde niet 
slechts éénmaal. Ratzinger en Bernhard waren sommige van 
de meer prominente mannen die deelnamen.”

In Ierland, Spanje en Canada zijn 34 kindermassagraven 
ontdekt die verband schijnen te houden met de activiteiten 
van de Negende Kring. De grootste was de Mohawk Indian 
Residential School in Brantford Ontario, waar in 2008 
kinderresten werden geïdentificeerd voordat de Rooms-
Katholieke Kerk, de Canadese regering en de Engelse Kroon 
de opgraving door professionele archeologen stillegden. Het 
Hof van Justitie voor Gewoonterecht had in 2013 koninging 
Elizabeth en prins Phillip schuldig bevonden aan de 
verdwijning van tien indiaanse kinderen vanaf het katholieke  
internaat in Kamloops, British Columbia, op 10 oktober 1964. 
In de eerste twee weken van de rechtszittingen van 2014 
identificeerden getuigen Nederlandse en Belgische leden 
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Ivoorkust

van het koninklijk huis als deelnemers aan de verkrachting 
van en de moord op Mohawkkinderen en baby’s. Genoemd 
werden Bernhard en prins Hendrik, gemaal van koningin 
Wilhelmina van Nederland.

Ook werd gezegd dat prins Johan Friso en zijn vrouw 
Mabel Wisse Smit, voormalige ministers, het hoofd van 
het Nederlandse leger, de ondersecretaris van de Raad 
Van State in Nederland en de onderkoning naast koningin 
Beatrix en andere wereldleiders uit de zakenwereld en 
politiek aanwezig waren bij de menselijke jachtpartijen, 
waaronder sommigen uit de Verenigde Staten. “Het is zeker 
dat de huidige koning Willem Alexander en koning Filip 
en hun echtgenotes weten over dit misbruik en de moord 
op kinderen,” zei een ooggetuige. “Zij doen er niets aan 
en waarschijnlijk zijn zij degenen die het onderzoek en de 
vervolging tegenhouden.”

In augustus 2013 overleed de broer van de koning van 
Nederland, prins Johan Friso, aan een coma nadat deze drie 
Nederlandstalige websites die hier getoond worden op 
internet kwamen. De websites onthulden dat Friso deelnam 
aan de menselijke jacht- en moordpartijen. “Het verhaal 
kwam op internet nadat jarenlang was geprobeerd om de 
politici en het Ministerie van Justitie zover te krijgen dat ze 
actie ondernamen tegen de criminelen,” zei een ooggetuige. 
“Niemand deed iets om deze criminelen te stoppen, 
waarschijnlijk omdat koningin Beatrix en koning Albert 
intervenieerden in de onderzoeken.”

Menselijke jachtpartijen worden geacht te zijn 
gehouden op de terreinen van het paleis van koningin 
Beatrix in Nederland. Twee getuigen hebben de voormalige 
paus Joseph Ratzinger en koningin Beatrix’ vader, de 
overleden prins Bernhard genoemd, als aanwezigen bij 
kinderoffers. Beiden zouden nazisympathisanten zijn.

Het Hof van Justitie voor Gewoonterecht ontving 
een collectie jezuïtische archiefstukken over een 
kinderoffercultus, bekend staand als de Ridders der 
Duisternis. In 1933 waren de Ridders opgericht door de 
Katholieke Jezuïeten en de Nazi Waffen S.S. Divisie. De 
stukken toonden dat Ratzinger was geïdentificeerd als een 
lid van de Ridders terwijl hij werkte als een S.S.-assistent 
voor de kapelaan in het concentratiekamp Ravensbrück in 
Duitsland. De stukken stellen ook dat Ratzinger deelnam 
aan rites waarbij kinderen geofferd werden, waarvoor 
gekidnapte kinderen uit de kampen werden gebruikt of 
politieke gevangenen.

Een ander rechtbankdocument, genoemd het Magisterial 
Privilege, gaf aan dat kinderoffers regelmatig voorkwamen 
in het Vaticaan. Op de jeugdige leeftijd van 12 jaar zou 
“Svali” uit San Diego , California, naar de catacomben onder 
het Vaticaan zijn gebracht om het offeren van een driejarig, 
gedrogeerd jongetje bij te wonen. In deze video zei haar 
interviewer dat 24 jaar daarvoor een “Maria” hem vertelde 
dat zij een andere satanisch kinderofferrite bijwoonde in 
dezelfde Vaticaanse Catacomben.

Vorige week rapporteerde een Ierse politieonderzoeker 
aan het Hof van Justitie voor Gewoonterecht dat de bijna 
800 baby’s, die waren begraven in een septische tank van 
de rooms-katholieke nonnen, waren ontdaan van hun 
ledematen, onthoofd en in stukken waren gesneden – 

tekenen dat zij mogelijk waren vermoord in satanische 
kinderofferrites. Gedurende de afgelopen twee maanden 
heeft het Internationale Common Lawgerechtshof  deze 
hartbrekende verhalen over de verkrachting, marteling 
en moord van kinderen gehoord, die nog plaatsvonden 
in 2010 door rooms-katholieke  leiders, Europese leden 
van koningshuizen en andere wereldelites. Locaties waar 
kinderen werden vermoord door de Negende Kring van 
de Satanische Kinderoffer Cultus zouden gelegen zijn in de 
catacomben van rooms-katholieke kathedralen, inclusief 
het Vaticaan en op particuliere landgoederen en in militaire 
gebouwen en bossen in België, Nederland, Spanje, Australië, 
Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten.

Het Hof van Justitie voor Gewoonterecht is overspoeld 
met onlangs ontdekt bewijs en een aantal nieuwe getuigen, 
die verklaringen willen afleggen over de activiteiten van 
de Negende Kring van de Satanische Kinderoffer Cultus. 
Zij hebben blootgelegd dat leden van de Negende Kring 
van de Satanische Kinderoffer Cultus mogelijk betrokken 
zijn bij internationale kinderoffers, kidnapping, exploitatie 
en drugskringen. De vijf internationale rechters en 27 
juryleden blijven naar verwachting minimaal een jaar in 
functie wegens de complexiteit van de zaken.  

Er is amnestie aangeboden aan burgers of medewerkers van 
het Vaticaan, de Engelse Kroon, kerken of regeringen, die een 
beëdigde verklaring willen afleggen of bewijs kunnen leveren dat 
leidt tot de vervolging van deze wereldelites, die verdacht worden 
van het plegen van misdaden. Beloningen tot wel 10.000 euro zijn 
beschikbaar gesteld door het Hof van Justitie voor Gewoonterecht.

Het Hof van Justitie voor Gewoonterecht had 
meer dan 450 gewoonterechtelijke vredesofficieren 
operationeel in 13 landen, met 51 lokaal opgerichte 
groepen. Lokale organisatiefondsen waren beschikbaar 
voor gewoonterechtgroepen die zich aanmeldden via het 
Internationale Tribunaal over Misdaden door Kerk en Staat 
(ITCCS). Om contact op te nemen met deze officieren of 
de rechtbank of ITCCS Veldsecretaris Kevin Annett, e-mail 
of bel: itccscentral@gmail.com, info@iclcj.com, admin@
iclcj.com, hiddenfromhistory1@gmail.com, 250-591-4573 
(Canada), of 386-323-5774 (USA).

(Vertaald uit het Frans)
Ik ben werkelijk dankbaar voor deze nieuwsbrieven 

die ik heb gedistribueerd en die de levens veranderen 
van de mannen en vrouwen die hebben toegestemd 
om ze te lezen.

Moge de HEERE u hooghouden door ZIJN almachtige 
gerechtigheid, en de waarheid blijven onthullen waarvoor 
de HEERE u in ZIJN dienst heeft geroepen.

We zijn in ons hart bij u, want de gevangenis kan u 
niet weerhouden om GODS dienst uit te voeren, want zij 
die buiten de gevangenis verblijven, zijn meer gevangen 
dan zij denken. We ondersteunen u in onze gebeden. 
De HEERE zal u tezijnertijd gedenken.  
Konan Alexi          Lagune, Ivoorkust
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jij een koolstofmachine, of geloof je 
GOD? Je kunt geloven dat de vrouw 
van Lot niet in een zoutpilaar is 
veranderd, maar GOD zei dat ze dat 
wel was, en ik geloof dit echt met 
mijn gehele hart, ziel, verstand en 
kracht. Wil je de wereld ontstijgen, 
of wil je er op terugkijken, zoals de 
vrouw van Lot deed? De wereld en 
alles er op is verdoemd.16

Als je eeuwig wilt leven en niet 
verdoemd wil zijn, zeg dan 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 5)

DE VROUW VAN LOT

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
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