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Het zaad, waarvan GOD 
tegen Abraham zei dat 
daarmee alle geslachten 
des aardrijks gezegend 
worden, was een zaad met 
eeuwigdurend leven in 
zich (Genesis 12:3). Alle 
zaden hebben tijdelijk een 
wereldlijk leven in zich, 
maar slechts één zaad 
heeft eeuwigdurend leven 
in zich en dat “zaad is het 
WOORD GODS,” dat 
JEZUS is (Lukas 8:11).1 JEZUS is het 
enige zaad en is eveneens de zaaier 
van het zaad, het WOORD GODS 
(Lucas 8:5-15). Wij, die GODS 
tempel en CHRISTUS’ lichaam 
zijn, ZIJN bruid, hebben JEZUS en 
de VADER door de GEEST in ons 
leven, zo zijn wij door de GEEST 
de zaaiers van eeuwigdurend leven 
geworden, wat weer CHRISTUS is, 
het WOORD (Johannes 4:36).2

Zodoende zijn wij de uit-de-
wereld-geroepenen, de kerk.3 
Nogmaals, het zaad, JEZUS, is het 
WOORD GODS. Wij, de heiligen, de 
uit-de-wereld-geroepenen, de kerk, 
al dit is het leven, het eeuwigdurend 
leven, dat het zaad van de 
onsterfelijkheid is en nogmaals, het 
WOORD GODS, wat GOD is die 
mens werd en zich onder ons begaf, 

IMMANUEL, wat betekent GOD 
met ons (Mattheüs 1:23). 

Sommige domme idioten die 
zeggen, “Nou, ik weet dat ik de Bijbel 
niet zo veel lees als ik zou moeten 
doen”, denken dat deze domme 
woorden die ze zeggen een vorm 
van nederigheid en bescheidenheid 
zijn, een eerlijke belijdenis en dat 
ze zullen vrijkomen door deze luie 
dingen te zeggen. Echter, ze kwetsen 
zichzelf alleen eeuwigdurend. 
Want “het geloof is uit het gehoor, 
en het gehoor door het WOORD 
GODS”, dat weer het zaad is, het 
enige dat eeuwig leven in zich heeft 
(Romeinen 10:17). Het WOORD is 
GOD (Johannes 1: 1). God is eeuwig, 
dus als God in u leeft krachtens het 
WOORD, zult u nooit sterven, als u 
standvastig blijft tot het eind.4

Alles wat we zien op 
aarde is van de aarde 
opgewekt door GODS 
WOORD, zodat we het 
duidelijk kunnen zien, 
vooral degenen van ons 
die God kennen of HEM 
ooit hebben gekend. 

“Want de toorn Gods 
wordt geopenbaard 
van den hemel over 
alle goddeloosheid, en 
ongerechtigheid der 

mensen, als die de waarheid in 
ongerechtigheid ten onder houden. 
Overmits [omdat] hetgeen van God 
kennelijk is, in hen openbaar is; want 
God heeft het hun geopenbaard. 
Want Zijn onzienlijke dingen 
worden, van de schepping der wereld 
aan [af], uit [door] de schepselen 
verstaan en doorzien, beide Zijn 
eeuwige kracht en Goddelijkheid, 
opdat zij niet te verontschuldigen 
zouden zijn. Omdat zij, God 
kennende [voormalige christenen], 
Hem als God niet hebben verheerlijkt 
of gedankt; maar zijn verijdeld 
geworden in hun overleggingen en 
hun onverstandig hart is verduisterd 
geworden; Zich uitgevende voor 
wijzen, zijn zij dwaas geworden; 
En hebben de heerlijkheid des 
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1 Matt. 4:3-4, Joh. 1:1, 14, 1 Joh. 1:1-3, 5:11, Openb. 19:13   2 Mark. 16:15-16, 1 Kor. 1:21-24, 6:19, 2 Kor. 5:17-21   3 Joh. 15:16, 19, 17:6, 14-16, 2 Kor. 6:14-18, 1 Pet. 2:9   
4 Matth. 4:4, 10:22, 24:13, Joh. 5:24, 6:63, 11:26, 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. 5:10-11, 1 Joh. 2:24-25   

Tony Alamo links met nieuw bekeerden die gedoopt gaan worden in 1970
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onverderfelijken Gods veranderd in 
de gelijkenis eens beelds [van een 
beeltenis] van een verderfelijk mens, 
en van gevogelte, en van viervoetige 
en kruipende gedierten”.

 “Daarom heeft God hen ook 
overgegeven in de begeerlijkheden 
hunner harten tot onreinigheid, om 
hun lichamen onder elkander te 
onteren; Als die de waarheid Gods 
veranderd hebben in de leugen, 
en het schepsel geëerd en gediend 
hebben boven den Schepper, Die te 
prijzen is in der eeuwigheid, amen.

Daarom heeft God hen 
overgegeven tot oneerlijke 
bewegingen; want ook hun vrouwen 
hebben het natuurlijk gebruik 
veranderd in het gebruik tegen 
nature; En insgelijks ook de mannen, 
nalatende het natuurlijk gebruik 
der vrouw, zijn verhit geworden in 
hun lust tegen elkander, mannen 
met mannen schandelijkheid 
bedrijvende, en de vergelding van 
hun dwaling, die daartoe behoorde, 
in zichzelven ontvangende”.

“En gelijk het hun niet goed gedacht 
heeft God in erkentenis te houden, 
zo heeft God hen overgegeven in een 
verkeerden zin, om te doen dingen, 

die niet betamen; Vervuld zijnde 
met alle ongerechtigheid, hoererij, 
boosheid, gierigheid, kwaadheid, 
vol van nijdigheid, moord, 
twist, bedrog, kwaadaardigheid; 
Oorblazers, achterklappers, haters 
Gods, smaders, hovaardigen, 
laatdunkenden, vinders van kwade 
dingen, den ouderen ongehoorzaam; 
Onverstandigen, verbondbrekers, 
zonder natuurlijke liefde, 
onverzoenlijken, onbarmhartigen; 
Dewelken [deze mensen], daar zij 
het recht Gods weten, (namelijk, 
dat degenen, die zulke dingen doen, 
des doods waardig zijn) niet alleen 
dezelve [dit] doen, maar ook mede 
een welgevallen hebben in degenen, 
die ze doen.” (Romeinen 1:18-32).5

De wereld is nu wedergekeerd 
naar dezelfde soort wereld die 
er was in de dagen van Noach 
(Genesis 6:5-7, Mattheüs 24:37-
44). De gedachten van de 
hedendaagse mensen hebben de 
waarheid van GOD veranderd in 
een leugen (Romeinen 1:21-25).6 
De waarheid van GOD is dat HIJ 
het enige zaad is dat het eeuwige 
leven in zich heeft. Ze zeggen 
nu, zoals ze deden in de tijd van 
Noach, dat deze waarheid van 
God, dat HIJ het enige zaad van 
het eeuwige leven is, een leugen is 

en ze leren onze kinderen deze 
verachtelijke, verderfelijke, zeer 
beledigende perversie in alle 

openbare scholen. Het is niet genoeg 
voor hen om met elkaar te trouwen. 
Ze willen onze kinderen leren dat 
de waarheid van GOD een leugen is. 
Ze hebben demonen (homoseksuele 
demonen) in zichzelf toegelaten, 
sterke demonen die hen dingen die 
vleselijk zijn, laten aanbidden, zodat 
ze het schepsel meer dienen dan de 
Schepper (Romeinen 1:25). Om 
deze reden heeft GOD hen laten 
gaan. Hij liet hen zich overgeven 
aan verachtelijke genegenheid, hun 
eigen verachtelijke genegenheid, 
waarvan ze zo vreselijk veel houden. 
GOD ziet hoe ze HEM en ZIJN 
eeuwige leven hebben verworpen, 
en ze bevechten HEM er venijnig 
mee, dus GOD wil niet langer met 
hen omgaan. GOD geeft hen op 
en laat ze hebben wat ze willen: 

DE ENIGE UITWEG

ALAMO KERKGENOOTSCHAP ONLINE
www.alamoministries.com

Nigeria
Beste Pastor Tony,

Ik groet u in Jezus’ naam. Ik ben 
blij dat ik u kan vertellen dat ik al 
een dienaar van God geworden ben 
door uw evangeliegeschriften die ik 
lees en door uw radioprogramma 
op Radio Afrika. Ik dank u voor 
de wijze waarop u het WOORD 
GODS uitzendt tot hier bij ons. En 
ik ben een nieuwe bekeerling en ik 
vraag u mij een complete Heilige 
Bijbel te sturen en nieuwsbrieven 
met Messiasboeken. Ik was verloren 
en ben hervonden.

Moge de Heer uw kerkgenootschap 
rijkelijk zegenen. Hoop snel van u te 
horen.
Hoogachtend,
Mone Akinwa en familie
Sunshine State, Nigeria

5 Gen. 19:1-13, 24-25, Lev. 18:22, 20:13, Deut. 
22:5, 23:17-18, Richt. 19:22-28, 1 Kon 14:24, 
15:11-12, 2 Kon 22:1-2, 23:7, Ez. 16:49-50, Rom. 
1:18-32, 1 Kor. 6:9-10, 1 Tim. 1:9-10, 2 Tim. 3:1-5, 
Jud. 7, Openb. 22:14-15   6 1 Tim. 4:1-3, 2 Tim. 
4:3-4, 2 Pet. 2:1-3   

Pastor P.V. Ratnam 
deelt Pastor Alamo’s 
geschriften uit in de 
dorpen van Andhra 
Pradesh, India

http://www.alamoministries.com/
http://www.alamoministries.com/
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verachtelijke genegenheid! HIJ laat 
ze doen wat ze hebben gekozen om 
te doen: vrouwen met vrouwen, 
mannen met mannen, lesbiënnisme 
en homoseksualiteit.

Echter, het zaad van GOD, het 
zaad met eeuwigdurend leven 
van GOD, zal niet leven in een 
verachtelijke ziel, aangezien dit de 
waarheid van GOD in een leugen 
verandert! Deze homoseksuele 
demon is sterk, maar JEZUS, die 
het zaad met eeuwigdurend leven 
in zich draagt, is veel sterker.7 GOD 

zegt ons: “Wederstaat den duivel, 
en hij zal van u vlieden” (Jacobus 
4:7).8 Maar de wereldregering 
zegt dat als we ons verzetten 
tegen homoseksualiteit, we een 
haatmisdaad plegen.

Voordat JEZUS terug naar de 
hemel opsteeg, had HIJ de dood 
overwonnen, de hel, het graf, Satan, 
en alle verachtelijke demonen, maar 
iedereen die het eeuwig leven afwijst 
wordt gecompenseerd voor hun 
corrupte beslissingen.9 Zij zullen in 
zichzelf die rechtvaardige vergelding 

krijgen, namelijk de hel en de 
vuurpoel, eeuwige kwelling. Ze doen 
dit zichzelf aan, als in de dagen van 
Noach (Lucas 17:26-30). 

Het is mode geworden om Satan te 
volgen, die de gehele wereld verleidt 
(Openbaring 12:9).10

Wat de media en de regering doen, is 
GODS WOORD tot een haatmisdaad 
maken, maar het is het enige leven 
en ontsnappingsmechanisme van 
een eeuwigheid aan pijn en kwelling 
in de hel en de vuurpoel. JEZUS en 
ZIJN volk zijn de enigen die om uw 
ziel geven. Laat Satans geest je niet van 
iets anders overtuigen. Zo ben je niet 
geboren. De demon kan in je gevaren 
zijn toen je nog heel klein was, maar 
JEZUS verjaagt demonen uit mensen.11 
HIJ is LEVEN en overvloediger 

(Vervolg op pagina 4)

7 Deut. 4:39, 32:39, 1 Sam. 2:6-8, 1 Kron. 29:11-12, 2 Kron. 20:6, Ps. 46:1, Jes. 44:6, 45:23, Jer. 10:10, 18:6, Dan. 
4:35-37, Johannes 10:29, Hand. 17:24-26, Openb. 1:12-18   8 Matth. 4:1-11, Rom. 12:9, Eph. 4:27, 5:3-17, 1 Thes. 
5:21-22   9 1 Kron. 28:9, Job 4:7-9, 21:14-20, Prov. 1:22-32, 8:36, 10:25, Jes. 1:15-20, Dan. 12:2-3, Luk. 12:4-9, Joh. 
3:16-21, 36, Rom. 1:18, 1 Kor. 6:9-10, Jud. 14-15, Openb. 20:11-15, 21:8, 27   

Missouri

10 Matth. 24:11-12, 24, 1 Tim. 4:1-2, 2 Tim. 3:13, 2 
Pet. 2:1-3, Openb. 13:1-4, 11-15, 14:8, 17:8, 18:2-3, 23   
11 Matth. 8:16-17, 28-34, 9:32-33, 10:1, Mark. 1:34, 39, 
7:25-30, 9:17-27, 16:9, Luk. 11:14   

Beste Pastor Tony, 
Tien dagen geleden ging ik naar 

het dorp van mijn vader, genoemd 
Sandipudi, om ons oude huis te zien. 
Er was daar een gelovige te ziek en 
ze lag op haar ziekbed en mensen 
dachten dat ze dood zou kunnen 
gaan, maar ik bezocht haar en bad 
voor haar. God hoorde de gebeden 
en genas haar volledig. Door deze 
daad respecteerde de hele straat 
me zeer, maar ik vertrouwde en 
zei tegen hen: “Niet ik, maar JEZUS 
Christus deed dit. Laat ons HEM 
eren en glorie geven.”

Ik geloof dat uw waardevolle 
gebeden me hielpen in ZIJN 
genootschap. Laat ons HEM 
verheerlijken door middel van 
handelingen en woorden.

Dank u allen. Gelieve meer te 
bidden voor mij en onze missie.
In ZIJN liefde,
Uw broeder, 
Rajesh Tatapudi
Andhra Pradesh, India

India

Congo
(Vertaald uit het Frans)

Wereldpastor Tony Alamo,
Vrede in CHRISTUS! Ik ben Pastor Andre Hilarion, een van de grootste lezers 

van uw nieuwsbrieven. Het was feitelijk in 2006 dat ik uw publicaties ontdekte 
en ze veranderden mijn genootschap volledig. Want de Heilige Geest opende 
mijn ogen toen ik ze las. Daarom gebruiken we bij de kerk waar ik pastor ben, 
de literatuur  “De Geheimen van de Paus” als een instrument voor getuigenissen 
op openbare plaatsen, en de Heere doet nu grootse dingen. Elke week krijgen 
we nieuwe zielen die worden geraakt door de Heilige Geest na het lezen en het 
accepteren, door hun hart aan Jezus te geven om hun nieuwe leven te beginnen.

Dus, wat we u vriendelijk vragen is om ons op een consistente basis veel meer 
post te sturen met artikelen in het Frans, daarmee zouden wij in staat zijn om 
een distributiecentrum te creëren voor de geschriften van Pastor Tony Alamo.

Anders gezegd, Pastor Tony Alamo, uw God is onze God. Uw missie is 
ook onze missie geworden. En uw strijd is ook onze strijd. Wij danken u bij 
voorbaat en we bidden tot de Almachtige God, dat u meer en meer een kanaal 
alsook een zegen voor ons en voor de volken van elke natie zult zijn.
Andre Hilarion
Kimpese, Democratische Republiek van Congo

Beste Pastor Tony Alamo,
Ik ben zo dankbaar voor uw genootschap en de openbaring van 

waarheden die God u gegeven heeft. U heeft echt mijn ogen geopend en mijn 
geloof in God versterkt, de misleidingen van Satan aan mij geopenbaard, de 
wereldregering, haar activiteiten tegen ons, de bruid, en alle anderen die door 
HEM worden gebruikt in deze verloren wereld.

Stuur me alstublieft alle materialen die u te bieden heeft. Ik wil ze ALLEMAAL. 
Dank u zeer en moge de Levende God u en uw genootschap in Zijn genade en 
kracht rijkelijk zegenen!

Gelieve mijn naam op uw gebedenlijst te zetten.
In CHRISTUS,
Terry Birmingham                      Cameron, MO
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leven.12 “Ik ben gekomen, opdat zij het 
leven hebben, en overvloed hebben.” 
(Johannes 10:10). 

Als ik u laat zien hoe u aan eeuwige 
verdoemenis kan ontsnappen, 
zou u kunnen denken dat dit een 
haatmisdaad is. Het leven hier is 
kort, maar de eeuwigheid is lang.13 
Het stopt nooit. De mensenziel 
zal eeuwig leven in de hemel of de 
hel.14 We zijn allemaal mensen. We 
hebben het recht gekregen om te 
kiezen tussen leven en dood, goed of 
kwaad, GOD of Satan.15 

Als de GEEST van God in je komt 
en je HEM behoudt door HEM te 
ontvangen, ZIJN WOORD, dagelijks, 
zul je in staat zijn om levenskracht in je 
te hebben leven met ZIJN macht totdat 
je dood gaat. Echter, alle ijver moet 
hieraan worden geweid. Satan maakt 
geen grappen  met je! Hij wil dat jij in 
de hel en de vuurpoel bent met hem. 

(Vervolg van pagina 3)
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Arkansas

12 Joh. 11:25-26, 14:6   13 2 Sam. 14:14, 1 Kron. 29:15, 
Job 7:6-10, 8:9, 9:25-26, 14:1-2, Ps. 22:29, 39:4-6, 11, 
78:39, 89:47-48, 90:5-6, 9-10, 102:11, 103:14-16, 144:3-
4, 146:4, Pred. 1:4, 3:19-21, 6:12, 12:7, Jes. 2:22, 40:6-8, 
24, 51:12, Jak. 1:10-11, 4:14, 1 Pet. 1:24   14 Jes. 66:24, 
Dan. 12:1-3, Matth. 25:31-46, Mark. 9:42-48, Joh. 5:26-
29, Rom. 2:1-16, Openb. 14:9-11   15 Deut. 30:14-20, Joz. 
24:14-15, Ez. 18:19-32, 33:11, Joël 3:14, Matth. 16:24-27   

Kenia
Hallo Pastor Tony Alamo,

Ik voel me nederig door uw bezorgdheid. Ik was zo gezegend 
door uw nieuwsbrief “Ik vond Jezus op Tony’s website.” Ik las 
het artikel en zei het gebed om vergeving op de nieuwsbrief. Ik 
heb oprecht berouw van mijn zonden, in feite was ik tot tranen 
toe geroerd omdat ik spijt had van al de tijd die ik in de wereld 
verspild had door het lasteren van God! Ik voelde de last van de 
zonde van me afvallen. Inderdaad, ik voel me licht en vrij. Oh, 
echt ik miste een dergelijke vreugde, de vreugde van vergeven 
zonden, de vreugde van het leven in CHRISTUS. Ik dank de HEERE 
voor het redden van mijn ziel en ik bid dat de HEILIGE GEEST 
mij begeleidt op deze spirituele reis. Ik ben een starter op deze 
spirituele reis. Gelieve mij te leiden bij hoe ik verder ga en de 
duivel en zijn leugens beschaam. Nogmaals, ik ben dankbaar dat 
uw kerkgenootschap alles biedt wat religie betreft. Moge God u 
en uw kerkgenootschap overvloedig zegenen.
Sarah Terry          Bungoma, Kenya

DE ENIGE UITWEG

Beste Pastor Tony,
Vandaag was ik bij een vriend, die een wedergeboren christen is. Hij 

was bij een begrafenis. De man die overleden was, was een voorganger 
en er waren veel mensen op zijn begrafenis. Zijn getuigenis voorafgaand 
aan zijn dood was dat waar hij ook naar toe ging, of het nu bij een 
warenhuis, in een drogisterij of gewoon op straat was, hij altijd zei tegen 
mensen: “Kent u Jezus Christus als uw persoonlijke Verlosser? Bent u 
goed met God?” Hij deed dit overal waar hij naar toe ging, totdat een 
aantal mensen zich afvroegen waarom hij het deed.

Welnu, op de begrafenis stond zijn dochter op en zei: “Ik wil u een 
verhaal vertellen over mijn vader. Toen ik jong was, ongeveer 13 jaar 
oud, ging ik vaak met hem mee en overal waar we naar toe gingen, stopte 
hij om iemand te vragen of ze goed waren met Jezus, of hij zei: ‘Kent u 
Jezus Christus als uw persoonlijke Verlosser ?’ Er waren momenten dat 
ik vond dat hij overdreef. Hij sprak iedereen aan en het ging maar door.

“Op een dag stapten we in de auto en ik zei: ‘Papa, waarom moet 
je iedereen over Jezus vertellen?’ Mijn vader zei: ‘Dochter, ik ga je een 
verhaal vertellen. Ik had een droom-type visioen toen ik 17 jaar oud 

was, waarin ik stierf en naar de hemel ging. 
Het was de mooiste plek. En toen namen ze 
me naar de rand van de hemel en ik keek 
naar beneden in de hel. Ik kon de handen 
naar me opgeheven zien en ze schreeuwden 
tegen me: Waarom heb je het ons niet 
verteld! Waarom heb het ons niet verteld! 
Waarom heb je het ons niet verteld! En 
dat waren mensen die ik kende. De droom 
eindigde en ik was hier terug op aarde en 
dat is waarom ik het iedereen vertel.’”.

Mijn vriend zei dat het hem veel aan 
ons deed denken, met Pastor Alamo’s 
geschriften, want overal waar we naar toe 
gaan, zijn we altijd de geschriften aan het 
uitdelen. Hij zei dat Pastor Tony de mensen 
al jaren en jaren waarschuwt.
Prijs de Heere,
Broeder Tommy

GOD maakt ook geen grappen. 
HIJ stierf voor ons aan het kruis op 
Golgotha, rees toen op uit de dood en 
steeg ten hemel om ons te bewijzen 
dat HIJ GOD is en de macht heeft 
om ons te redden en ons te laten 
herrijzen op de laatste dag.16 

Liefde is geen seks. Liefde is GODS 
geboden opvolgen (1 Johannes 5:3).17 
Als je dat doet, zul je leven. JEZUS 
zei: “Iemand die zegt dat hij MIJ kent 

(van MIJ houdt) en MIJN geboden 
niet opvolgt, is een leugenaar en de 
waarheid is niet in hem (1 Johannes 
2:4). “En gelijk het hun niet goed 
gedacht heeft God in erkentenis 
te houden, zo heeft God hen 
overgegeven in een verkeerden zin 
[en aan hun verwerpelijke levensstijl] 
om dingen te doen, die Satan wil dat 
ze doen en zijn verdorven geest laat 

16 Mark. hfdst. 16, Joh. 11:25-26, Hand. 2:29-33, 4:10-12, 1 Kor. 15:3-22, 1 Pet. 1:3-5   17 Ex. 20:6, Deut. 7:9, 11:1, 
13-15, 30:16, Joz. 22:5, Joh. 14:15, 21, 15:10, 2 Joh. 6 
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Nigeria

New York

De Swahili vertaler is een moeder van drie 
kinderen en haar man is een pastor. Ze zei dat 
ze eerlijk moest zijn, dat bij het werken aan 
de verschillende geschriften over de paus, ze 
dacht dat een aantal van de beschuldigingen 
tegen de paus en de katholieke kerk vergezocht 
waren en overdreven. Ze zei dat ze wist dat 
het katholicisme een valse leer was, zodat de 
waarheid van de berichten niet uitmaakte, 
zolang de mensen er zich maar van afkeren. 
Maar toch, ze geloofde het echt niet.

De Zweedse vertaler werd protestants 
opgevoed, maar vele jaren lang heeft hij 
absoluut niets te maken gehad met de kerk, 
religie of God. Hij is een politiek activist, 
vecht tegen verschillende misstanden in de 
Zweedse regering. Hij schrijft politieke blogs 
en geeft toespraken en als bijbaan maakt hij 
vertalingen van de geschriften. Hij is zeer 
zeker van zijn overtuigingen, maar bij het 
lezen van een uittreksel van het Messiasboek 
begon hij te huilen toen hij las: De menigte 
riep: “Kruisig Hem, Kruisig Hem.”

Hij vertelde ons: ““Ik heb verschillende 
complottheorieën bestudeerd, maar ik heb 
nog nooit iemand ze allemaal zo aan het 
Vaticaan zien linken. Dit is verbluffend. 
Ik hou er echt van om dit te doen. Jullie 
beginnen me te beïnvloeden. Ik was mijn 
blog aan het schrijven en realiseerde me 
dat ik Openbaring citeerde.”

De Servische vertaler, die bachelor 
in de geschiedenis is, zei dat het heel 
opwindend is om hiervan deel uit te 
maken. Hij zei dat Servië een geschiedenis 
vol religieuze vervolging en veel moorden 
kent en Pastor Alamo lijdt onder deze 
religieuze vervolging en spreekt nog 
steeds. Hij zei dat dit opwindend is.

We werken aan Ilacono vertalingen 
(de taal die in de Noord-Filipijnen wordt 
gesproken) en één van de vertalers is een 
jonge man, die werd opgevoed in de Pink-
stergemeente. Hij is afgestudeerd aan een 
theologisch seminarie en doceert aan een 
Bijbelschool voor kinderen. Hun kerk 
heeft 50 andere kerken, verspreid over de 
Noord-Filipijnen, elk met een eigen pastor. 
Hij werkt momenteel samen met de Ameri-
can Bible Society bij het vertalen van bijbel-
commentaren voor elk boek van de Bijbel.

Hij heeft ons verteld dat toen hij de au-
teursrechten zag van “De Geheimen van 
de Paus”, “De Voortvluchtige Paus”, “Jezus 
zei dat Satan een kerk en een regering zou 
hebben” en “De Hoerenkoningin”, hij zag 
dat ze uit de jaren ‘80 en ‘90 kwamen. Hij 
zei dat het verbazingwekkend is dat Pas-
tor Alamo deze feiten zo lang geleden 
schreef en dat toen niemand kon voorz-
ien dat ze waar waren, maar nu kun je het 
zo gemakkelijk zien. Pastor Alamo wist 
deze dingen eerder dan iedereen en pub-
liceerde het om iedereen te waarschuwen.

Hij zei dat de Filippijnen zo katho-
liek zijn dat je met geen van hen over de 
Heere kan praten, maar na het lezen van 

Van onze Vertaalafdeling
de brieven van mensen die vragen om 
geschriften om te verspreiden en mensen 
die getuigen, bestelde hij honderd stuks 
van elk geschrift dat hij heeft helpen 
vertalen, zodat hij ze kan uitdelen. Hij 
bestelde ook een aantal Messiasboeken. 
Hij zei: “Ik vertaal voor de Bible Society, 
maar dit is zielen winnen.” Hij zei dat hij 
zo trots is om een deel hiervan te zijn 
en dat hij de geschriften gebruikt in zijn 
klassen. Hij zei: “Ik ben naar het semi-
narie geweest en ik heb dat in mij, maar 
deze literatuur is echt en het is serieus. Ik 
kan de ernst van wat er gebeurt hier in 
mijn eigen leven zien. Ik zie dat deze ge-
schriften zijn wat er nu gebeurt.”

Ze zei dat op een avond haar man de 
geschriften aan het lezen was en hij vroeg 
haar: “Waarom heb je deze eigenlijk besteld?” 
Ze zei hem “Zodat ik ze aan mensen kan 
geven als ik de kinderen meeneem naar 
het park.” Hij zei onmiddellijk: “Absoluut 
niet! Je gaat deze houden! Je kunt deze 
niet zomaar weggeven. Deze zijn waar! We 
moeten ze bestuderen.” Hij zei: “Ik ging 
naar de Bijbelschool en deze dingen worden 
onderwezen en gedocumenteerd en alles wat 
hier geschreven staat is waar.” 

Ze zei dat ze naar hem keek en zei 
in haar hart: “Je ging jaren geleden naar 
Bijbelschool en je wist dat deze dingen 
waar zijn. Wat heb jij of de school gedaan 
om de wereld te waarschuwen? Jij, noch 
iemand anders, heeft er iets aan gedaan. 
Deze man (Pastor Alamo) is door God 
geroepen te spreken, omdat jij noch 
iemand anders dat heeft gedaan of wil 
doen.” Ze zei: ““Ik geloof het nu en ik walg 
van degenen die niet de waarheid hebben 
gesproken, maar hem verborgen hielden.”

Geacht Alamo Kerkgenootschap,
Groeten aan u in de naam van onze gezegende Heer en Verlosser Jezus 

Christus. De Wereldnieuwsbrief van Tony Alamo Christelijk Kerkgenootschap 
verandert de levens van de stad Igodan Lisa in Nigeria sterk. De zalving door 
deze nieuwsbrief is zo geweldig. Het heeft mijn spirituele leven geholpen door 
me naar een nieuw, hoger niveau te brengen in het begrijpen van de dingen 
van God. Uw distributeur gaf me uw nieuwsbrief getiteld “Aardbeving”. Ik 
gebruikte ook de kans om het uit te breiden naar andere mensen en iedereen 
wie ik het te lezen gaf, ontving Jezus als zijn persoonlijke Heer. Glorie, prijs God.

Ik verzoek u om ons er meer van te sturen, omdat dit ons zal helpen bij het 
winnen van zielen. Moge God uw werk zegenen. Dank.
De uwe in Christus,
Jasaau Imamu                                              Ondo State, Nigeria

Beste Pastor Tony Alamo,
I kreeg uw nieuwsbrief in de metro in New York City en dat was op 

een tijd waar ik het meest behoeftig was. De informatie in uw geschriften 
is zeer belangrijk.

Ik vraag ook om uw boek De Messias, 100 nieuwsbrieven, evenals beri-
chten op CD.
Dank u,
Eric F.              Rhinebeck, NY
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27 Oktober 2014
Mijn naam is dominee Isaque 

Roberto. Ik kom uit Londrina in de 
staat Paraná, Brazilië, en ik wil graag 
via deze e-mail iets met u delen. Ik 
ben 15 jaar predikant geweest in 
Londrina. Driejaar geleden werd mijn 
familie getroffen door een tragische, 
verschrikkelijke gebeurtenis.

 Op 24 juli 2011 heeft onze 
dochter Beatriz Gabriela (zij was 
toen zeven jaar oud) een ernstig 
verkeersongeluk gehad, ze werd, 
toen ze de straat overstak op het 
zebrapad en door een taxi werd 
aangereden. De botsing was zo hard 
dat ze volgens de onderzoekers 
maar liefst zeven meter werd 
weggeslingerd. Ik liep naar haar toe, 
ze ademde niet meer en ik herinner 
me dat ik schreeuwde: “Wil iemand 
de hulpdiensten bellen?!”

 Toen ik weer naar haar keek, zag 
ik de band van een motorfiets en een 
stem die zei: “Ik zal u helpen. Ik ben een 
brandweerman.” Op dat moment heeft 
God mij daar een eerste antwoord 
gegeven. De brandweerman draaide 
Beatriz op haar rug en reanimeerde, ze 
hoestte bloed op. De ziekenwagen was 
inmiddels aangekomen, en terwijl het 
ambulancepersoneel in de ambulance 
voor haar zorgde, begon ik te bidden. 
De duivel ging deconfrontatie met mij 
aan en toonde me in gedachten het 
beeld van een jongen die ik kende. Hij 
was door een auto aangereden en had 
zijn spraakvermogen en de controle 
over zijn spierenverloren. Nu zit hij in 
een rolstoel en verplaatst hij 
zich meestal met hulp van zijn 
familie. De duivel toonde mij 
op dat moment dat beeld en 
zei tegen me: “Dit zal het lot 
zijn van je dochter.”

Ze werd naar het ziekenhuis 
gebracht en opgenomen met 
de volgende verwondingen: 
gebroken linkerbeen, gebroken 
linker opperarmbeen, gebroken 
rechter en linker sleutelbeen, 
gescheurde milt, klaplong 
en niveau 3 schedeltrauma 
(niveau 4 is fataal)

Toen we bij de afdeling Intensive 
Care aankwamen, zagen we dat onze 
dochter op meerdere apparaten was 
aangesloten, ademend met behulp 
van een machine, en in een coma was.

Drie dagen na het ongeval, op 27 juli, 
belde de behandelende neurochirurg 
ons op en zei:  “Ik heb geen goed nieuws. 
Haar toestand is verslechterd. Beatriz 
reageert niet op de medicatie.  Haar 
hersenen zwellen op. Als gevolg daarvan 
circuleert het bloed niet meer door de 
hersenen, en in de komende uren zal 
Beatriz hersendood zijn. “ De dokter zei: 
“Ik heb nog één alternatief, en dat is een 
schedelboring uitvoeren aan beide zijden 
van de schedel, deze operatie zal de druk 
op de hersenen van Beatriz verlichten, 
en zo de normale doorbloeding weer op 
gang brengen”.  Er is echter geen garantie 
dat haar toestand zal veranderen of dat 
zij de operatie zal overleven .”

We hebben toestemming 
gegeven voor de operatie, omdat we 
vertrouwden op God en wisten dat 

God het laatste woord heeft. Terwijl 
ze alles voorbereidden, vertelden ze 
ons om bij Beatriz te blijven, zodat 
we mogelijk afscheid konden nemen, 
mocht de operatie niet slagen. Mijn 
vrouw begon te bidden, terwijl ik de 
andere aanwezigen van onze familie 
op de hoogte bracht van de situatie. 
Terwijl mijn vrouw bad naast het 
lichaam van Beatriz kwam iemand 
naar haar toe en zei: “Moeder, ik geef u 
de raad om tot God te bidden haar tot 
zich te nemen, want als ze overleeft, 
zal ze leven als een plant.” Uren later, 
zonder te weten wat er gebeurd 
was, ontving ik op mijn telefoon 
een bericht van mijn schoonzuster, 
die zei dat ze in de namiddag aan 
het bidden was en een visioen had 
gekregen. Ze zag een boze geest 
mijn vrouw precies die woorden 
influisteren. De operatie duurde bijna 
vijf uur. Toen brachten zij Beatriz naar 
de intensive care. Haar hoofd was 
helemaal omzwachteld. Haar gezicht 
was verminkt. Nu kon ik alleen maar 
afwachten. We baden tot God om 
haar te genezen, maar het slechte 
nieuws bleef komen: longontsteking, 
eenziekenhuisbacterie.

Een dag voor de verjaardag van 
Beatriz (8 augustus) zei de dokter dat 
hij haar dosis kalmerende middelen 
zou verminderen om te zien of ze uit 
de coma zou ontwaken. Ik vroeg:  “Hoe 
lang denk je dat het zal duren voor ze 
ontwaakt?” “Er is geen manier om dat 
zeker te weten,” zei hij. “Ze kan vandaag 

ontwaken, morgen, volgende 
week, volgende maand, 
volgend jaar, maar het kan ook 
zo zijn dat ze nooit meer wakker 
wordt,” concludeerde hij.

Een paar dagen later werd 
het ademhalingsapparaat 
verwijderd. We waren blij 
omdat ze begon te ontwaken. 
Tijdens de nacht had Beatriz 
echter vloeistof ingeademd 
en haar ademhaling 
ging moeilijker. Toen we 
aankwamen in het ziekenhuis, 
zagen we dat ze moeite had 

Genezingsgetuigenis
(Vertaald uit het Portugees)
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met ademen.  Het medisch team deed 
al wat ze konden om haar toestand te 
verbeteren. We gingen voor delunch 
weg en toen we terugkeerden 
werden we tegengehouden. Ik keek 
door de deur en bijna het hele team 
was rond haar bed in de weer. We 
moesten een aantal minuten wachten 
en toen we naar binnen mochten 
gaan, zagen we dat men bij Beatriz 
de beademingsbuis wederom had 
ingebracht. Een van de artsen zei: “ We 
waren verplicht om een tracheotomie 
doen, om haarzuurstof toe te dienen 
en Beatriz te laten ademen door een 
buis. Ze zou niet meer de mogelijkheid 
hebben om zelfstandig te ademen. 
Meer slecht nieuws en meer reden om 
te bidden. Beatriz ontwaakte dagen 
later uit haar coma en werd naar een 
ziekenhuiskamer overgebracht.

We bleven God aanroepen, en 
vastten de hele tijd. Toen Beatriz 
naar haar kamer ging, hebben we 
de kamer in een gebedscentrum 
veranderd, 24 uur per dag bleven we 
daar voor haar bidden.  We hebben 
lofprijzingsliederen gezongen. Uur na 
uur hebben we gebeden. De mensen 
die binnenkwamen en Beatriz in bed 
zagen liggen met haar been in het 
gips, aangesloten op de ademhaling 
en de voedingssondes, zeiden: “Hoe 
kan er zoveel rust in deze plaats te 
zijn?”  Intotaal is 53 dagen in het 
ziekenhuis opgenomen geweest.

Toen Beatriz uit het ziekenhuis 
werd ontslagen, kwam ze naar huis, 
zonder echt enige tekenen van 
beterschap te vertonen. We hadden 
een ziekenhuisbed, een douchestoel 
en een rolstoel thuis. Mijn vrouw sprak 
met een fysiotherapeut en vroeg 
hem: “Wanneer zal Beatriz opnieuw 
kunnen lopen?” De fysiotherapeut 
antwoordde: “Ik zit al jaren in dit vak, 
maar ik heb in de medische literatuur 
nog geen artikel gelezen of nooit enig 
verhaal gehoord van iemand die een 
dergelijk zwaar ongeluk overleefd 
heeft zoals Beatriz. Misschien zal ze op 
een dag opnieuw in staat zijn om te 
lopen met krukken of een rollator, maar 
naar mijn persoonlijke mening vrees ik 
er voor dat ze niet meer in staat zal zijn 
om zonder hulpmiddelen te lopen”. 

Echter, we hadden in onze geest 
bepaald dat ze niet op die manier zou 
eindigen. We bleven vertrouwen in de 
Heer, soms in het geloof, soms huilend, 
maar altijd met het volste vertrouwen. 
Op een dag namen we haar mee naar 
een gemeenschapskliniek omdat 
we een verwijzing nodig hadden, ik 
vertelde dedokter dat het dringend 
was. De dokter vroeg om Beatriz te 
zien, en toen ik binnenkwam in zijn 
het kantoor met haar in mijn armen, 
vroeg de dokter: “Meneer, waarom 
heb je zo een haast? Wat kan haast aan 
de toestand van dit kind veranderen?” 

“Meneer, waarom heb je zo een 
haast? Wat kan haast aan de toestand 
van dit kind veranderen?” Beatriz 
moest een operatie ondergaan 
om een prothese in te planten op 
de plaats waar het bot van haar 
schedel was verwijderd. Dit zou naar 
schatting 147.500,00 Braziliaanse real 
(bijna € 50.000,00) gaan kosten. We 
hadden het geld niet, dus nog een 
reden om te bidden. Na, met hulp 
van een vriend, aanwijzingen van 
God tehebben ontvangen, begonnen 
we met een campagne om geld in te 
zamelen. Op een donderdag kreeg ik 
een telefoontje. Het was een vrouw 
die vragen over Beatriz begon te 
stellen. Ze vroeg hoeveel we nog 
nodig hadden, en ik zei 57.000,00 
real (bijna € 20.000,00). Ze zei dat ze 
zou zienwat ze kon doen om ons te 
helpen. Toen ik de volgende maandag 
naar de bank ging om mijn saldo te 
controleren, kwam ik erachter dat 
die persoon het bedrag dat we nodig 
hadden op mijn rekening gestort 
had. In 40 dagen tijd hadden we elke 
cent die we nodig hadden bijeen 
gekregen.  God zij geloofd.

De ingreep vond plaats op 23 
december 2011. Rond die tijd was 
Beatriz al in staat om met behulp van 
een paar kussens rechtop te zitten, en 
ze kon ook in de rolstoel zitten.

Op 27 december nam ik afscheid 
van Beatriz omdat ik naar de kerk 
zou gaan. Ik nam haar handen en 
vertelde haar dat ik naar de kerk 
ging. Ik heb haar toen voelen 
trekken aan mijn hand. Ik hield haar 
stevig vast en ineens stond ze op. Ik 

schrok en deed een stap terug, op 
hetzelfde ogenblik, nam ze nog een 
stap naar voren en bleef stappen. 
God zij geloofd!

Naarmate de dagen voorbij 
gingen, bleef Beatriz haar krachten 
herwinnen. Ze begon te praten en te 
schrijven. In mei 2012 ging ze terug 
naar school.

Vandaag, drie jaar later, is 
ze het levende bewijs van een 
bovennatuurlijk wonder, een bewijs 
dat God trouw is aan Zijn Woord en 
dat Hij werkt in het voordeel van allen 
die in Hem geloven. Het woord dat 
ik heb gegeven is voor je leven en te 
allen tijde: “Alles is mogelijk voor wie 
gelooft” (Marcus 9:23).

Een paar dagen geleden was mijn 
vrouw bij een fysiotherapeut, en 
zij toonde Beatriz aan een van haar 
leerlingen en zei: “Dit is een wonder, 
want als God er niet was geweest, zou 
ze hier niet meer zijn. De geneeskunde 
kon niets meer doen voor haar. “ 
Geneeskunde kan veel, maar niet alles 
doen, maar God kan dat wel! HIJ KAN 
OOK IN UW LEVEN KOMEN!
Dominee Isaque Roberto

Deze getuigenis is gedeeld met 
de hele kerk in Londrina en het is 
een voorbeeld van de kracht van 
God om ons geloof uit te dagen. 
Bekijk de getuigenis die we bij de 
kerk geregistreerd hebbenop video 
YouTube http://www.youtube.com/
watch?v=YHqbBk0A4nA.

Cuba
(Vertaald uit het Spaans)

Groeten uit Cuba,
De vrede van de Heere zij met 

iedereen. Dank aan de Heere, van-
daag zijn we gezegend omdat we 
twee pakketten konden ophalen.

Geef onze dank aan alle diena-
ren van God, die gezegend zijn om-
dat zij het WOORD aan de hele we-
reld brengen door middel van dit 
genootschap. Mijn speciale dank 
aan allen.
God zegene u,
Dominee Marrero      Havana, Cuba
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hen ook nog van deze dingen houden 
(Romeinen 1:28-32). 

Laat dwazen koningen worden 
en de wereld regeren met goud, 
perversie, politiek en andere dingen, 
maar laat mijn hart een eeuwig jonge 
liefde brengen. Ontvang Het zaad 
van het eeuwige leven. Begin door 
dit gebed te zeggen:

Mijn HEERE en mijn GOD, ik ben 
een zondaar, ontferm U over mijn 
ziel.18 Ik geloof dat JEZUS CHRISTUS 
de ZOON is van de levende GOD.19 

Ik geloof dat HIJ stierf aan het kruis 
en ZIJN dierbaar bloed vergoot 
ter vergeving van al mijn vroegere 
zonden.20 Ik geloof dat GOD JEZUS 
uit de dood heeft laten verrijzen door 
de kracht van de HEILIGE GEEST,21 
en dat HIJ zit aan de rechterhand van 
God om op dit moment de belijdenis 
van mijn zonde en dit gebed aan te 
horen.22 Ik open de deur van mijn 
hart, en ik nodig U uit in mijn hart, 
HEERE JEZUS.23 Was al mijn vuile 
zonden weg in het kostbare bloed 
dat U voor mij hebt vergoten aan 

het kruis op Golgotha.24 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.25 UW 
WOORD zegt dat U niemand zult 
afwijzen, en dat geldt ook voor mij.26 
Daarom weet ik dat U mij gehoord 
hebt, en weet ik dat U mij hebt 
geantwoord, en weet ik dat ik gered 
ben.27 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.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 Statenvertaling, en doe 
wat het zegt, tot de dag dat je sterft.30 
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 4)

DE ENIGE UITWEG

Neem contact op met ons voor meer informatie of voor literatuur over andere onderwerpen die van belang kunnen zijn.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078

Vierentwintiguurs gebeds- en infolijn: +1(661) 252-5686 • Fax +1(661) 252-4362
www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide biedt een plek om te wonen met alle dingen die nodig zijn voor het leven 
voor al wie in onze locaties in de VS de HEERE echt willen dienen met heel hun hart, ziel, verstand en kracht.

Diensten worden elke dinsdag om 08:00 uur gehouden in New York en op andere locaties ’s avonds.
U kunt bellen met +1(908) 937-5723 voor meer informatie.  MAALTIJDEN WORDEN GESERVEERD NA ELKE DIENST.

Vraag naar dominee Alamo’s boek The Messiah, Het toont CHRISTUS vanuit het Oude Testament geopenbaard in meer dan 333 profetieën.

Word een winner van zielen, door een verdeler van dominee Alamo’s literatuur te worden. 
Al onze literatuur en audioberichten zijn gratis, inclusief verzendkosten. Als iemand probeert om je er iets 

voor te rekenen, kunt u bellen met +1(661) 252-5686 .

Deze literatuur BEVAT HET WARE heilsplan (Handelingen 4:12). Gooi het NIET weg, maar geef het door aan iemand anders.
Degenen onder jullie die in andere landen wonen, raden we aan deze literatuur te vertalen in uw 
moedertaal. Als u opnieuw wilt afdrukken, gelieve dit te doen met deze copyright en registratie:
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