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(Wordt vervolgd op pagina 2)

“En hetzelve werd een mond 
gegeven, om grote dingen en GODS 
lasteringen te spreken [Dit staat 
symbool voor de hedendaagse 
propagandist, de nieuwsmedia. Zij zijn 
de mond van het beest.] ; en hetzelve 
werd macht gegeven, om zulks te 
doen, twee en veertig maanden. En 
het opende zijn mond tot lastering 
tegen GOD [zoals je kunt zien bij 
de hedendaagse mensen, zij die het 
WOORD van GOD veronachtzamen 
door de invloed van de wereldregering 
en zijn wereldpropagandist, de media], 
om ZIJN NAAM te lasteren [GODS 
naam is het WOORD van GOD 
(Johannes 1:1-4, Openb. 19:13)], en 
ZIJN tabernakel [dat zijn de heiligen 
middels wie HIJ op aarde leeft1], en 
die in den hemel wonen [dat zijn de 
engelen in de hemel en alle heiligen die 
vóór ons naar de hemel zijn gegaan].

“En hetzelve werd macht gegeven, 
om den heiligen krijg aan te doen 
[je ziet hem, de wereldregering, nu 
oorlog voeren tegen ons], en om 
die te overwinnen; en hetzelve werd 
macht gegeven over alle geslacht, 
en taal, en volk. [Wederom, dit 
is de hedendaagse, heel tijdelijke 
wereldregering, het beest.2]   En 
allen, die op de aarde wonen, zullen 

Openbaring 13:1-8 zegt, “En ik 
[de apostel Johannes] zag uit de zee 
een beest opkomen, hebbende zeven 
hoofden [De Bijbel stelt dat de zeven 
hoofden symbool staan voor de stad 
van de zeven heuvels en dat is Rome, 
Italië. Vraag welk reisbureau dan ook 
voor een ticket naar de stad van de 
zeven heuvels en ze zullen je een ticket 
naar Rome, Italië verkopen.] en tien 
hoornen; en op zijn hoornen waren tien 
koninklijke hoeden, en op zijn hoofden 
was een naam van GODS lastering. En 
het beest dat ik zag, was een pardel 
[luipaard] gelijk, en zijn voeten als eens 
beers voeten, en zijn mond als de mond 
eens leeuws; en de draak  [de duivel 
(Openbaring 12:9, 20:2)] gaf hem zijn 
kracht, en zijn troon, en grote macht.

“En ik zag een van zijn hoofden 
als tot den dood gewond, en zijn 
dodelijke wonde werd genezen; en 
de gehele aarde verwonderde zich 
achter het beest. En zij aanbaden den 
draak [de duivel], die het beest [de 
wereldregering van vandaag] macht 
gegeven had; en zij aanbaden het 
beest [de wereldregering], zeggende: 
Wie is dit beest gelijk? [Wie is gelijk 
de hedendaagse wereldregering, 
de nieuwe wereldorde?]  wie kan 
krijg voeren tegen hetzelve?

hetzelve aanbidden, welker namen 
niet zijn geschreven in het boek des 
levens, des LAMS, Dat geslacht is, 
van de grondlegging der wereld.”

Dit betekent dat de niet 
verloste mensen op aarde naar 
de hel gaan en de poel des vuurs 
(Openbaring 14:9-11).3 Er zullen 
daar miljarden mensen zijn 
omdat zij Satan aanbidden, de 
beestregering en de sekte van de 
wereldkerk, de valse profeet, die 
gezeteld is in Rome, Italië (de 
rooms-katholieke sekte).

Daniël profeteerde over dezelfde 
genoemde wereldregering in 
Openbaring hoofdstuk 13. Dit zelfde 
beest komt voor in Daniël 7:7. Hij zei: 
“Daarna zag ik in de nachtgezichten, 
en ziet, het vierde dier was schrikkelijk 
en gruwelijk, en zeer sterk; en het 

1 Ez. 11:19-20, 36:27, 37:26-28, Joh. 14:15-20, 23, 15:3-7, 17:21-23, Rom. 8:8-11, 1 Kor. 3:9, 16-17, 6:15-20, 2 Kor. 6:16-18, Ef. 2:18-22, Fil. 2:13, Kol. 1:27-29, 1 Joh. 3:24,  4:4   
2 Dan. 2:28-45, 7:7-27, 8:1-25, 11:13-45, Openb. hfdst. 13, 14:8-11, hfdst. 17, 18   3 Matt. 3:1-10, 7:13-14, 13:37-42, 47-50, Joh. 15:1-6, Openb. 20:10-15, 21:8   
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Van onze
vertaalafdeling

Van een van onze Nederlandse vertalers

De teksten geven me nieuwe 
inzichten. Ik heb de Bijbel alleen 
hoofdstuk voor hoofdstuk gelezen, 
maar niemand heeft de verbanden 
uitgelegd, zoals in de teksten wordt 
gedaan. Ik dank u en GOD daarvoor!
Wees gezegend,
Anita

Van een van onze Poolse vertalers

Ik lees vandaag op een Poolse 
website een artikel over het Vaticaan 
getiteld: “Vaticaanse beambte 
geschorst na verslag met verborgen 
camera’s over homopriesters,” 

waaruit hun echte aard blijkt. Ik 
moet toegeven dat alles dat Pastor 
Alamo zegt en preekt me helderder 
wordt, elke dag dat ik het lees.

HET BEEST
(Vervolg van pagina 1)
had grote ijzeren tanden [Rome heeft 
altijd bekend gestaan als het ijzeren 
koninkrijk. Sommigen zeggen dat 
dit Pruisen is, maar dat is onbijbels.], 
het at, en verbrijzelde, en vertrad het 
overige met zijn voeten; en het was 
verscheiden van al de dieren, die voor 
hetzelve geweest waren.”  Dit vierde 
koninkrijk wordt geheel gecontroleerd 
door Satan.4  Het is “een verwoestenden 
gruwel” (Daniël 11:31).5

Dit godlasterende koninkrijk van 
Satan is afschuwelijk, laag, walgelijk, 
afschrikwekkend, smerig, slecht, 
wreed, haatdragend en kwaadaardig. 
Dit is Satans  anti-CHRISTUS regering, 
die rampspoed en vernietiging over 
de wereld brengt. Geef GOD niet de 
schuld voor wat de duivel je aandoet. 
Wanneer Satan en alle mensen van 
de aarde naar de hel en de poel des 
vuurs worden verbannen, zullen de 
verloren zielen Satan zeggen: “Die u 

zien zullen, zullen u aanschouwen, 
zij zullen op u letten, en zeggen: Is 
dat die man, die de aarde beroerde, 
die de koninkrijken deed beven? Die 
de wereld als een woestijn stelde, en 
derzelver steden verstoorde, die zijn 
gevangenen niet liet losgaan naar huis 
toe?” Jesaja 14:16-17).6

Als je de Bijbel leest, dan zou je 
moeten weten hoe waar het WOORD 
van GOD is.7 Je ziet overal waar 
je maar kijkt de Bijbelprofetieën 
uitkomen. Satan veroorzaakt 
rampspoed door middel van de 
hedendaagse regering, het beest, 
en er is niemand, politicus, 
Democraat of Republikein, 
die dit probleem kan oplossen 
omdat het geschreven staat in 
de Bijbel en het precies gebeurt 
zoals het geschreven staat. 

“En ik zag tronen, en zij zaten 
op dezelve; en het oordeel werd 
hun gegeven; en ik zag de zielen 
dergenen, die onthoofd waren 
om de getuigenis van JEZUS, 
en om het WOORD GODS, en 

die het beest, en deszelfs [zijn] beeld 
niet aangebeden hadden, en die het 
merkteken niet ontvangen hadden 
aan hun voorhoofd en aan hun 
hand; en zij leefden en heersten als 
koningen met Christus, de duizend 
jaren.” (Openbaring 20:4). 

“En de duivel, die hen verleidde, 
werd geworpen in den poel des 
vuurs en sulfers, alwaar het beest 

4 Dan. 7:25, 11:36-39, 2 Thes. 2:1-11, Openb. 13:2-8, 17:3-14, 18:2-4, 24, 19:20   5 Dan. 9:27, 12:10-12, Markus 
13:14-20   6 Jes. 14:9-20, Ez. 28:11-19, Joh. 8:44, 10:10, 2 Kor. 4:3-4, 11:14-15, 1 Pet. 5:8, Openb. 12:3-9, 12, 
16:13-14, 18:21-24   7 Ps. 12:6, 111:7-8, 119:89, 152, 160, Jes. 40:8, 55:10-11, Matt. 5:17-18, 24:34-35, 2 Tim. 
3:14-17, Heb. 4:12, Jak. 1:18, 21, 1 Pet. 1:23-25, Openb. 19:11-16   

Beste Broeders en Zusters in Christus,
Heilige groeten aan u. Door de genade van GOD, met behulp 

van uw geweldige geschriften, is een jonge broeder in onze streek 
gedoopt. Zijn naam is Yoseph. Hij aanbad de apengod. Hij kreeg 
het boek De Messias en ook andere geschriften. Na het lezen van de 
geschriften dacht hij na over de ware GOD.

Op een nacht, terwijl hij aan het nadenken was, hoorde hij een 
stem. Deze woorden waren: “Jezus is de enige Verlosser” in de 
Telugutaal. Maar hij was het er niet mee eens. En weer, meer dan 
tienmaal herhaalde zich de stem. Hij was geschokt en hij geloofde 
en transformeerde. Hij vertelde zijn getuigenis ook in mijn 
zondagsdienst en hij werd gedoopt.

Bid voor ons. Wij bidden voor uw geweldige werk. GOD zegene u.
Uw broeder in Christus,
Solman Raju Kola              Andhra Pradesh, India

India

Pastor Solman Raju Kola doopt 
Yoseph, een nieuwe bekeerling tot 
Christus die hindoe was.



3www.alamoministries.com
ALAMO KERKGENOOTSCHAP ONLINE

[de wereldregering en wereldcultus] 
en de valse profeet zijn [de valse 
profeet staat voor allen die bezig 
zijn met de wereldcultus, het 
rooms-katholicisme]; en zij zullen 
gepijnigd worden dag en nacht in alle 
eeuwigheid.” (Openbaring 20:10).

De Apostel Johannes stelde: 
“Kinderkens, het is de laatste ure; 
en gelijk gij gehoord hebt, dat de 

antichristus komt, zo zijn ook nu vele 
antichristussen geworden; waaruit 
wij kennen, dat het de laatste ure 
is.  Zij zijn uit ons uitgegaan, maar 
zij waren uit ons niet; want indien 
zij uit ons geweest waren, zo zouden 
zij met ons gebleven zijn; maar dit is 
geschied, opdat zij zouden openbaar 
worden, dat zij niet allen uit ons zijn. 
Doch gij hebt de zalving van den 

(Wordt vervolgd op pagina 4)

HEILIGE, en gij weet alle dingen.” (1 
Johannes 2:18-20). 

1 Johannes 2:22 stelt, “Wie is de 
leugenaar, dan die loochent, dat 
JEZUS is de CHRISTUS? Deze is de 
antichristus, die den VADER en den 
ZOON loochent.” De VADER en de 
ZOON loochenen is weigeren ZIJN 
geboden te volgen. Als je weigert ZIJN 
geboden te volgen, heb je de VADER en 
de ZOON geloochend, en je zult zeker 
een kwellende eeuwigheid doorbrengen 
in de hel en het vuurpoel. In de verzen 
23-24 staat: “Een iegelijk [iedereen], 
die den ZOON loochent, heeft ook 
den VADER niet [maar] iedereen 
die de ZOON erkent, heeft ook de 
VADER.  Hetgeen gijlieden dan van 
den beginne gehoord hebt, dat blijve 
in u. Indien in u blijft, wat gij van den 
beginne gehoord hebt, zo zult gij ook in 
den ZOON en in den VADER blijven.” 

Als je niet volhardt in het 
geloof, ben je verloren.8 Als je 

https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries
/729439147079523?fref=ts

https://twitter.com/tonyalamominist

https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo

Oklahoma

8  Deut. 11:16-28, Matt. 10:22, 32-39, 24:13, Markus 
8:34-38, Lukas Lukas 9:59-62, Hand. 14:22, Rom. 8:35-
39, 11:21, 1 Kor. 10:1-12, 2 Kor. 4:8-18, Ef. 3:16-21, Fil. 
3:8-16, 4:1, Kol. 1:21-23, 1 Tim. 4:16, 2 Tim. 1:7-14, 2:1-
4, 12, 3:12-17, 4:5, Heb. 3:14, Jak. 5:10-11, 1 Joh. 2:24-25, 
Judas 3-7, Openb. 3:1-5, 11-12, 21, 21:7   

Golgothagroeten,
Moge de vrede en genade van onze Heer en onze Verlosser Jezus 

Christus met u zijn en met uw genootschappen. Ik ontving het geweldige 
artikel, de Bijbel en het boek De Messias dat u me stuurde. Ik stond versteld 
dat ik dit van u had gekregen en ik ben de Christelijke materialen hier 
in ons gebouw gaan uitdelen. Ik zie het als een privilege om een van de 
verspreiders van uw Christelijke materialen te zijn.

Stuur me alstublieft Bijbels en exemplaren van De Messias en meer 
christelijke materialen die ik kan delen met mensen. Moge de goede Heer 
uw kerkgenootschap blijven zegenen, beschermen en voorzien van al het 
nodige. Amen. Dank u.
De uwe in Christus,
Okechukwu Moneke     Bangkok, Thailand

Thailand

Zambia

Ik vond uw nieuwsbrief “Waarom 
zegent GOD en waarom vervloekt 
HIJ?” op mijn auto toen ik vandaag 
van mijn werk kwam. Ik had net pas 
tijd om hem te lezen. Mijn 

familie heeft het de afgelopen 
twee jaar heel erg zwaar gehad en 
deze boodschap raakte me echt. Ik 
zou het enorm waarderen als u me 
meer geschriften kon sturen. Ik wil 
meer leren over GOD. Dank u.
Katie W.              Tulsa, Oklahoma

Beste Pastor Tony Alamo,
Groeten aan u en alle broeders in uw genootschap. Ik ben u en alle broeders die 

met u samenwerken heel dankbaar dat u evangeliegeschriften zendt aan mensen 
over de gehele wereld, en zo mensen tot Jezus Christus onze Vader brengt.

Werkelijk, uw nieuwsbrieven hebben hier verandering gebracht in de 
levens van vele mensen. Veel mensen hier weten nu dat onze Verlosser Jezus 
Christus voor ons stierf opdat wij niet leven voor onszelf maar voor Hem die 
voor ons stierf en oprees uit de dood.

Ga door met het werk voor de levende GOD, broeders. De belofte die Hij 
deed, of we nu arm zijn, geslagen, of uitgescholden worden door anderen, 
wij weten dat GOD niet liegt. Op een dag komt Hij en neemt ons mee naar 
huis, waar wij horen te zijn. Ik spoor u aan om altijd te werken voor onze 
Heere Jezus Christus, die HIJ ons heeft geschonken. Ik bid altijd voor u en 
uw genootschappen zodat GOD u alles kan geven wat u nodig hebt voor de 
voortgang van Zijn werk.

Gedenk mij ook in uw gebeden en stuur nieuwsbrieven om uit te delen en 
boodschappen op CD en band.
De uwe in het geloof,
Broeder Rick Makala
Chipata, Zambia

http://www.alamoministries.com
http://www.alamoministries.com
https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries/729439147079523?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries/729439147079523?fref=ts
https://twitter.com/tonyalamominist
https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo
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9 1 Kron. 28:9, 2 Kron. 15:2, Hos. 4:6, Matt. 10:32-33, Markus 8:34-38, 2 Tim. 2:11-12, 2 Pet. 2:17-22   10 Ez. 18:30-32, 36:25-27, Matt. 18:3, Joh. 3:3-8, Rom. 6:3-13, 2 Kor. 5:17, 
Gal. 4:3-9, Ef. 2:11-22, Heb. 9:11-15, 10:4-23, 1 Pet. 1:18-23   11 Psa. 51:5, Rom. 3:10-12, 23   12 Matt. 26:63-64, 27:54, Luc. 1:30-33, Joh. 9:35-37, Rom. 1:3-4   13 Hand 4:12, 20:28, 
Rom. 3:25, 1 Joh. 1:7, Openb. 5:9   14 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   15 Luc. 22:69, Hand 
2:25-36, Heb. 10:12-13   16 1 Kor. 3:16, Openb. 3:20   17 Ef. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Joh. 1:7, Openb. 1:5, 7:14   18 Matt. 26:28, Hand 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14   19 Matt. 
21:22, Joh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13   20 Heb. 11:6   21 Joh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Openb. 7:14, 22:14   22 Matt. 28:18-20, Joh. 3:5, Hand 2:38, 19:3-5   23 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

(Vervolg van pagina 1)
CHRISTUS verloochent, zal HIJ jou 
verloochenen.9 Doopwater zal je ziel 
niet verlossen. Je moet wedergeboren 
worden in de GEEST.10 Je kunt 
wedergeboren worden in de GEEST 
als je dit gebed uitspreekt:

Mijn HEERE en mijn GOD, ik 
ben een zondaar, ontferm U over 
mijn ziel.11 Ik geloof dat JEZUs 
CHRIstUs de ZOOn van de levende 
GOD is.12 Ik geloof dat HIJ stierf aan 
het kruis en ZIJn dierbaar bloed 
vergoot voor de vergeving van alle 
zonden die ik eerder heb begaan.13 Ik 
geloof dat GOD JEZUs uit de dood 
heeft opgewekt door de kracht van 
de HEILIGE GEEst,14 en dat HIJ 
op dit moment aan de rechterhand 
van GOD zit en mijn belijdenis over 
mijn zonden en dit gebed hoort.15 Ik 
open de deur van mijn hart en nodig 
U uit in mijn hart, HEERE JEZUs.16 
Was al mijn vuile zonden weg in het 
kostbare bloed dat U in mijn plaats 
vergoot aan het kruis op Golgotha.17 

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.18 UW WOORD zegt dat U 
niemand zult afwijzen en dus ook 
mij niet.19  Daarom weet ik dat U mij 
gehoord hebt en weet ik dat U mij 
geantwoord hebt en weet ik dat ik 
verlost ben.20 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.21

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.22 Bestudeer 
ijverig de Statenbijbel en doe wat er 
in staat.23

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 
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).

HET BEEST

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:
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