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hoer, die daar zit op vele wateren; 
[de term “vele wateren” is 
symbolisch en betekent vele 
naties; ze zal alle volkeren ter 
wereld beïnvloeden]:  Met welke 
de koningen der aarde gehoereerd 
hebben [symbolisch betekent dit 
dat zij haar valse doctrines hebben 
overgenomen. Zij hebben elke 
gruwel (smerige zonde) op aarde 
begaan en zijn verantwoordelijk 
voor alle oorlogen en moorden, 
inclusief de moorden op 
CHRISTUS, de profeten en de 
heiligen.]” (Openbaring 17:1-2). 

De profeet Daniël zag dit 
monster in een visioen. Hij zag 
dit beest, deze wereldregering, 
zo “schrikkelijk en gruwelijk, en 
zeer sterk; en het had grote ijzeren 

tanden, het at, en verbrijzelde, 
en vertrad het overige met zijn 
voeten; en het was verscheiden 
van al de dieren [koninkrijken], 
die voor hetzelve geweest waren; 
en het had tien hoornen.” (Daniël 
7:7). Voorheen is er nimmer zo’n 
regering geweest op de gehele 
wereld.

Sommige mensen in Verborgen 
Babylon (het Vaticaan, de Rooms-
Katholieke Kerk) houden werkelijk 
van de HEERE. Dit zijn de 
onwetende ondergeschikten. Echter, 
de hiërarchie is ongekend verdorven 
en kwaadaardig! Zij zeggen dat alle 
slechtheid die zij in het verleden 
hebben begaan, tot het verleden 
hoort, maar in verborgenheid 
hebben zij, tot op de dag van 

vandaag, meer mensen vermoord 
dan ooit tevoren. Zij zeggen dat zij 
tegen abortus, homoseksualiteit en 
pornografie zijn, maar aangezien 
zij de wereldregering vormen, 
beheersen zij de wereldregering en 
zijn degenen achter al het kwaad 
op aarde.2 Dit is waarom GOD alle 
onschuldige leken opdraagt: “GAAT 
UIT VAN HAAR [de hoer], MIJN 
VOLK, opdat gij aan haar zonden 
geen gemeenschap hebt, en opdat gij 
van haar plagen [de toorn van GOD] 
niet ontvangt.” (Openbaring 18:4).3 
“en die de aarde [de gehele aarde] 
bewonen zijn dronken geworden 
van den wijn harer hoererij [alle 
zonden. Ze is politiek en bedrieglijk 
religieus]” (Openbaring 17:2). 
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de apostel Johannes stelde: “En een uit de zeven 
engelen, die de zeven fiolen hadden [vol van de toorn 
van GOD, die weldra over de aarde zullen woorden 
leeggestort1], kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: 
Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote 
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Openbaring 17:9 zegt, “Hier is 
het verstand, dat wijsheid heeft. De 
zeven hoofden zijn zeven bergen, 
op welke de vrouw [het Vaticaan, 
de valse profeet, de grote hoer] zit.” 
Wanneer u een e-mail stuurt of belt 
naar een reisbureau en hen vraagt 
naar een ticket naar de stad van de 
zeven heuvels, zullen ze u een ticket 
verkopen naar Rome, Italië! 

De apostel Johannes had “een 
ander teken gezien in den hemel; 
en ziet, er was een grote rode 
draak, hebbende zeven hoofden 
[zeven bergen van Rome], en tien 
hoornen, en op zijn hoofden zeven 
koninklijke hoeden [waarmee deze 
draak wordt aangewezen als de 
satanische heerser (beest) van de 
zeven continenten van de wereld]. 
En zijn staart trok het derde deel 
der sterren [symbolisch voor de 
ongehoorzame kwaadaardige 
engelen; Openbaring 1:20 zegt 
dat de sterren engelen zijn] des 
hemels, en wierp die op de aarde.” 
(Openbaring 12:3-4).4 

Rome wordt door GOD 
niet Babylon genoemd, maar 
“Verborgen Babylon de Grote. 
“Geen andere onechte kerkcultus 
kon ooit zo duidelijk door het 
WOORD van GOD geïdentificeerd 
worden als deze (het Vaticaan), 
genoemd in Openbaring 17:3-9: En 
hij bracht mij [Johannes] weg in een 
woestijn, in den geest [van GOD], 
en ik zag een vrouw, zittende op 
een scharlaken rood beest [de valse 
roomse profetes en de politieke 
cultus zat op de scharlakenrode 

kleur van de cultuskardinalen, 
het scharlakenrode beest is de 
wereldregering, geleid door 
het Vaticaan] , dat vol was van 
namen der godslastering, en had 
zeven hoofden [de zeven bergen 
van Rome] en tien hoornen 
[de tien Europese naties, die 
zich gedurende korte tijd bij 
haar aansluiten en haar daarna 
verbranden (Openbaring 17:16)]. 

“[En hier zijn de kleuren van de 
cultus.] En de vrouw was bekleed met 
purper en scharlaken, en versierd 
met goud, en kostelijk gesteente, en 
paarlen [terwijl haar volgers leven 
in armoede en ellende], en had in 
hare hand een gouden drinkbeker, 
vol van gruwelen [de allerergste 
zonden], en van onreinigheid harer 
hoererij.  En op haar voorhoofd 
was een naam geschreven, 
namelijk VERBORGENHEID; 
HET GROTE BABYLON, DE 
MOEDER DER HOERERIJEN 
EN DER GRUWELEN DER 
AARDE. En ik [Johannes] zag, 
dat de vrouw dronken was van 
het bloed der heiligen, en van het 
bloed der getuigen van Jezus. En 
ik verwonderde mij, als ik haar 
zag, met grote verwondering [Het 
bedrog van de duivel is zo sterk, dat 
zelfs de apostel Johannes bevangen 
werd door het visioen van de cultus 
van de duivel, met zijn pracht en 
praal, rituelen, muziek, gewaden, 
goud, parels, rijkdom, etc.]. En 
de engel zeide tot mij: Waarom 
verwondert gij u? Ik zal u zeggen de 
verborgenheid der vrouw [de valse 
profetes] en van het beest, dat haar 
draagt [dat is de wereldregering, 
die haar bevelen gehoorzaamt. 
Haar macht komt van de grote rode 
draak, de duivel (Openbaring 13:4)], 

hetwelk de zeven hoofden heeft [de 
zeven bergen van Rome] en tien 
hoornen [de tien Europese naties]. 

“Het [herleefde] beest, dat 
gij gezien hebt, was [eens was 
Rome een wereldrijk], en is niet 
[Rome viel]; en het zal [herleven] 
opkomen uit den afgrond, en ten 
verderve gaan [door de macht van 
de geest van Satan, de duivel, zal 
Rome weer een wereldregering 
worden, vermomt als een kerk, en 
is zondiger dan iemand zich zou 
kunnen indenken6]; en die op de 
aarde wonen, zullen verwonderd 
zijn [Satan is de grote bedrieger.7 
Even zelfs, werd de grote apostel 
Johannes bedrogen door Satan. 
Alle bedrog verdwijnt wanneer 
u CHRISTUS kent, DIE HET 
WOORD van GOD is, in the 
Statenbijbel.8], welker namen niet 
zijn geschreven in het boek des 
levens van de grondlegging der 
wereld, ziende het beest, dat was 
en niet is, hoewel het is.

“Hier is [wederom] het verstand, 
dat wijsheid heeft. De zeven 
hoofden zijn zeven bergen, op 
welke de vrouw zit.” De draak 
(Satan, de duivel) gaf haar deze 
zitplaats en (satanische) macht 
om de gehele wereld te bedriegen 
(Openbaring 13:2, 4). Dit alles 
gebeurt op dit moment! Berouw uw 
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Beste Tony Alamo Genootschappen, 
Ik schijf u om u te bedanken 

voor de pamfletten die u me 
stuurde. Zij helpen me zeer. Ik 
ben een nieuwe CHRISTEN en de 
dingen waarover Pastor Alamo 
schrijft in de wereldnieuwsbrieven, 
raakten me werkelijk in mijn hart. 
Ik ging voorheen wel naar de 
kerk, maar voelde me er nooit 
thuis, maar nu voel ik dat ik mijn 
bestemming gevonden heb. Als ik 
vrij kom, wil ik echt deel uitmaken 
van de Tony Alamo CHRISTELIJKE 
Genootschappen. Blijf gewoon de 
pamfletten sturen, zodat ik kan 
groeien in mijn CHRISTELIJK geloof 
en de persoon kan worden die 
Jezus wil dat ik ben. 
Daniel Wilson
Farmington Gevangenis
Farmington, Missouri

missouri

Pakistan

Afrika

Ik neem deze gouden gelegenheid te baat om u diep te danken voor wat u 
doet voor ons, luisteraars van Radio Oost Afrika. Voorheen, moet ik toegeven, 
was ik helemaal niet waardig in de ogen van God. Maar het luisteren naar u 
heeft mijn leven totaal veranderd. Nu werk ik als een goede dienaar van God.
Luka Chaiwira
Livingstone, Zambia

Beste Pastor, 
Ik doe u verslag van de grote vreugde die bij ons heerst, want onze ex-

islamitische broeders hebben CHRISTUS aanvaard als hun Verlosser en 
hun Heer, door uw CHRISTELIJKE geschriften, de nieuwsbrieven. Deze 
30 zielen zijn afkomstig uit het noorden van het land. Ik heb behoefte aan 
wat Bijbels voor hen. Beste Pastor, we hebben Messias-boeken nodig en 2 
dozen geschriften voor onze verzoeken. 
Ella Engelbert
Republiek van Kameroen

Zambia

Kameroen

Beste Broeder Tony Alamo in CHRISTUS,
Gegroet in Jezus’ Naam. Ik ben u erg dankbaar voor het sturen van de 

Evangelisatiegeschriften. Vandaag heb ik het pakket met alle poststukken ontvangen. 
Nu stuur ik u de foto’s van het ontvangen pakket. Ik wil u hiervoor nogmaals 

danken. Morgen zal ik starten met de verspreiding van deze geschriften in de 
verschillende regio’s. We hopen door Gods zegening geestelijke veranderingen 
teweeg te brengen in ons land. Ik heb het gelezen en het zal me helpen bij al 
mijn projecten met verschillende ongelovigen. 
God zegene u,
Pastor R.B.       Lahore, Pakistan

(Vertaald uit het Frans)

Hallo Beste Pastor Tony,
Mijnheer, er is maar een enkel Tony Alamo CHRISTELIJK 

Genootschap in de wereld en het heeft een goede service. Door 
middel van de boodschappen winnen wij vele mensen voor 
Jezus. Mijnheer, ik verspreid uw geschriften in Punjab en in de 
stad. Zeer velen hebben geschriften en boeken ontvangen. Er is 
veel behoefte aan uw boodschappen van God.

Mijnheer, ik wil heel Pakistan bereiken met uw Tony Alamo 
nieuwsbrieven dus, Godzijdank, zullen we nieuwe gemeentes 
oprichten in Toba Tek Singh en Karachi, en ik hoop nog meer 
gemeentes op te richten in Pakistan. Antwoord me alstublieft 
spoedig. Dank u en God zegene u.
De uwe in CHRISTUS,
Pastor A.R.            Punjab, Pakistan

Brieven aan dominee Alamo

Pastor R.B. en zijn dochter ontvangen Bijbels, 
Messiasboeken en nieuwsbrieven voor distributie 
in Lahore, Pakistan
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zonden. Uw eerste verlossing kunt 
u krijgen door dit gebed te zeggen:

Mijn HEERE en mijn GOD, ik 
ben een zondaar, ontferm U over 
mijn ziel.9 Ik geloof dat JEZUs 
CHRIstUs de ZOOn van de levende 
GOD is.10 Ik geloof dat HIJ stierf aan 
het kruis en ZIJn dierbaar bloed 
vergoot voor de vergeving van alle 
zonden die ik eerder heb begaan.11 Ik 
geloof dat GOD JEZUs uit de dood 
heeft opgewekt door de kracht van 
de HEILIGE GEEst,12 en dat HIJ 
op dit moment aan de rechterhand 
van GOD zit en mijn belijdenis over 
mijn zonden en dit gebed hoort.13 Ik 
open de deur van mijn hart en nodig 
U uit in mijn hart, HEERE JEZUs.14 
Was al mijn vuile zonden weg in het 
kostbare bloed dat U in mijn plaats 
vergoot aan het kruis op Golgotha.15 
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.16 UW WOORD 
zegt dat U niemand zult afwijzen 
en dus ook mij niet.17  Daarom weet 
ik dat U mij gehoord hebt en weet 
ik dat U mij geantwoord hebt en 
weet ik dat ik verlost ben.18 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.19

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.20 Bestudeer ijverig 
de Statenbijbel en doe wat er in staat.21

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).
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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. 
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