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“En de dienaar van den
koning en strijdbare helden
man Gods [Elisa] stond zeer
in uw hand gegeven. Gij
vroeg op, en ging uit; en ziet,
dan allen, die krijgslieden
een heir [leger] omringde
zijt, zult rondom de stad
de stad met paarden en
gaan, de stad omringende
wagenen. Toen zeide zijn
eenmaal; alzo zult gij doen
jongen tot hem: Ach, mijn
zes dagen lang. [Dit was
heer, hoe zullen wij doen.
om het zondige volk van
[Met andere woorden, hoe
Jericho te intimideren voor
komen we levend uit deze
hun totale vernietiging.] En
netelige situatie?] En hij
zeven priesters zullen zeven
[Elisa] zeide: Vrees niet;
ramsbazuinen dragen, voor
want die bij ons zijn, zijn
de ark; en gijlieden zult
Pastors Tony en Susan Alamo tijdens hun internationale
meer, dan die bij hen zijn.
op den zevenden dag de
foto genomen in 1973
televisieprogramma,		
En Elisa bad [tot GOD],
stad zevenmaal omgaan;
en zeide: HEERE, open toch zijn ogen, onze vijanden? En Hij zeide: NEEN, en de priesters zullen met de bazuinen
dat hij zie! En de HEERE opende de ogen MAAR IK BEN DE VORST van het blazen. En het zal geschieden, als men
van den jongen, dat hij zag; en ziet, de HEIR des HEEREN [de pre-incarneerde langzaam met den ramshoorn blaast,
berg was vol vurige paarden en wagenen JEZUS] : IK BEN NU GEKOMEN! Toen als gijlieden het geluid der bazuin hoort,
rondom Elisa” (2 Koningen 6:15-17).
viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en zo zal al het volk juichen met een groot
Dit zelfde leger of heerschaar van aanbad, en zeide tot HEM: Wat spreekt gejuich; dan zal de stadsmuur onder
GOD, wat Elisa GOD vroeg te tonen mijn HEERE tot ZIJN knecht? Toen zeide zich vallen [dit zal gebeuren door de
aan Elisa’s dienaar, is hetzelfde leger of de VORST van het HEIR des HEEREN onzichtbare hand van de heerschaar
heerschaar van GOD dat de muren van tot Jozua: Trek uw schoenen af van uw van de HEERE], en het volk zal daarin
Jericho neerhaalde (Jozua 6:20). Jozua voeten; want de plaats, waarop gij staat, klimmen, een iegelijk tegenover zich.
ontmoette de VORST des HEEREN is Heilig. En Jozua deed aldus.
“Toen riep Jozua, de zoon van Nun,
heerschaar [leger] op de volgende
de
priesters, en zeide tot hen: Draagt de
“Jericho nu sloot de poorten toe, en
manier in Jericho: “Voorts geschiedde was gesloten, voor het aangezicht van ark des verbonds, en dat zeven priesters
het, als Jozua bij Jericho was, dat hij de kinderen Israëls; er ging niemand zeven ramsbazuinen dragen, voor de ark
zijn ogen ophief, en zag toe, en ziet, er uit, en er ging niemand in. [Dit was des HEEREN. En tot het volk zeide hij:
stond een Man tegenover hem, Die een omdat zij wisten dat GOD met Israël Trekt door en gaat rondom deze stad;
uitgetogen [getrokken] zwaard in ZIJN was en ze wisten ook dat GOD hen ging en wie toegerust is, die ga door voor de
hand had. En Jozua ging tot HEM, en vernietigen.] Toen zeide de HEERE ark des HEEREN. En het geschiedde,
zeide tot HEM: Zijt GIJ van ons, of van tot Jozua: Zie, Ik heb Jericho met haar

(Vervolg op pagina 2)
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gelijk Jozua tot het volk gesproken had,
zo gingen de zeven [Joodse] priesters,
dragende zeven ramsbazuinen, voor het
aangezicht des HEEREN; zij trokken
door en bliezen met de bazuinen; en de
ark des verbonds des HEEREN volgde
hen na; En wie toegerust was, ging
voor het aangezicht der priesteren, die
de bazuinen bliezen; en de achtertocht
volgde de ark na, terwijl men ging en
blies met de bazuinen. Jozua nu had het
volk geboden, zeggende: Gij zult niet
juichen, ja, gij zult uw stem niet laten
horen, en geen woord zal er uit uw mond
uitgaan, tot op den dag, wanneer ik tot
ulieden zeggen zal: Juicht! dan zult gij
juichen.
“En hij deed de ark des HEEREN
rondom de stad gaan, omringende
dezelve eenmaal; toen kwamen zij weder
in het leger, en [o]vernachtten in het
leger. Daarna stond Jozua des morgens
vroeg op, en de priesters droegen de ark
des HEEREN. En de zeven priesters,
dragende de zeven ramsbazuinen
voor de ark des HEEREN, gingen
voort, en bliezen met de bazuinen;
en de toegerusten gingen voor hun
aangezichten, en de achtertocht volgde
de ark des HEEREN na, terwijl men ging
en blies met de bazuinen. Alzo gingen zij
eenmaal rondom de stad op den tweeden
dag; en zij keerden weder in het leger.
Alzo deden zij zes dagen lang.
“En het geschiedde op den zevenden
dag, dat zij zich vroeg opmaakten,
met het opgaan des dageraads, en zij
gingen rondom de stad, naar dezelve
wijze, zevenmaal; alleenlijk op dien dag
gingen zij zevenmaal rondom de stad.
En het geschiedde ten zevenden male,
als de priesters met de bazuinen bliezen,
dat Jozua tot het volk sprak: Juicht,
want de HEERE heeft ulieden de stad
gegeven! Doch deze stad zal den HEERE
verbannen [vervloekt] zijn, zij en al wat
daarin is; alleenlijk zal de hoer Rachab
levend blijven, zij en allen, die met haar

in het huis zijn, omdat zij de boden,
die wij uitgezonden hadden, verborgen
heeft. Alleenlijk dat gijlieden u wacht
[blijf weg] van het verbannene, opdat gij
u misschien niet verbant, mits nemende
van het verbannene, en het leger van
Israël niet stelt tot een ban [vervloekt],
noch datzelve beroert. Maar al het zilver
en goud, en de koperen en ijzeren vaten,
zullen den HEERE heilig zijn; tot den
schat des HEEREN zullen zij komen.
“Het volk dan juichte, als zij met de
bazuinen bliezen; en het geschiedde, als
het volk het geluid der bazuin hoorde, zo
juichte het volk met een groot gejuich;
en de muur viel onder zich [dit gebeurde
door de heerschaar van de HEERE en
de VORST van de heerschaar van de
HEER], en het volk klom in de stad, een
ieder tegenover zich, en zij namen de
stad in.” (Jozua 5:13-6:20).
In het boek van Enoch, voorspelt de
grote profeet Enoch de bewakers. Deze
bewakers zijn de engelen van GOD,
en zijn van de hemelse heerschaar
van de HEERE. Ze worden ook wel de
beschermengelen van GODS heilige volk
hier op aarde genoemd.
Er zijn slechte engelen, en er zijn
goede engelen. Openbaring 12:4 stelt dat
eenderde van deze engelen – de slechte –
uit de hemel zijn gegooid met hun leider,
Satan zelf (Lukas 10:18). Maar bedenk
dat twee derde van de engelen – de goede
– in dienst van GOD bleven. De slechte
engelen, het derde deel, zijn niet enkel
slecht, maar zeer kwaadaardig.
Openbaring 12:3 stelt: “En er werd
een ander teken gezien in den hemel;
en ziet, er was een grote rode draak [de
duivel], hebbende zeven hoofden…”
“De zeven hoofden zijn zeven bergen
[van Rome, Italië], op welke de vrouw
zit.” (Openbaring 17:9). Deze vrouw is
de valse profeet, de valse kerk, de sekte,
het hoofd van het beest is het Vaticaan,
de rooms-katholieke, homoseksuele,
kindermishandelende kerk.
Openbaring 12:3 gaat verder met
te zeggen dat deze zeven hoofden tien
hoornen hebben. Deze tien hoornen zijn
symbolisch voor de tien Europese landen
die hun kracht aan het Roomse Vaticaan
geven (V.N., Nieuwe Wereld Orde)
gedurende een korte tijdsperiode (de

laatste is Griekenland), die zich verenigd
hebben met Satan’s Nieuwe Wereld
Orde, van een wereldwijde regering. “…
en op zijn hoofden zeven koninklijke
hoeden. [deze zeven hoeden staan voor
de Nieuwe Wereld Orde van de duivel
die tijdelijk over de zeven continenten
heerst, of in andere woorden, de gehele
wereld].”1
“En zijn staart trok het derde deel
der sterren des hemels [De sterren zijn
de kwaadaardige engelen.2 Openbaring
1:20 stelt dat sterren symbool staan voor
engelen], en [de draak, Satan] wierp [een
derde van de verdorven en kwaadaardige
engelen] op de aarde: en de draak [de
duivel] stond voor de vrouw [die twaalf
sterren in haar kroon heeft. Dit (de vrouw)
is de Bruid van CHRISTUS, het Nieuwe
Jerusalem, wat het letterlijke LICHAAM
van CHRISTUS is hier op aarde, het
echte Israël, zij die CHRISTENEN zijn,
nooit katholieken, die voortkwamen
uit GODS uitverkoren volk, de Joden.
Nu biedt GOD verlossing voor mensen
uit alle landen die CHRISTUS als hun
verlosser accepten]” (Openbaring 12:4).
Openbaring 12:4 stelt dat deze vrouw
(het LICHAAM van CHRISTUS) op
het punt stond haar kind ter wereld te
brengen, en dit was CHRISTUS. Dit is
een flashback naar de tijd toen Satan,
gepersonifieerd in koning Herodes en zijn
leger voor Israël stond om CHRISTUS
bij ZIJN geboorte en/of twee jaar later
te vernietigen,3 omdat CHRISTUS
was en nog steeds de KONING der
Koningen en de HEERE der HEREN
is, de VERLOSSER der wereld, HIJ die
de werken van Satan wilde vernietigen
door de zielen te redden van allen die
HEM als hun VERLOSSER en autoriteit
willen aanvaarden.4 Kolossensen 2:15
stelt dat CHRISTUS, “de overheden en
de machten uitgetogen hebbende, heeft
Hij die in het openbaar tentoongesteld,
en heeft door hetzelve over hen
getriomfeerd.”
Dit zijn de laatste dagen.5 De aarde
is vol van GODS leger, en de lucht is vol
van GODS luchtmacht. Dit zijn de ufo’s
die miljoenen mensen van over de gehele
wereld hebben gezien. Omdat de mensen
van de wereld het WOORD van GOD
niet kennen, geloven zij dat deze ufo’s

1 Dan. 2:40, 7:19-25, Openb. 13:2-8, 14:8, hfdst. 17, 18:2-24 2 Jes. 14:12-17, Matth. 25:41, Luk. 10:18, 2 Pet. 2:4, Jud. 6, Openb. 12:3-4, 7-9 3 Matth. 2:1-18 4 Dan. 7:13-14, 1 Tim.
6:14-16, Hebr. 2:14-15, 1 Joh. 3:8, 4:14-15, Openb. 17:14, 19:16 5 Matth. hfdst. 24
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aliens zijn van andere planeten. Als we
de Bijbel kennen, weten we hoe misleid
de mensen van de wereld zijn, omdat
deze “vliegende schotels,” die meestal
ufo’s worden genoemd, niet van andere
planeten afkomstig zijn. Zij zijn “de
bewakers,” de engelen van GOD, die de
aarde in de gaten houden, kort voordat
CHRISTUS weer op aarde terugkeert.
De bewakers maken zich op voor het
Oordeel.
Openbaring 16:1 stelt: “En ik
hoorde een grote stem uit den tempel,
zeggende tot de zeven engelen: Gaat
henen, en giet de zeven fiolen [schalen]
van den toorn Gods uit op de aarde.” In
Daniël 4:13, “Een wachter [een engel],
namelijk een heilige, kwam af van
den hemel” om GODS oordeel over
de arrogante koning Nebukadnezar
ten uitvoer te brengen, die in Daniël
4:30 zei, “Is dit niet het grote Babel,
dat ik gebouwd heb tot een huis des
koninkrijks, door de sterkte mijner
macht [in plaats van GODS macht], en
ter ere mijner heerlijkheid [in plaats
van GODS heerlijkheid]!”
Hier wordt GODS oordeel aan de
bewaker gegeven om ten uitvoer te
brengen bij koning Nebukadnezar: “Dit
woord nog zijnde in des [arrogante]
konings mond, viel er een stem uit den
hemel: U, o koning Nebukadnezar!
wordt gezegd: Het koninkrijk is van u
gegaan. En men [de bewakers] zal u
van de mensen verstoten, en uw woning
zal bij de beesten des velds zijn; men
zal u gras te smaken geven, als den

ossen, en er zullen zeven tijden over u
voorbijgaan, totdat gij bekent, dat de
ALLERHOOGSTE over de koninkrijken
der mensen heerschappij heeft, en
dat HIJ ze geeft, aan wien HIJ wil. Ter
zelfder ure werd dat woord volbracht
over Nebukadnezar, want hij werd uit
de mensen verstoten, en hij at gras als
de ossen, en zijn lichaam werd van den
dauw des hemels nat gemaakt, totdat
zijn haar wies [groeide] als der arenden
vederen, en zijn nagelen als der vogelen.”
(Daniël 4:31-33).
In Jeremia 4:16 zegt GOD tegen
Jeremia: “Vermeldt den volke, ziet, doet
het horen tegen Jeruzalem; daar komen
hoeders [bewakers] uit verren lande; en
zij verheffen hun stem tegen de steden
van Juda.” Er is veel gramschap [toorn]
gekomen over de steden van Juda. Dat is
omdat ze tot op heden JEZUS nog steeds
niet erkennen als hun MESSIAS.
Ik geloof dat bijna iedereen op de
wereld wel bekend is met de miljoenen
waarnemingen van wat zij ufo’s
(unidentified flying objects) noemen,
maar het zijn geen ufo’s. Het zijn de
bewakers of engelen van GOD, die de
aarde in de gaten houden, tijdens deze
laatste dagen kort voor GODS oordeel,
het einde van de wereld, het einde van de
tijd. In GODS genade, staat HIJ iedereen
toe om honderden eindtijdprofetieën,
tekenen en wonderen zoals de bewakers,
GODS engelen, te zien, die de aarde in
de gaten houden in hun zogenaamde
“vliegende schotels” kort voordat het
(de aarde) wordt vernietigd. Het boek

Van ons 24-Uur Gebeds- en Informatienummer
Voorganger Wilimena Thomas (in Lauderdale Lake, Florida) ontving
haar pakje. Alle dames van hun Bijbelstudiegroep gingen zitten en
lazen “Het Leger en de Luchtmacht van God.” Ze zei dat ze van deze
lectuur meer leerden dan van alle voorgangers waarnaar ze jarenlang
geluisterd haden (ze hebben al een hele tijd naar geen enkele geluisterd).
Ze genoten allemaal van de lectuur en het luisteren naar de cd’s. Ze
zeiden dat niemand dingen zo duidelijk kan uitleggen als Tony. Ze zei
blijf alstublieft cd’s en lectuur sturen. Zij willen ons laten weten hoe
zij samenkomen en hun gebedsbijeenkomsten hebben, en zij bidden
voor Tony en de kerk. Ze vroeg nogmaals om op de hoogte te worden
gehouden met lectuur en cd’s. Ze vroeg de kerk ook om te bidden voor
haar drie weerspannige kleinkinderen die al jaren getuige zijn.
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van Joël voorspelt dit,6 net zoals Apostel
Petrus doet in het boek Handelingen:
“En het zal zijn in de laatste dagen,
(zegt GOD) Ik zal uitstorten van MIJN
GEEST op alle vlees; en uw zonen en
uw dochters zullen profeteren, en uw
jongelingen zullen gezichten zien, en uw
ouden zullen dromen dromen. En ook
op MIJN dienstknechten, en op MIJN
dienstmaagden, zal Ik in die dagen van
MIJN GEEST uitstorten, en zij zullen
profeteren. En Ik zal wonderen geven in
den hemel boven, en tekenen op de aarde
beneden, bloed en vuur, en rookdamp. De
zon zal veranderd worden in duisternis,
en de maan in bloed, eer dat de grote en
doorluchtige dag des HEEREN komt.
En het zal zijn, dat een iegelijk, die den
Naam des HEEREN zal aanroepen, zalig
zal worden” (Handelingen 2:17-21).
De bewakers, dat wil zeggen, de engelen
in de hemel, en wij die CHRISTENEN
zijn (geen katholieken), zijn verbonden
doordat GOD ons allen heeft geschapen.
GOD schiep de engelen, en GOD schiep
ons. Er zijn goede mensen, en er zijn
kwaadaardige mensen, omdat maar
enkelen van ons zich aan GODS geboden
houden.7 1 Johannes 2:3-4: “En hieraan
kennen wij, dat wij HEM gekend hebben,
zo wij ZIJN geboden bewaren. Die daar
zegt: Ik ken HEM, en ZIJN geboden niet
bewaart, die is een leugenaar, en in dien
[hem] is de waarheid niet”
Sommige mensen staan zich er op
voor dat zij van de HEERE houden.
Echter, in hun dagelijkse leven, geven
ze geen gehoor aan GODS roep, maar
negeren ze ZIJN stem. Sommigen zeggen
dat zij enkel van de HEERE houden,
wanneer ze emotioneel opgewonden zijn.
Bijvoorbeeld, wanneer zij een film willen
kijken, of een televisieprogramma, een
sportwedstrijd, of een muziekoptreden,
zegt een gevoel van binnen dat ze daar
niet aan toe mogen geven, maar ze doen
het toch. Ze weten dat ze geen grote
zonden zouden moeten begaan, maar ze
maken zich geen zorgen om zaken die
ze als kleinigheden beschouwen. Als ze
bidden tijdens diensten, zouden ze zelfs
kunnen getuigen dat ze zijn geraakt door
de GEEST des HEEREN. Er zijn veel
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6 Joël 2:28-32 7 Matth. 7:13-14, 21-23, Luk. 13:23-30

we in onze uitingen van enthousiasme zal de oostelijke hemel gevuld zijn met het
en ijver, de HEERE ZELF uit het oog teken van de ZOON des MENSEN. Er zijn
verliezen. Enkel wanneer we zodanig zijn verschillende teksten die deze gebeurtenis
vervuld van of geraakt door de HEERE beschrijven. Een is uit Mattheüs 24. Een
(DE BEWAKERS)
dat HIJ eerlijk kan worden vrijgelaten uit andere is uit het tweede hoofdstuk van
ons binnenste, zullen we veel vruchten Jesaja. Nog een andere is uit het zesde
(Vervolg van pagina 3)
dragen, zoals wordt gezegd in Johannes hoofdstuk van Openbaring.
belijdende CHRISTENEN die zo zijn. 15:2. De vruchten aan de boom komen
Mattheüs 24:30-51 stelt, “En alsdan
In feite is het nutteloos om op deze wijze van het LEVEN binnenin.
zal in den hemel verschijnen het teken
van de HEERE te houden.8
Nu zijn de mensen die verwant van den ZOON des MENSEN; en dan
Een bepaalde zuster kan zo ijveren zijn aan de kwaadaardige engelen, de zullen al de geslachten der aarde wenen,
voor de HEERE dat tien broeders samen kwaadaardige menselijke wezens. Maar en zullen den ZOON des MENSEN zien,
haar niet kunnen bijhouden. Wanneer zij bedenk dat er meer GODDELIJKE komende op de wolken des hemels, met
spreekt over haar liefde voor de HEERE, engelen dan kwaadaardige engelen grote kracht en heerlijkheid. En HIJ zal
kunnen de mensen die naar haar bestaan. Elisa toonde zijn dienaar dit toen ZIJN engelen [de heerschaar van de
luisteren, tot tranen toe geroerd zijn. het Syrische leger hen omsingelde. Elisa HEERE, de bewakers] uitzenden met
Ongelofelijk echter, wanneer zo’n zuster vroeg de HEERE om zijn dienaars ogen te een bazuin van groot geluid, en zij zullen
boos wordt, dan is niemand in staat openen, zodat zijn dienaar kon zien dat er ZIJN uitverkorenen bijeenvergaderen uit
haar te stoppen. Het natuurlijke leven is meer aan de kant van hem en Elisa waren de vier winden, van het ene uiterste der
het onechte leven (het leven dat niet van dan aan de kant van de Syriërs. Toen hij hemelen tot het andere uiterste derzelve
GOD is). Op een dag moet alles dat bij dit deed, “en ziet, de berg was vol vurige [ervan]. En leert van den vijgeboom
het natuurlijke leven hoort, in stukken paarden en wagenen [de heerschaar deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu
worden gebroken. We moeten werkelijk van de HEERE] rondom Elisa [en zijn teder wordt, en de bladeren uitspruiten,
door de HEERE zijn beroerd om dienaar],” precies zoals de heerschaar van zo weet gij, dat de zomer nabij is. Alzo
duidelijk te zien dat ons enthousiasme, het Koninkrijk van GOD heden ten dage ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen
onze voorgewende of valse ijver, onze is, met de bewakers die ons omringen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor
valse liefde voor de HEERE, en onze en beschermen, die alles waarnemen dat de deur. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht
valse dienstbaarheid aan de HEERE alle iedereen hier op aarde zegt en doet
natuurlijk zijn en het GODDELIJKE (2 Koningen 6:17). Dit geschiedt
element missen, onecht zijn. Ongeacht door GODS bewakersleger en de
Peru
hoeveel lagen staal en koperen muren we luchtmacht van GOD.9
(Vertaald uit het Spaans)
hebben en ongeacht of het de buitenste
Het is de hoogste tijd dat
God zegene u, Broeder, en Tony Alamo
poort, de middelste poort of de innerlijke iedereen ter wereld berouw
Genootschap,
poort betreft, deze moeten allen geopend toont voor zijn zonden en GOD
Ik informeer u dat we nu, voor de glorie van
worden, een voor een, voor de HEERE, zoekt met zijn gehele hart, ziel,
God,
bij een nieuwe kerk zijn. Het is op drie uur
in overeenstemming met de innerlijke verstand en kracht, wat het eerste
van
Sullana,
dichtbij Piura, in een plaats die
GEEST. Dan zullen we ons realiseren dat en belangrijkste gebod is.10 Weldra
Sechura heet, waar er 23 volwassen broeders
8 Matth. 7:21-23, hfdst. 25 9 2 Kron. 16:9, Zach. 1:7-11, 4:10, 6:1-7, Openb. 7:1-3 10 Deut. 4:29, 6:5,
en 33 kinderen zijn. We gingen persoonlijk
10:12-13, 11:13-14, 13:3-4, 16, 20, 26:16, 30:6, Joz. 22:5, Matth. 22:37-40, Mark. 12:29-31, Luk. 10:27
werk doen, bezorgden uw lectuur thuis en
velen wilden verder onderricht krijgen. Gisteren
Kenia
kwamen we bijeen en er waren veel broeders. Zij
Beste Pastor Tony Alamo,
accepteerden de HEERE en we gaan driemaal per
Groeten namens de machtige naam, die boven alle namen staat, de
week samenkomen. Glorie zij de HEERE. JEZUS
naam van onze HEERE en Verlosser JEZUS CHRISTUS. Ik bij blij om
zal spoedig komen.
jullie te kunnen rapporteren dat we onze stad veroveren met de Alamo
Andres Chiroque Silva
lectuur waarvan jullie ons voorzien. We bereiken iedereen, verlost of
Tony Alamo Ministries
niet verlost en de afgelopen maand waren er 15 mensen verlost en zij
Sullana, Peru

HET LEGER EN DE
LUCHTMACHT
VAN GOD

zijn bij de kerk. Bovendien hebben we het pakje ontvangen dat u op
21 december stuurde. We willen u danken en verzoeken om meer lectuur
en Bijbels te sturen, aangezien er grote vraag naar is. God zegene u en we
blijven bidden tot God om zijn interventie in de zaak van onze pastor, want
ik weet dat door bidden alles mogelijk is.
U toegenegen in Zijn dienst,
Pastor Dalmas Munoko				
Bungoma, Kenya
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zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze
dingen zullen geschied zijn. De hemel
en de aarde zullen voorbijgaan, maar
MIJN WOORDEN zullen geenszins
voorbijgaan… Doch van dien dag en die
ure weet niemand, ook niet de engelen
der hemelen, dan Mijn Vader alleen. En
gelijk de dagen van Noach waren, alzo
zal ook zijn de toekomst van den ZOON
des MENSEN. Want gelijk zij waren in
de dagen voor den zondvloed, etende en
drinkende, trouwende en ten huwelijk
uitgevende, tot den dag toe, in welken
Noach in de ark ging; En bekenden
het niet, totdat de zondvloed kwam, en
hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de
toekomst van den ZOON des MENSEN
des mensen … Waakt dan; want gij weet
niet, in welke ure uw HEERE komen zal.
Maar weet dit, dat zo de heer des huizes
geweten had, in welke nachtwake de dief
komen zou, hij zou gewaakt hebben,
en zou zijn huis niet hebben laten
doorgraven. Daarom, zijt ook gij bereid;
want in welke ure gij het niet meent
[weet], zal de ZOON des MENSEN
komen. Wie is dan de getrouwe en
voorzichtige dienstknecht, denwelken
[die] zijn HEERE over zijn dienstboden
gesteld heeft, om hunlieder hun voedsel
te geven ter rechter[op de juiste] tijd?

Zalig is die dienstknecht, welken zijn
HEERE, komende, zal vinden alzo
doende. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem
zal zetten over [geven] al zijn goederen.
Maar zo die kwade dienstknecht in zijn
hart zou zeggen: Mijn HEERE vertoeft
te komen [stelt zijn komst uit]; En zou
beginnen zijn mededienstknechten te
slaan, en te eten en te drinken met de
dronkaards; Zo zal de heer van dezen
dienstknecht komen ten dage, in welken
hij hem niet verwacht, en ter ure, die hij
niet weet; En zal hem afscheiden, en zijn
deel zetten met de geveinsden; daar zal
wening zijn en knersing der tanden.”
De HEERE geeft ons vele tekenen,
dus als u oplet, zult u niet overvallen
worden. Hier is een ander visioen
waar u zich op moet richten, omdat dit
visioen eerder realiteit zal worden dan
u denkt: “En ik zag den hemel geopend
[dit is een ander eindtijdvisioen van
GOD] en ziet, een wit paard, en DIE op
hetzelve zat, was genaamd GETROUW
en WAARACHTIG, en HIJ oordeelt en
voert krijg [oorlog] in gerechtigheid.
En ZIJN ogen waren als een vlam
vuurs, en op ZIJN hoofd waren vele
koninklijke hoeden; en HIJ had een
naam geschreven, die niemand wist,
dan HIJZELF. En HIJ was bekleed met

een kleed, dat met bloed geverfd was;
en ZIJN naam wordt genoemd HET
WOORD GODS. En DE HEIRLEGERS
IN DEN HEMEL VOLGDEN HEM OP
WITTE PAARDEN [dit is de HEERE en
ZIJN heerschaar, de bewakers], gekleed
met wit en rein fijn lijnwaad. En uit ZIJN
mond ging een scherp zwaard, opdat HIJ
daarmede de heidenen slaan zou. En Hij
zal hen hoeden met een ijzeren roede
[het WOORD van GOD]; en HIJ treedt
den wijnpersbak van den wijn des toorns
en der gramschap des ALMACHTIGEN
GODS. En HIJ heeft op ZIJN kleed en
op ZIJN dij dezen Naam geschreven:
KONING der KONINGEN en HEERE
der HEEREN [Dit is JEZUS onze
HEER.]” (Openbaring 19:11-16).
We leven momenteel in de laatste
paar minuten van het einde van de tijd.
Alle tekenen zijn er. De een-wereld
AntiCHRIST regering is nu in bedrijf.
GODS luchtmachtdivisie is al jaren
in bedrijf en honderden miljoenen
mensen hebben ze gezien (de vliegende
schotels, de bewakers, de engelen,
GODS koninklijke luchtmacht). De
paus in Rome pocht hoe geweldig
de Nieuwe Wereld Orde is. Er zijn
tsunami’s, vloedgolven, aardbevingen,

(Vervolg op pagina 8)

De Getuigenis van Steven Wedel
Mijn naam is Steven Wedel. Ik ben
eind oktober 2012 59 jaar geworden. Ik
ontving CHRISTUS als mijn persoonlijke Verlosser op 4 november 1971. Ik
was net een week daarvoor 18 jaar oud
geworden. Als CHRISTUS toen niet
in mijn leven was gekomen op dat moment, had u waarschijnlijk al jaren geleden mijn overlijdensbericht gelezen, in
plaats van wat u nu leest: een getuigenis
over GODS macht en de mogelijkheid
iemands leven te veranderen.
Toen ik van de middelbare school
afkwam, in de lente van 1971, had ik
geen ambitie om verder te studeren. Ik
was een pseudo-hippie. Ik vertrok naar
San Francisco, Californië, eerst met
een aantal vrienden in een auto, daarna met mijn duim omhoog, liftend van
San Francisco naar Boulder, Colorado,

en toen weer terug naar Californië,
deze keer naar Los Angeles.
De moeder van de vriend waarmee ik
gereisd had, had een heel groot en mooi
huis in Beverly Hills. Zij nodigde ons uit
om een tijdje bij haar te blijven, tot we
een baan hadden gevonden en een appartement waar we naar toe konden verhuizen. Haar huis bezat een prachtig buitenzwembad en een dienstmeid, die alle
boodschappen deed en voor ons kookte.
Het zou een ideale vakantie-achtige plek
kunnen zijn geweest, maar het was de
miserabelste tijd van mijn leven.
Van binnen voelde ik me compleet
verloren en hopeloos. Er was niets dat de
constant verwarring over de betekenis en
de bedoeling van het leven kon weg nemen uit mijn gedachten en ziel. Ik voelde
me gevangen. Ik wilde een betekenisvol
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leven, zodat ik anderen kon helpen. Ik
was verbijsterd over de toestand van de
wereld rondom me, de corruptie, de apathie, de misdaad en het bloedvergieten.
Ik wilde leven in een wereld van vrede
en had gedacht dat de hippiebeweging
in Californië me een alternatief antwoord zou geven op het alom aanwezige
ratrace-systeem. Ik had gedacht dat door
(Vervolg op pagina 6)
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marihuana en hasj te roken of LSD en
andere hallucinogene drugs te nemen,
ik het inzicht zou krijgen dat ik zo graag
wilde, een reden te krijgen voor het leven dat ik leefde. Ik wilde geen baan van
9 tot 5, een huis met een hek en honden
en katten en een toekomst die nergens
toe leidde. Ik wilde weten waar het leven
werkelijk toe was bestemd. Alle drugs
beroofden me van de weinige geestelijke
gezondheid die ik nog had en ik had ook
nauwelijks nog het redeneervermogen
om nog maar iets te doen. Ik dacht dat
ik gek werd en dat ik het zonder twijfel
waarschijnlijk al was. Maar op deze manier was ik niet opgevoed.
In mijn jeugd was ik in het buitenland
opgevoed. Mijn vader werkte bij de Internationale YMCA in Tokio, Japan, en
we gingen trouw elke zondag naar een
niet-confessionele kerk. Ik had altijd geleerd dat we CHRISTENEN waren dat
KERST en Pasen speciale periodes waren, die helemaal niets te maken hadden
met de Kerstman of de Paashaas. Ik geloofde diep vanbinnen, zoals de meeste
kinderen, dat er een Schepper was, een
God die alles had gemaakt, inclusief
mijzelf. Ik had geleerd om te geloven in
JEZUS CHRISTUS als de Verlosser, en
toch wist ik niets over wie JEZUS echt
was. Ik had geen macht in mijn leven,
geen kracht om niet te zondigen, en werkelijk, als ik terugkijk, geen van de kerken die ik ooit had bezocht, hadden me
zelfs geleerd wat zonde echt was. Ik had
nooit gehoord van de term “wedergeboren worden door de Geest” en had in
geen van die kerken ooit een oproep tot
het altaar bijgewoond waar zielen werden verlost. Zij waren spiritueel dood,
net zoals ikzelf.
Ik zat in de tiende klas van school
toen onze familie terugkeerde naar de
Verenigde Staten. Ik wilde niet meer
spiritueel dood zijn. Rondom me zag ik
mensen meedoen aan “tune in, turn on,
drop out”. Ik begon echt te zoeken naar
antwoorden op de vragen in mij over
leven, dood, eeuwigheid, het doel. Ik las

boeken over oosterse religies, mystieke
religies, indiaanse godsdiensten, filosofieën, boeken over de ideeën en idealen
van mensen, boeken over het communisme, socialisme, kapitalisme - alles wat
ik kon bedenken. Ik las de Bijbel, maar
op dat moment, zonder de Geest van
God in mij, kon ik het niet begrijpen. Ik
zong, deed aan yoga, wandelde door de
bossen, oplettend om niet op de bloemen
te stappen, om dichter bij God te komen.
Niets vulde de leegte binnenin mij. Niets
werkte.
Ik wist toen nog niet, maar ik weet
nu dat dit de HEERE was, die zich met
mij bezighield en me zo naar plek bracht
waar hij mijn koppige trots nederig kon
krijgen, om Hem uiteindelijk te accepteren als HEERE en Verlosser. Hij ontnam me elke andere optie. Hij heeft met
u misschien niet op dezelfde manier
gewerkt, maar Hij wist dat dit de enige
manier was om me eindelijk bij zinnen
te brengen. Hij had me met dit doel naar

Californië laten komen. Hij werkte op
mij in, maar ik wist dat nog niet.
In Hollywood, Californië, kon je niet
65 meter afdalen naar Hollywood Boulevard, zonder te stuiten op de getuigen
van de Tony en Susan Alamo CHRISTENEN Stichting. Ze waren gewoon
overal. Elke keer als ik in Hollywood belandde, of het nu was om werk te zoeken
of enkel om de tijd te doden, ze waren
alom aanwezig en ze deelden evangelietraktaten uit en nodigden mensen uit
om diensten bij te wonen in hun kerk.
Ze waren vol goddelijke ijver. Ik kreeg
ook getuigenis van de HEERE en werd
meerdere malen uitgenodigd om naar
de kerk te komen, net als zoveel anderen, maar ik ging nooit op hun uitnodigingen in. Ik was nog te vol van mijn eigen wijze, om te kunnen luisteren naar

Broeders en zusters
van het Alamo
Genootschap,
getuigend bij de
oudere bewoners van
verzorgingshuizen
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anderen die me vertelden over Jezus.
Vaak echter, in de rust van het nachtelijke uur, wanneer de onrust van de dag
voorbij was en ik alleen, begon de HEERE mij te herinneren aan de dingen die
deze Christenen me hadden verteld, de
geschriften die ze me hadden getoond
in de Bijbel over de eindtijd, dingen die
overal duidelijk zichtbaar waren, teksten over het eeuwige leven en de hel
die me echt lieten nadenken over dingen. Aan de buitenkant trok Satan nog
steeds aan me, maar aan de binnenkant
haalde God me neer.
Op een middag, eindigde God wat
Hij in deze reeks van gebeurtenissen was
begonnen. Ik voelde dat er iets gebeurde
in mijn leven, maar ik wist niet wat. Ik
bevond mezelf die dag weer op Hollywood Boulevard, helemaal niet op zoek
naar de broeders en zusters van de kerk,
maar probeerde ze juist te vermijden. In
plaats daarvan kwam ik op een straathoek één van de getuigenzusters tegen,
die me gewoon een evangelietractaat
overhandigde en me uitnodigde om die
avond naar de kerk te komen. Ik gaf haar
een slap excuus, zeggende: “Ik zal erover
nadenken.”
Ze antwoordde snel, zeggende: “Ik
zou er echt goed over nadenken, omdat het de laatste keer kan zijn dat God
zich met u bezig wil houden!” Niets wat
ze kon hebben gezegd, zou hebben mij
meer hebben geraakt. Alleen al de gedachte dat God Zelf niets meer met mij
te maken zou willen hebben, raakte me
harder dan een ton bakstenen in mijn gezicht. Het bloed stolde in mijn aderen. Ik
was gek, maar niet zo gek dat ik niet wist
dat door God met rust gelaten te worden,
het laatste was wat ik ooit zou willen. Dit
maakte me doodsbang. Ik voelde me al
ellendig genoeg.
Ik liep de hele weg naar beneden langs
Hollywood Boulevard en een zijstraat
die veel grote huizen en grote voortuinen
had. Ik ging zitten in één van de voortuinen en wachtte tot het bijna tijd was voor
de bus die zou vertrekken om mensen
naar de kerk te brengen, en toen liep ik
naar de plaats waar de passagiers in de
bus stapten en ik nam plaats.

De rit tot aan de kerk in Saugus was
vrij lang, maar ik voelde me heel erg
thuis. Eén van de christenbroeders had
zijn gitaar gepakt en begeleidde de hele
buslading mensen, de gehele weg lang, bij
het zingen van gospelliederen. Ik voelde
me erg vredig, ook al was dit allemaal erg
vreemd voor mij op dat moment.
Toen we bij de kerk kwamen, werden alle gasten die per de bus waren gekomen, uitgenodigd binnen te komen
en te gaan zitten voor de dienst. Ik was
voorheen nooit in een dergelijke kerk geweest, een die levend voelde. Ik had daar
niet het dode gevoel, waarvan de kerken
die ik eerder had bezocht, doordrenkt
waren. Deze broeders en zusters zongen
tijdens deze dienst luidkeels gospelliederen. Ze hieven hun handen omhoog
en prezen de HEERE. Het leek alsof iedereen in de kerk die nacht een soort
van getuigenis gaf over wat God in hun
leven had gedaan. Sommigen hadden
drugs genomen, net zoals ik, sommigen hadden dat niet. Sommigen waren
ex-oplichters; sommigen kwamen uit
de goot en anderen hadden blauw bloed
van de samenleving. Dit waren mensen
die waren geweest wat ik nog steeds
was - ellendig en verloren. Nu verkondigden ze allemaal dat CHRISTUS hun
Verlosser was. Ze waren niet meer verloren, maar gevonden. In mijn ziel, wilde
ik wat ze overbrachten in de dienst die
nacht. Ik wilde dat leven, maar was nog
steeds onzeker over vele dingen. Satan
wierp miljoenen twijfels naar me in zijn
laatste wanhopige poging om mij verloren te laten. De Bijbel zegt: “Geloof in de
HEERE JEZUS CHRISTUS en gij zult
zalig worden.” Die nacht, bij de oproep
tot het altaar te komen, verloor Satan zijn
grip op mij. Ik geloofde in de Heer Jezus
CHRISTUS die nacht, op mijn knieën
voorin die gemeente en ik was gered!
Loof GOD! Loof de HEERE altijd voor
zijn geduld en de genade Hij mij verleende! Ik was wedergeboren!
Ik voelde de HEERE mijn hart binnentreden die nacht en ik wil dat nooit
laten gaan. Na de dienst ging ik de gebedsruimte in, nu zeker wetende dat er
echt een God in de hemel was die zorgde
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voor mij en gebeden verhoorde, was het
meest geruststellende gevoel dat ik ooit
had gekend. De prijs die CHRISTUS
hiervoor betaald had was met Zijn eigen
bloed. Hij stierf opdat wij konden leven.
Hij bracht me die nacht naar een plek
die ik nooit kan vergeten. Ongeveer twee
weken later gaf Hij me de doop van de
Heilige Geest. Na deze ervaringen kon
niets me ooit overtuigen dat God niet
echt is. Hij leeft, en Hij leeft voor eeuwig. Hij redde me en Hij kan u redden.
Ik heb sindsdien gezien dat duizenden
mensen tot Christus zijn gebracht door
dit genootschap. Ik heb gezien dat vele,
vele mensen door de kracht van God genazen van ziekten en kwalen ze hadden.
Ik heb gezien dat levens die verbrijzeld
waren (zoals het mijne) omgezet werden
in productieve. Ik zou dit CHRISTELIJKE leven niet inruilen voor ook maar iets
wat de wereld te bieden heeft.
Tony en Susan Alamo waren de
mensen die God gebruikte om duizenden mensen binnen te brengen van elk
levenspad om nieuw leven te vinden in
CHRISTUS. Zij beiden deden dit zeer
onbaatzuchtig. Zij hebben nooit iemand
iets in ruil daarvoor gevraagd, alleen dat
we de HEERE dienen. De HEERE nam
Susan in 1982 tot zich en Tony preekt
sindsdien elke dag het evangelie. Hij gaat
nog steeds door. Ik, en veel anderen, zijn
hen beiden heel dankbaar. Niet alleen
voor hun Godsijver om dagelijks getuigen op straat te hebben om anderen, die
hulp nodig hebben, bij te staan, maar
ook voor het creëren van plaatsen waar
mensen zoals ikzelf een toegewijd, goddelijk leven kunnen leven en niet worden
verstrikt in de zaken van deze slechte wereld. Loof de HEER!
Als je deze getuigenis leest en nog
niet verlost bent, wacht dan niet. JEZUS
CHRISTUS is werkelijk de Verlosser van
de wereld en Hij kan je alles geven waarnaar je verlangt. Hij verloste mij, Hij gaf
me iets om me over te verheugen, iets om
voor te leven en te sterven. Hij kan voor
jou hetzelfde doen. Wacht niet. Vraag
Hem vandaag om in je hart te komen!
Loof de HEER,
Steven Wedel

HET LEGER EN DE
LUCHTMACHT
VAN GOD
(DE BEWAKERS)
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allerhande plagen, ziektes, volkeren zijn
verward, vervolgingen en honderden
verschillende vloeken.
Je bent of goed of slecht.11 Of je
ontvangt CHRISTUS als je VERLOSSER,
of je verwerpt HEM. Kies nu voor HEM,
voor het te laat is. Je bent slechts een
ademtocht, een hartslag verwijderd van
de eeuwigheid.12 Zeg dit gebed in het
belang van je ziel. Wordt daarop gedoopt,
volledig in water ondergedompeld, in
de naam van de VADER, de ZOON,
en de HEILIGE GEEST.13 Bestudeer de
Statenvertaling van de Bijbel en volg de
geboden op.14 Volg uw pad in de GEEST
van GOD.15
Mijn HEERE en mijn GOD, ik ben
een zondaar, ontferm U over mijn
ziel.16 Ik geloof dat JEZUS CHRISTUS
de ZOON is van de levende GOD.17
Ik geloof dat HIJ stierf aan het kruis
en ZIJN dierbaar bloed vergoot ter
vergeving van al mijn vroegere zonden.18
Ik geloof dat GOD JEZUS uit de dood

heeft laten verrijzen door de kracht van
de HEILIGE GEEST,19 en dat HIJ zit
aan de rechterhand van God om op dit
moment de belijdenis van mijn zonde
en dit gebed aan te horen.20 Ik open de
deur van mijn hart, en ik nodig U uit in
mijn hart, HEERE JEZUS.21 Was al mijn
vuile zonden weg in het kostbare bloed
dat U voor mij hebt vergoten aan het
kruis op Golgotha.22 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.23 UW WOORD zegt
dat U niemand zult afwijzen, en dat
geldt ook voor mij.24 Daarom weet ik
dat U mij gehoord hebt, en weet ik dat
U mij hebt geantwoord, en weet ik dat
ik gered ben.25 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.26
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.27
Bestudeer ijverig de Statenvertaling, en
doe wat het zegt, tot de dag dat je sterft.28
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)

11 Matth. 7:15-20, Jac. 3:11-12, Openb. 20:11-15, 21:7-8, 24-27, 22:11-12, 14-15 12 Pred. 3:19, Jes. 2:22 13 Matth. 28:19-20 14 2 Tim. 2:15, 3:14-17 15 Ezech. 36:27, Rom.
8:1-14, Gal. 5:16-25 16 Ps. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 17 Matth. 26:63-64, 27:54, Luk. 1:30-33, Joh. 9:35-37, Rom. 1:3-4 18 Hand. 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Joh. 1:7, Openb.
5:9 19 Ps. 16:9-10, Matth. 28:5-7, Mark 16:9, 12, 14, Joh. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Hand. 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Cor. 15:3-7 20 Luk. 22:69, Hand. 2:25-36, Heb. 10:12-13
21 1 Cor. 3:16, Openb. 3:20 22 Ef. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Joh. 1:7, Openb. 1:5, 7:14 23 Matth. 26:28, Hand. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14 24 Matth. 21:22, Joh.
6:35, 37-40, Rom. 10:13 25 Heb. 11:6 26 Joh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Openb. 7:14, 22:14 27 Matth. 28:18-20, Joh. 3:5, Hand. 2:38, 19:3-5 28 Deut. 4:29, 13:4,
26:16, Joz. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Jac. 1:22-25, Openb. 3:18

Neem contact op met ons voor meer informatie of voor literatuur over andere onderwerpen die van belang kunnen zijn.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078
Vierentwintiguurs gebeds- en infolijn: +1(661) 252-5686 • Fax +1(661) 252-4362
www.alamoministries.com • 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.
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