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Er zijn heel veel meer religieuze 
mensen op deze wereld dan mensen 
die verlost zijn, wedergeboren in de 
the GEEST. De Bijbel zegt ons met 
zoveel woorden, dat religie van de 
duivel komt, maar de verlossing van de 
HEERE.1

Het verschil tussen geloven in 
CHRISTUS en geloven in religie is 
dat bij geloven in CHRISTUS, het 
GOD is die de mens zoekt. Met andere 
woorden, het is GOD die de mens heeft 
gezocht en nog steeds zoekt. GOD 
communiceerde eerst met Adam, Kaïn, 
Seth, Enoch, Noach, Abraham, Izaäk 
en Jakob in het Oude Testament. In het 
Nieuwe Testament, communiceerde 
HIJ eerst met Mattheüs, Johannes, en de 
apostel Paulus. In 1964 communiceerde 
HIJ met mij en er waren vele anderen 
vanaf de Bijbelse tijden tot nu. Met 
andere woorden, GOD heeft alle 
rammen gezocht, de leiders van ZIJN 
familie, en hen uitgezonden om te 
zoeken naar de schapen die in de 
toekomst de uiteindelijke verlosten 
zullen zijn, zij die de eeuwigheid zullen 
doorbrengen in het Koninkrijk van de 

Hemel met GOD de VADER, 
CHRISTUS, ZIJN eerstgeboren 
ZOON, en de HEILIGE  GEEST.

CHRISTUS instrueert ZIJN 
discipelen, ons allen, om anderen 
te zoeken om ZIJN discipelen te 
worden, zodat zij hetzelfde zullen doen.2 
Dit doet HIJ in Mattheüs 28:18-20 met de 
volgende woorden: “MIJ is gegeven alle 
macht in hemel en op aarde. Gaat dan 
henen, onderwijst al de volken, dezelve 
dopende [volledig onderdompelen in 
water3] in den Naam des Vaders, en 
des Zoons, en des Heiligen Geestes; 
lerende hen onderhouden alles, wat 
Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met 
ulieden al de dagen tot de voleinding 
der wereld. Amen.” Dit is CHRISTUS 
die de mens zoekt, niet de mens die 
GOD zoekt. Mensen die GOD zoeken 
is “religie” maar wanneer GOD de mens 
zoekt, is het “heil.”

Alle religies vereisen dat onverloste 
mensen GOD zoeken, of degene die 
zij denken dat GOD is. Wat is religie? 
Religie is het geloof van mensen in en 
een referentie aan wat zij denken dat 
GOD is. Het is in het bewustzijn van 

mensen dat er een soort van god is, 
maar zij hebben geen idee van de enige 
echte GOD. Dit is waarom JEZUS, in 
Mattheüs 28:19, toen zei tot al ZIJN 
discipelen tot aan de dag van vandaag: 
“Gaat dan henen, ONDERWIJST AL DE 
VOLKEN [wie de echte GOD is die zij 
moeten aanbidden en dat zij enkel HEM 
mogen aanbidden en dienen], dezelve 
dopende [volledig ondergedompeld 
in water3] in den Naam des VADERS, 
en des ZOONS, en des HEILIGEN 
GEESTES.”

Om de hemel binnen te treden, 
moeten we perfect zijn.4 We moeten 
perfect zijn omdat GOD ons opdraagt 
om perfect te zijn en GOD draagt 
ons nooit iets op dat wij onmogelijk 
kunnen zijn.5 JEZUS zegt in Mattheüs 
5:48: “Weest dan gijlieden volmaakt, 
gelijk uw VADER, Die in de hemelen 

1 Jes. 1:11-16, 29:13-14, Jer. 7:8-11, 23:33-40, Ez. 13:1-23, Mich. 3:11, Math. 6:5, 7-8, 7:21-23, 15:7-9, 21:28-32, 23:1-37, Luk. 6:46, 18:10-14, Joh. 5:40, 6:35-58, 10:1-15, 14:6, 15:2, 
2 Tim. 3:1-7, Tit. 1:16,  2:19  2 Dan. 12:3, Math. 10:7-8, 28:19-20, Luk. 24:46-48, Hand. 1:8, 2:38-41, 10:39-43, Rom. 7:4, 10:13-15, 1 Kor. 1:17-18, 21, 9:16-17, Ef. 3:2-10, Kol. 1:25-
29, 2 Tim. 4:2, 5  3 Math. 28:19, Rom. 6:3-5, Kol. 2:10-12  4 Deut. 18:13, 1 Kon. 8:61, Ps. 119:1-3, Math. 5:48, 2 Kor. 13:11, Ef. 4:11-13, 5:25-27, Fil. 3:12-15, Kol. 1:21-22, 1 Tim. 
6:14, 2 Tim. 3:16-17,  1:4, 1 Joh. 3:6-10, Openb. 21:7, 27  5 Gen. 17:1, Lev. 11:44-45, 19:2, 20:26, Deut. 18:13, 1 Kon. 8:61, Ps. 15:1-5, 24:3-5, 119:1-3, Joh. 17:17-23, Rom. 6:4-14, 
8:1:14, 37, 2 Kor. 6:14-17, 13:11, Gal. 5:16, Ef. 4:11-13, 5:25-27, 6:10-18, Fil. 1:9-11, 2:12-15, 3:12-14, 4:13, Kol. 1:10-11, 21-22, 1 Thess. 4:6-7, 1 Tim. 6:11-14, 2 Tim. 3:16-17, Heb. 
2:18, 12:14, 13:20-21,  1:4, 27, 1 Pet. 1:15-16, 5:8-10, 1 Joh. 2:14, 3:5-10, 4:4, Openb. 3:1-5, 7:13-15  

Tony en Susan Alamo, orkest en koor 
tijdens hun televisieprogramma in de jaren 
70 en begin jaren 80.
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(Vervolg van pagina 1)
is, volmaakt is.” Als wij het pad volgen 
van de HEILIGE  GEEST, dan zijn we 
perfect. Romeinen 8:1-2 zegt: “Zo is er 
dan nu geen verdoemenis [geen hel, 
geen poel des vuurs] voor degenen, die 
in Christus Jezus zijn, die niet naar het 
vlees wandelen, maar naar den Geest.

Want de wet des Geestes des levens 
in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt 
van de wet der zonde en des doods.” 
Bemerk wel dat dit geschrift niet zegt 
dat wij vrij kunnen zijn van de morele 
wet. We kunnen enkel vrij zijn van 
de wet van zonde en dood. De wet 
van zonde en dood zegt dat als wij de 
morele wet overtreden nadat wij zijn 
wedergeboren in de GEEST, er geen 
genade (vergeving) meer zal zijn voor 
zonden.

Hebreeën 10:26-31 zegt het zo: 
“Want zo wij willens zondigen, nadat 
wij de kennis der waarheid ontvangen 
hebben, zo blijft er geen slachtoffer 
meer over voor de zonden;  Maar 
een schrikkelijke verwachting des 
oordeels, en hitte des vuurs, dat 
de tegenstanders [de vijanden van 
GOD] zal verslinden. Als iemand de 
wet van Mozes heeft te niet gedaan, 
die sterft zonder barmhartigheid, 
onder twee of drie getuigen;  Hoeveel 
te zwaarder straf, meent gij, zal hij 
waardig geacht worden, die den Zoon 
van God vertreden heeft, en het bloed 
des testaments onrein geacht heeft, 
waardoor hij geheiligd was, en den 
Geest der genade smaadheid heeft 
aangedaan? Want wij kennen Hem, 
Die gezegd heeft: Mijn is de wraak, Ik 
zal het vergelden, spreekt de Heere. 
En wederom: De Heere zal Zijn volk 
oordelen. Vreselijk is het te vallen in 
de handen des levenden Gods.” Dit 
is waarom de vrees des HEEREN het 
begin van de wijsheid is.6 We moeten 
doen wat HIJ zegt, wegblijven van 

religies en wedergeboren worden in 
de GEEST. Dit is begrijpen wat HIJ wil 
van ons en de vrees des HEEREN is 
begrip.

In Johannes 3:5, zei JEZUS tot 
Nicodemus dat hij wedergeboren 
moest worden in de GEEST. JEZUS zei 
nimmer dat je je moest aansluiten bij 
enige religie. Geloven in CHRISTUS 
lijkt helemaal niet op enige religie. 
Wederom, geloven in CHRISTUS 
betekent dat GOD de mens komt 
zoeken, dat hij wil dat de mens HEM 
dient. 

Mensen vragen vaak: “Wat is 
het verschil tussen christendom en 
religie?” Ze zouden kunnen vragen, “Is 
christendom een religie?” Om deze vraag 
eerlijk te beantwoorden, zou ik zeggen 
dat christendom geen religie is. Werkelijk 
christendom is verlossing. Alhoewel 
het christendom door de geestelijk 
onverlichten wordt beschouwd als een 
van de vijf belangrijkste religies ter wereld, 
is het een feit dat  geloven in CHRISTUS 
niet is geloven in een religie. We kunnen 
dit ook uitleggen door te zeggen dat zij 
die werkelijk in CHRISTUS geloven 
christenen zijn, geen belijders van enige 
zogenaamde christelijke religie. Religies 
hebben, tot op heden, een geschiedenis 
van geweld tegen christendom.

De Rooms-Katholieke Kerk 
vermoordde miljoenen mensen 
gedurende drie verschillende inquisities 
en ze hebben zeer vele andere moorden 
begaan in de laatste tweeduizend jaar, 
zoals bij de Waco-massamoord, waar vele 
kinderen, samen met hun moeders en 

vaders, vermoord werden. Dit soort acties 
van de Rooms-Katholieke Kerk gaan tot 
op de dag van vandaag nog steeds door.

We kunnen terugzien op de Spaanse 
Inquisitie, evenals op vele andere 
wreedheden die zijn begaan door 
het Vaticaan. Hieronder vallen ook 
de zes miljoen Joden die vermoord 
zijn in Auschwitz en in andere 
concentratiekampen van de nazi’s. De 
huidige oorlog tegen het christendom 
is afkomstig van het Vaticaan.7 Van 
velen van ons zijn honderden miljoenen 
dollars aan bezittingen afgenomen en 
velen van ons die echte wedergeborene 
christenen zijn, zitten levenslange 
gevangenisstraffen wegens valse 
beschuldigingen uit door de katholieke 
religie. Ik bedoel niet de oude katholieke 
moedertjes en vadertjes die de rooms-
katholieke kerkcultussen bijwonen. Zij 
weten net zo min van deze feiten als de 
rest van de huidige wereldbevolking. 
Niettemin, wat ik zeg is waar.

Terwijl de katholieke en lutherse 
klokken galmden in Polen, werden 
miljoenen onschuldige mensen ter 
dood gebracht in de Duitse gaskamers 
en ovens, waarna ze in grote gaten 
(massagraven) werden gebulldozerd. 
Sommigen, zo is me verteld, waren nog 
levend. De wachters zagen het allemaal 
en de wachters hoorden het allemaal.8 
GOD zag het allemaal en GOD hoorde 
het allemaal.9 Dank aan GOD voor 

6 Job 28:28, Ps. 111:10, Spr. 1:7, 9:10, 15:33  
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7 Dan. 7:7, 19-27, Openb. 13:1-7, 17:1-18  8 Jer. 4:16, 
Dan. hfdst. 4, Math. 13:24-30, 36-43, 47-50, 24:29-31, 
Luk. 15:4-10, 1 Kor. 11:10, 1 Tim. 5:21, Openb. 14:13-
20  9 Deut. 31:21, 2 Kon. 19:27, 1 Kron. 28:9, Job 31:4, 
34:21-22, 25, Ps. 44:21, 139:1-6, 12-16, Spr. 15:3, 11, Jes. 
29:15-16, Luk. 16:15, Heb. 4:13, 1 Joh. 3:20  

Wij worden voortaan door uw genootschap erkend!
Moed is ergens voor uit durven komen. Ik ervaar door deze geschriften 

dat  u een strijder bent voor CHRISTUS vanwege de manier u deze anti-
CHRISTUS, de regering van de politiestaat presenteert. Dit bewijst dat u 
moedig bent. Houd moed, u bent een overwinnaar en dat weet u.

De schenking van geschriften zou worden verwelkomd. Gelukkig 
Pasen gewenst aan alle christenen van de Alamo Genootschappen.
Zigashane Maroyi Israel
Provincie Zuid-Kivu, Democratische Republiek Congo.

(Vertaald uit het Frans)
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de Dag des Oordeels, die spoedig zal 
komen.10

In Lukas hoofdstuk 12, vers 1-5 staat: 
“Daarentussen als vele duizenden der 
schare bijeenvergaderd waren, zodat zij 
elkander vertraden, begon Hij [JEZUS] 
te zeggen tot Zijn discipelen: Vooreerst 
wacht uzelven voor den zuurdesem der 
farizeeën [de religieuze Joden], welke 
is geveinsdheid [zonde]. En er is niets 
bedekt, dat niet zal ontdekt worden, en 
verborgen, dat niet zal geweten worden. 
Daarom, al wat gij in de duisternis 
gezegd hebt, zal in het licht [door de 
wachters en GOD] gehoord worden; 
en wat gij in het oor gesproken hebt, 
in de binnenkamers, zal op de daken 
gepredikt worden. En Ik zeg u, Mijn 
vrienden: Vreest u niet voor degenen, 
die het lichaam doden, en daarna 
niet meer kunnen doen. Maar Ik zal 

u tonen, Wien gij vrezen zult: vreest 
Dien, Die, nadat Hij gedood heeft, ook 
macht heeft in de hel te werpen; ja, Ik 
zeg u, vreest Dien [de ALMACHTIGE 
GOD]!”

GOD kwam tot Adam, die niet wist 
wat te doen. GOD zei hem om altijd 
van de boom des LEVENS te eten om 
eeuwig te leven, maar in plaats daarvan 
at hij van de boom van kennis van goed 
en kwaad, waarvan GOD hem had 
verboden te eten.11 Wederom kwam 
GOD tot Adam met de kennis van 
verlossing, maar Adam gaf de voorkeur 
aan Satans religie  (kennis). GOD komt 
eveneens tot de gehele wereld, inclusief 
u, met de kennis van verlossing, maar 
zoals teken, die zich vastbijten in de 
huid van  dieren en mensen, zal u zich 
hoogstwaarschijnlijk vastbijten in een 
of andere satanische religie, of niet?

GOD kwam tot Seth met de kennis 
van verlossing en Seth begon GOD 
te aanbidden. Toen kwam GOD tot 
Enoch, die met GOD wandelde en 
GOD nam hem mee naar de hemel 
om bij HEM te zijn.12 Toen kwam 
GOD tot Noach.13 Noach kwam niet 
tot GOD, evenmin als de anderen 
deden. GOD kwam tot hen. Abraham 
was een afgodenaanbidder, een lid 
van een religie, maar GOD kwam tot 
hem. Abraham kwam niet tot GOD.14  
Mozes kwam niet tot GOD; GOD 
verscheen, en kwam tot Mozes.15 GOD 
kwam tot honderden anderen, zoals 
de discipelen. HIJ kwam tot de apostel 
Paulus, een volger van een religie en 
verloste hem.16 Paulus werd nuttig voor 
GOD in ZIJN verlossing, al vechtend 
tegen de krachten der duisternis, 
waaronder met zijn geschriften, 
ongeveer twee derde van het gehele 
Nieuwe Testament. Zij waren allen 
betrokken bij de ware verlossing.

Drie Hebreeuwse kinderen 
(Sadrach, Mesach, en Abednego) 
werden in Daniël in het vuur van het 
fornuis geworpen omdat zij weigerden 
het gouden afgodsbeeld van de koning 
te aanbidden—omdat zij niet wilden 
behoren bij de religie van de koning.17 
“Omdat het vuur over hun lichamen 
niet geheerst had, en dat het haar huns 
hoofds niet verbrand was, en hun 
mantels niet veranderd waren, ja, dat 
de reuk des vuurs daardoor niet gegaan 
was.  Nebukadnezar antwoordde en 
zeide: Geloofd zij de God van Sadrach, 
Mesach en Abednego, Die Zijn engel 
gezonden, en Zijn knechten verlost 
heeft, die op Hem vertrouwd hebben, en 

(Wordt vervolgd op pagina 4)

10 Pred. 12:13-14, Dan. 7:9-10, Math. 3:12, 24:3-15, 29-44, Mark. 4:22, Rom. 2:5-13, 16, 14:10-12, 2 Kor. 5:10-11, 
2 Thess. 1:7-10, 2 Tim. 4:1, 8, Heb. 10:30-31, Jud. 14-15, Openb. 1:7, 11:18, 20:11-15   11 Gen. 2:16-17, 3:1-6  

12 Gen. 5:22-24, Heb. 11:5  13 Gen. 6:11-18, 22, Heb. 
11:7  14 Gen. 12:1-8, 17:1-9,  Hand. 7:2-3, Heb. 11:8  
15 Ex. hfdst. 3, Hand. 7:29:34  16 Hand. 9:1-22, Gal. 
1:13-19  17 Dan. hfdst. 3  

Malawi
Beste Tony Alamo Genootschappen,

Eerst en vooral, ontvang groeten in de naam van de HEERE Jezus 
CHRISTUS. Ik hoop en geloof dat het goed gaat met u. Terug naar ons, wij 
kunnen niet klagen. De HEERE leidt ons dag en nacht.

Wanneer wij de geschriften van Tony Alamo verspreiden en getuigen, 
worden we altijd geraakt door de Heilige Geest, zoals beschreven in het boek 
Handelingen 1:8 en Markus 16:15-16, omdat Pastor Tony de macht om de 
gehele wereld te bereiken door het preken van geschriften, Bijbels, en boeken, 
volledig heeft gekregen van de Almachtige God. Dus als wij deze macht 
op straat brengen, wenden mensen zich werkelijk tot God, zoals moslims, 
hindoes, Jehovah’s Getuigen, etc., in steden, landelijke gebieden en eveneens 
in de gevangenissen.

Hier in Malawi nemen we Pastor Alamo op in onze dagelijkse gebeden om 
te vragen dat hij, alhoewel hij in de gevangenis zit, op een dag zal vrijkomen, 
in de naam van de HEERE. De juristen veranderen de data van zijn verhoor, 
hij heeft zijn zicht verloren maar hij moet zich over dit alles geen zorgen 
maken, want God is machtig en op een dag zullen al deze beproevende tijden 
voorbij zijn. Job en Jozef zijn ook door beproevende perioden gegaan. Jozef 
werd verkocht door zijn familieleden, maar God verhief hem. Dus als de 
Amerikaanse regering Pastor Alamo door een beproeving laat gaan, heeft 
God de controle. Op een dag zal alles goed komen, in de naam van de HEERE.

We bidden dag en nacht voor u en vasten tot Tony vrijkomt uit de 
gevangenis.
De uwe in de HEERE,
Pastor Danileck Harry Mitepa
Tony Alamo Genootschappen, Blantyre City, Malawi, Afrika
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des konings woord veranderd, en hun 
lichamen overgegeven hebben, opdat 
zij geen god [enige religie] eerden noch 
aanbaden, dan hun God.” (Daniël 3:27-
28). In het Nieuwe Testament beleefde 
de apostel Johannes een gelijkaardige 
ervaring. Hij werd gekookt in olie 
en verbrandde niet. Noch stierf hij 
daarvan.

Het is wonderbaarlijk dat in de 
gehele Bijbel, wanneer een persoon 
contact heeft met GOD, dat altijd is 
omdat GOD eerst met hem contact 
heeft gezocht. GOD kwam eerst Job 
opzoeken en toen diende Job HEM. Er 
is geen enkel geval in de Bijbel waar een 
persoon GOD diende omdat hij eerst 
had bedacht GOD te dienen. De gehele 
Bijbel spreekt enkel van GOD die de 
mens opzoekt. Op een dag zag Jesaja 
een visioen en hoorde de stem van de 
HEERE, die zei: “Wien zal Ik zenden, 
en wie zal voor Ons henengaan? Toen 
zeide ik: Zie, hier ben ik, zend mij 
henen.” (Jesaja 6:8). Nadat hij een 
visioen had gehad, verhief Jeremia zich 
om te profeteren aan de Israëlieten met 
de woorden die JEHOVA hem had 
opgedragen te zeggen (Jeremia 1:4-19). 
Daniël had ook een visioen voordat hij 
zich verhief om te vasten en te bidden, 
JEHOVA smekend om Jeruzalem te 
laten herrijzen (Daniël, hoofdstukken 
7-9). De gehele Bijbel toont dat GOD 
eerst naar de mens komt, voordat de 
mens GOD dient.

GOD neemt contact op met u door 
mijzelf en andere verloste pastors en 
evangelisten, dus u heeft geen excuus. 
De GEEST van GOD, levend en 
werkend in en door ons die verlost 
zijn, achtervolgt u om in contact te 
treden met u, niet voor een religie, 
voor uw verlossing en de verlossing 
van anderen.

Romeinen 10:12-15 stelt duidelijk 
dat  predikers die gezonden zijn door 

GOD de wereld ingestuurd moeten 
worden om mensen tot het  geloof  en tot 
verlossing te brengen in deze woorden: 
“Want er is geen onderscheid, noch van 
Jood noch van Griek [niet-Jood]; want 
eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde 
over allen, die Hem aanroepen. Want 
een iegelijk [ieder], die den Naam des 
Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. 
Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in 
Welken zij niet geloofd hebben? En hoe 
zullen zij in Hem geloven, van Welken 
zij niet gehoord hebben? En hoe zullen 
zij horen, zonder die hun predikt? En 
hoe zullen zij prediken, indien zij niet 
gezonden worden? Gelijk geschreven 
is: Hoe liefelijk zijn de voeten dergenen, 
die vrede verkondigen, dergenen, die 
het goede verkondigen!”

Wederom, JEZUS heeft ons naar u 
gezonden. GOD zoekt u, u zoekt GOD 
niet. Op dit feit wordt u gewezen in 
Lukas hoofdstuk 10, verzen 1-12, die 
zeggen: “En na dezen stelde de Heere 
nog andere zeventig [discipelen], en 

zond hen heen voor Zijn aangezicht, 
twee en twee, in iedere stad en plaats, 
daar Hij komen zou.  Hij zeide dan 
tot hen: De oogst is wel groot, maar 
de arbeiders zijn weinige; daarom, 
bidt den Heere des oogstes, dat Hij 
arbeiders in Zijn oogst uitstote. Gaat 
henen; ziet, Ik zend u als lammeren in 
het midden der wolven. Draagt geen 
buidel, noch male, noch schoenen; en 
groet niemand op den weg. En in wat 
huis gij zult ingaan, zegt eerst: Vrede 
zij dezen huize!  En indien aldaar een 
zoon des vredes is, zo zal uw vrede op 
hem rusten; maar indien niet, zo zal 
uw vrede tot u wederkeren.  En blijft 
in datzelve huis, etende en drinkende, 
hetgeen van hen voorgezet wordt; 
want de arbeider is zijn loon waardig; 
gaat niet over van het ene huis in 
het andere huis. En in wat stad gij 
zult ingaan, en zij u ontvangen, eet 
hetgeen ulieden voorgezet wordt. En 
geneest de kranken, die daarin zijn, 
en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods 

(Vervolg van pagina 3)

Haïti

Beste Pastor Tony Alamo, dienaar van God,
Moge de HEERE Jezus u meer helpen met elk aspect van uw Genootschap, 

speciaal met evangelisatie om altijd zielen te winnen voor Jezus over de gehele 
wereld. We zijn erg dankbaar voor de pakjes (geschriften, Messias-boeken, en 
Bijbels) die u aan ons heeft gestuurd om middels ons het Evangelie van Jezus 
CHRISTUS te laten floreren. Dank u. De hemel is niet leeg; de HEERE is zich 
daarvan bewust. Heel binnenkort zal de Groep Verloofde van CHRISTUS u een 
verrassing per post sturen om u een hart onder de riem te steken bij het werk 
van de HEERE Jezus. Laat ons weten wanneer u deze verrassing ontvangt.

We willen de geschriften in de vorm van evangelisatie verspreiden op 
de volgende data: 1, 2, 7, 8, en 10 april 2013, welke we hebben genoemd: 
De Grote Evangelisatiecampagne in Pont-Rouge. Er zullen twee dagen lang 
openluchtdiensten worden gehouden met een geluidssysteem en drie 
dagen evangelisatie voor de HEERE. Help ons alstublieft in gebed want wij 
zijn in oorlog met de duivel, maar wij zullen overwinnen.

Wanneer we klaar zijn met de distributie van de geschriften zullen we het 
u laten weten, zodat u ze ons wederom kunt sturen.

We blijven bidden voor u en maakt u zich geen zorgen, want u wordt 
behoed door CHRISTUS. U en uw familie zullen overwinnen.

Blijf altijd in heiligheid, voorspraak, vasten en broederlijke liefde. Behoed 
uzelf voor deze perverse generatie.
Cesar Francis Junior General Coördinator (Groep Verloofde van CHRISTUS)
Pont-Rouge, Haiti

(Vertaald uit het Frans)
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is nabij u gekomen. Maar in wat stad 
gij zult ingaan, en zij u niet ontvangen, 
uitgaande op haar straten, zo zegt: Ook 
het stof, dat uit uw stad aan ons kleeft, 
schudden wij af op ulieden; nochtans 
zo weet dit, dat het Koninkrijk Gods 
nabij u gekomen is. En Ik zeg u, dat het 
dien van Sodom verdragelijker wezen 
zal in dien dag, dan dezelve stad.”

Zij die geloven in een religie nemen 
het initiatief om dat  te dienen dat zij 
denken dat een god is, terwijl zij die 
geloven in CHRISTUS, GOD dienen 
nadat zij zijn aangespoord en geraakt 
zijn door GOD. Daarom zeg ik dat 
niemand zich hoeft te haasten om een 
god te dienen die een fantasie is, om 
enkel een religie te dienen. We dienen 
GOD alleen wanneer HIJ, door ZIJN 

(Wordt vervolgd op pagina 8)

GEEST, binnenin ons is.18 Als wij GOD 
dienen zonder dat GOD eerst in ons 
leeft, zijn wij meer gericht op religie 
dan op verlossing. Figuurlijk gesproken 
hangen vele mensen tegenwoordig 
het teken “christen” buiten, maar 
binnenin maken zij deel uit van een 
religieuze onderneming. In hun eigen 
opvatting zijn zij christenen, maar in 
werkelijkheid zijn zij enkel religieuzen.

Wat betekent het om een christen 
te zijn? Een christen is iemand bij 
wie CHRISTUS binnenin hem leeft 
en werkt door de GEEST, en door de 
HEILIGE  GEEST wordt bewogen 
om GOD te dienen.19 Een religieuze  
persoon, daarentegen, is iemand die 
gelooft dat hij een god dient en die 
wenst te doen wat hij denkt dat zijn 

god wil dat hij doet. Dit is de situatie 
waarin vele belijdende christenen 
zich momenteel bevinden. Zij 
belijden het Christendom, maar zij 
zijn niet wedergeboren. Zij zijn niet 
verlost, dus zij kennen CHRISTUS 
niet en hebben geen idee hoe ze 
HEM moeten dienen. Zij kunnen 
CHRISTUS niet volgen omdat ze 
HEM niet kunnen horen.20 Om die 
reden zijn ze eigenzinnig en kan de 
echte GOD hen niet gebruiken. Zij 
zijn nutteloos. Echter, volgens de 
ervaring van werkelijke christenen, 
is de HEERE degene die hen in alles 
leidt. Zij zeggen simpelweg: “Ja. 
Amen.” De HEERE is hun gids en hun 
GOD. Dit is totaal verschillend van de 
manier van religieuze mensen.

Nadat de apostel Paulus met de 
HEERE op weg was naar Damascus, 
waren de eerste woorden die hij sprak: 
“Wie zijt Gij, Heere? (Paulus wist dat 
het de HEERE was, of hij zou nooit 
gevraagd hebben, “Wie zijt Gij, Heere?”) 
De HEERE antwoordde, “Ik ben Jezus, 
Dien gij vervolgt [wanneer iemand 
de leden van de kerk van CHRISTUS 
vervolgt, vervolgen zij CHRISTUS. Dit 
is omdat wij ZIJN lichaam zijn, ZIJN 
tempel, het Lichaam van CHRISTUS].” 
1 Korintiërs 3:16-17 zegt ons: “Weet 
gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en 
de Geest Gods in ulieden woont? Zo 
iemand den tempel Gods schendt 
[het lichaam van de HEERE, dat wij 
zijn], dien zal God schenden; want de 
tempel Gods is heilig, welke gij zijt.” 
Het is heilig omdat u geen dode religie 
volgt, een waarin CHRISTUS met de 
VADER door de GEEST niet leeft, 
maar u bent verlost, een wedergeboren 
christen. CHRISTUS leeft in u door de 
VADER, door de GEEST, waardoor u 
als u verlost bent, een tempel van GOD 
bent. Dit is waarom het LICHAAM 
waarin GOD leeft Heilig is en het 
lichaam waarin GOD niet leeft, niet 
Heilig is, maar onheilig. U wilt zeker 
meer dan wat ook Heilig zijn als u voor 
het Oordeel van GOD staat.

18 Ez. 36:27, Joh. 14:15-20, 23, 26, 15:1-11, 26, 16:7-14, Rom. 8:1, 10-11, 26-28, 1 Kor. 3:9, 16-17, 6:19-20, 2 Kor. 6:16-
18, Ef. 2:18-22, Fil. 2:12-13, Kol. 1:27-29, 2 Tim. 1:14, 1 Joh. 4:4, 5:12  19 Jes. 30:21, Joh. 15:1-5, 17:21-23, 26, 1 Kor. 
15:10, 2 Kor. 5:17-21, Gal. 2:20, Ef. 3:16-21, 1 Joh. 2:20, 27  

Pastor Tony, 
Vera, die een hotelmanager uit New Orleans is, belde me enkele dagen geleden. Zij 

is degene die de broeders en zusters hielp wanneer het maar nodig was, bijvoorbeeld 
als zij geopereerd moesten worden en naar het ziekenhuis moesten in New Orleans.

Vera heeft nooit het advies vergeten dat u haar gaf toen zij veel problemen had 
met haar hotelmedewerkers. U zei: “Waarom stelt u geen christenen aan die een 
goede baan nodig hebben, zodat u allen samen de HEERE kunt zoeken? Ik geloof 
dat uw business er onder zal floreren.” Vera volgde onmiddellijk uw advies op en al 
snel had zij enkel Bijbel-gelovende christenen in dienst die elke dag vóór de aanvang 
van het werk in het hotel bij elkaar kwamen om de Bijbel te lezen en samen te bidden. 

Er gebeurde een wonder—iedereen werkte ijverig samen en maakten vrolijk de 
dingen schoon en in orde, en dat hotelbedrijf groeide en zij ontvingen een prijs van 
het Regionale Bureau. 

De HEERE wekte Vera om ongeveer 1 uur ’s nachts toen orkaan Katrina bij New 
Orleans aankwam. HIJ zei haar wat kleren en nuttige zaken voor haar en haar man 
in de auto te leggen en op weg te gaan naar Jackson, Mississippi, “NU DIRECT, 
SNEL!!!” Zij en haar man brachten de nacht door in het hotel omdat hun huis in 
Gulfport pas was verkocht. 

God spaarde haar leven niet enkel toen, maar zij overleefde ook borstkanker. 
Zoals u zei, Pastor Tony, zij schonk genade aan de behoeftige broeders en zusters 
door hen jarenlang te ondersteunen en God schonk haar genade.

Zij luistert naar de op cd opgenomen boodschappen die God u heeft gestuurd, en 
zij wil zeker weten dat u weet dat zij van u houdt in de HEERE, en zij bidt voor u en 
gelooft dat God een groots gebaar voor u zal maken omdat u van de HEERE bent en 
zoveel genade hebt geschonken.
Prijs de HEERE.
Merry Anne                 Texarkana, Arkansas

Arkansas

20 Joh. 8:42-43, 10:27



6

India Filippijnen

California

Beste broeders in CHRISTUS,
Ik laat u weten dat, voor de glorie van God, onze 

bijeenkomsten werden vervolmaakt met geweldige 
wonderen. Meer dan 1000 leden namen deel. 
Gedurende de bijeenkomsten introduceerde ik uw 
geschriften bij de grote verzamelde menigte en 
zoveel leden lieten de HEERE toe.

De glorie zij met de HEERE. Iedereen bad voor de 
zaak van onze Pastor. Bid voor ons.
Uw liefhebbende broeder,
Solman Raju Kola   Andhra Pradesh, India

Darakonda Vidya Sagar deelt Telugu vertalingen van Pastor 
Alamo’s zielenwinnende geschriften uit, in dorpen en steden 
rond Visakhapatnam, Andhra Pradesh, India

Aan mijn Broeders in CHRISTUS,
Ik hoop dat het u goed gaat in 

CHRISTUS. Ik ben altijd gezegend als 
ik hoor van het e-mailteam. Dank 
u dat u voor mij bidt. Er gaat geen 
dag voorbij dat ik niet voor u allen 
bid, speciaal Pastor Tony. Ik ontving 
vandaag een doos geschriften en 
was zo opgewonden toen ik een 
groot assortiment vond dat ik nog 
niet heb. Het was werkelijk net alsof 
ik een kerstcadeau kreeg. Ik kon God 
gewoon voelen in de geschriften. Ik 
pakte “God heeft geen moeder” op 
en begon het luidop voor te lezen om 
te laten horen aan iemand die oren 
heeft om te horen. Glorie zij aan God.

Niet meer dan een week geleden 
sprak ik met mijn vrouw over de 
kosten van de brandstof om naar de 
kerk in Los Angeles te gaan. En om 
dan uw uitnodiging te krijgen, dat was 
iets dat ik niet kon afslaan. Voorheen 

kostte het $100 retour, maar nu is het 
$200 retour, maar ik weet dat de God 
van de goden en de Heer van alle 
heren als hij wil, op welke manier dan 
ook, alle deuren kan openen. Dank u 
voor die uitnodiging. Toen de stem 
van God me zei om mijn koffers te 
pakken om 3 hele weken naar de kerk 
te gaan, voelde ik me gezegend dat 
ik al een kerkgaande christen was. En 
het was, en het is nog steeds, de meest 
spirituele ervaring die ik ooit had. De 
muziek was zo prachtig en ik voelde 
bij elke dienst Gods invloed. Ik voelde 
God gewoonweg terwijl ik door de 
vallei naar de kerk reed en ik zou die 
ervaring graag nogmaals hebben. Niet 
te vergeten, het voedsel was geweldig 
en om alle getuigenissen te horen en 
met de broeders mogen werken op 
straat en te zien hoe het werkt. Hoe zij 
iedere vraag met Gods Woord konden 

beantwoorden, toen wist ik dat ik 
wilde wat zij hebben. Nu, meerdere 
jaren en veel studie, ben ik er bijna.

 Dus het eerste wat hun nieuwe 
rocksterpaus tot de massa zei was dat 
hij ging bidden tot de maagd Maria. 
Als je het hebt over de blinde die de 
blinde de put in leidt! Wauw! Meer van 
hetzelfde. Daarom dacht ik dat het 
toepasselijk was om “God heeft geen 
moeder” te lezen. Pastor heeft altijd 
gelijk. Ik heb een getuigenis over ufo’s 
en hoe het allemaal materialiseerde in 
mijn leven, die ik met u allen en Pastor 
en Susie wil delen in mijn volgende 
brief. Ik vraag de HEERE om u vandaag 
en elke dag te zegenen om meer 
schapen bij de kudde te krijgen, zoals 
u allen zo wonderbaarlijk doet.
God zij geprezen.
Goede nacht.
Broeder Tom C.                     Californië

Dank u zeer, Pastor Tony, voor dit geweldige artikel, 
“Malen en Knarsen der Tanden.” Aan God zij de glorie! Het 
bevalt me zeer omdat het discipline vraagt.

Discipline is momenteel erg nodig voor Christenen in 
de hele wereld.
Pastor Cecilio H. Asis, Jr.       Albay, Filippijnen



7

Zambia

Verenigd Koninkrijk

Australia

New Mexico

New York

Beste Pastor,
Laat me beginnen met het werk te prijzen waartoe de HEERE 

Jezus CHRISTUS u heeft geroepen. De eerste keer dat ik de Bijbelse 
geschriften van uw kerk ontving was rond juni 2012. In totaal ontving 
ik 382 nieuwsbrieven en andere geschriften, 6 Messias-boeken, en een 
King Jamesbijbel. Wat is er excellent werk verricht! Dit was geweldig en 
overweldigend! Ik heb niet genoeg woorden om mijn dankbaarheid te 
beschrijven, maar de Alwetende Heere is er mijn getuige van hoe veel uw 
geïnspireerde geschriften hebben betekend, zowel in mijn leven als in de 
levens van allen aan wie de geschriften zijn geschonken.

Wanneer de HEERE me de gelegenheid en tijd bood, konden de 
geschriften worden verspreid in de studentenhostels en in bussen, soms 
wanneer ik op reis ben in de straten, op markten, etc. Dat kan gebeuren 
tijdens de evangelisatie of gewoon bij een persoonlijke visite.

Sommige van mijn vrienden (broeders in de HEERE) kregen een 
aantal Messias- boeken en andere geschriften om ze te gebruiken 
voor evangelisatie wanneer God hen daarvoor een tijd opdroeg, of op 
een andere tijd. Dit betekent gewoon dat net zoals uw geïnspireerde 
geschriften verschillende delen van de wereld hebben bereikt, O man van 
God, wij eveneens bidden en geloven dat deze geschriften overal binnen 
en buiten ons land (Zambia) zouden moeten worden verspreid. Jazeker! 
Zij die lezen en geloven in de mantel der genade, zo duidelijk uitgelegd 
in uw geschriften over Jezus CHRISTUS, zullen zeker verlost worden!

Man van God, ik kan getuigen dat de mysteries van Gods liefde, goed 
uitgelegd in uw geschriften, tonen dat u niet zomaar een pastor en een 
evangelist bent die brandt in de HEILIGE Geest met als doel God zijn 
leven te laten wijden aan anderen. Velen die uw geschriften hebben gelezen, 
kwamen daarna getuigen van de macht achter de geschriften van Pastor 
Alamo. Zij zijn verlicht van de onwetendheid en vervuld van wijsheid, om 
zich nog serieuzer bezig te houden met zaken van de hemel.

Moge de Almachtige HEERE, die u tot dit excellente werk heeft 
geroepen en die onze levens en levenspaden in ZIJN machtige hand 
houdt (Daniël 5:23), u sterk en faultless houden tot aan de verschijning 
van onze grote God en Verlosser CHRISTUS Jezus. Amen (Judas 24-
25, Tit. 2:11-15, I Korintiërs 1:7-9).

Daarom vraag ik nu opnieuw om uw gezalfde geschriften in de 
komende jaren, als de kerk tenminste in staat is om ze te sturen in de 
aangegeven aantallen. (lijst van geschriften verwijderd)

Uw inspanning en uiterste bereidwilligheid zal zeer gewaardeerd 
worden.

De uwe in de belangrijke roeping van Jezus CHRISTUS,
Zimba Moses                                  Lusaka, Zambia

Wanneer broeder Tony spreekt, schudt 
het Vaticaan op zijn grondvesten. U zorgt dat 
de duivel verdreven wordt, broeder Tony, in 
Jezus’ naam, Amen.
Johnathan Bailey 
Newcastle, Verenigd Koninkrijk

Tony is een goede man van God. Ik ken hem al 43 jaar. God Zegene 
hem. Ik kende Tony Alamo persoonlijk. Tony heeft gelijk over de 
Katholieke Kerk en heeft geleden onder extreme vervolging wegens 
zijn uitspraken daarover en omdat hij een Messiaanse Jood voor 
CHRISTUS is. Tony is een goede man voor CHRISTUS, en is door de 
bestaande satanische krachten gewalst voor zijn geloof in CHRISTUS. 
We zouden allemaal voor hem moeten bidden. God zegene u, Tony, 
omdat u opkomt voor Jezus en opstaat tegen satanisch kwaad.
Ted Whitus                     NY, NY

Aan broeder Tony Alamo,
Beste broeder in CHRISTUS, ik waardeerde 

uw website echt en ik ben het helemaal eens 
met uw uitspraken. Ik geloof dat het tijd is dat 
we meer en meer in de Schrift delven.

Alstublieft, ik smeek u me het boek De 
Messias te sturen, dat 333 profetieën bevat. En 
als u nog andere video’s of boeken heeft over 
deze levensbelangrijke onderwerpen, stuur die 
dan alstublieft voor de gelovigen.

Dank u zeer, en ik zal bidden voor uw 
Genootschap door deze waarheden te 
verkondigen.
Gezegend in CHRISTUS,
Beatriz Martinez
Ferntree Gully, Victoria, Australia

(Vertaald uit het Spaans)

Een aantal jaren geleden zat Peter Hernandez in 
de gevangenis, ernstig ziek met een hersentumor. 
Dokters vertelden hem dat hij nog 90 dagen te 
leven had. Hij schreef naar Pastor Alamo, die 
correspondeerde met Peter, zijn geloof versterkte, 
hem aanmoedigde zich te verheffen en zijn 
genezing op te eisen. De gehele kerk bad voor 
hem. Peter schreef een brief van waardering omdat 
hij zei dat de HEERE Pastor Alamo op krachtige 
wijze gebruikte en hij was genezen. Peter leeft nog 
steeds, zonder effecten van de hersentumor, die de 
afmeting had van een golfbal. De HEERE genas 
hem 100% en kort daarna kwam hij vrij en werd 
herenigd met zijn vrouw en dochter.

Onlangs kwam een echtpaar van de kerk hem 
toevallig tegen terwijl zij evangelisatiegeschriften 
verspreidden in Las Cruces, New Mexico. Hij 
vertelde hun dat hij zich herinnerde dat Pastor 
Alamo altijd anderen hielp die behoeftig waren en 
ook zijn familie hielp door het sturen van kleding 
en hun een verblijfplaats aanbood bij de kerk 
zolang hij in de gevangenis zat. Peter zei dat Tony 
hem hielp in het uur van zijn nood. Peter zei dat hij 
Tony en de kerk wilde dienen met zijn juridische 
adviesbureau en onze evangelisatiegeschriften wil 
verspreiden in zijn wijk.
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21 Psa. 51:5, Rom. 3:10-12, 23   22 Math. 26:63-64, 27:54, Luk. 1:30-33, Joh. 9:35-37, Rom. 1:3-4   23 Hand 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Joh. 1:7, Openb. 5:9   24 Ps. 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   25 Luk. 22:69, Hand 2:25-36, Heb. 10:12-13   26 1 Kor. 3:16, Openb. 3:20   
27 Ef. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Joh. 1:7, Openb. 1:5, 7:14   28 Math. 26:28, Hand. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Kol. 1:14   29 Math. 21:22, Joh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13   30 Heb. 
11:6   31 Joh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Openb. 7:14, 22:14   32 Math. 28:18-20, Joh. 3:5, Hand. 2:38, 19:3-5   33 Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Joz. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, 
Jak. 1:22-25, Openb. 3:18

De wereld is vol met afleiding en 
verwarring.  Dit zijn de verwarringen 
van Satan, die uw geest afleiden van 
het enige belangrijke ding in het 
universum, hetgeen uw ziel in dienst 
houdt van GOD en CHRISTUS en 
ZIJN VADER levend houdt in u. “Laat 
gijlieden dan af van den mens, wiens 
adem in zijn neus is, want waarin is hij 
te achten?” (Jesaja 2:22). 

Uw keuze is deze: wilt u GODS 
Heilige LICHAAM zijn of wilt u 
gewoon een of andere onheilige zijn 
waarin Satan huist? Als u ervoor kiest 
om het LICHAAM van CHRISTUS te 
worden, zeg dan dit gebed:

Mijn HEERE en mijn GOD, ik ben 
een zondaar, ontferm U over mijn 
ziel.21 Ik geloof dat JEZUs CHRIstUs 
de ZOOn van de levende GOD is.22 Ik 
geloof dat HIJ stierf aan het kruis en 
ZIJn dierbaar bloed vergoot voor de 
vergeving van alle zonden die ik eerder 
heb begaan.23 Ik geloof dat GOD 
JEZUs uit de dood heeft opgewekt 
door de kracht van de HEILIGE 

GEEst,24 en dat HIJ op dit moment 
aan de rechterhand van GOD zit en 
mijn belijdenis over mijn zonden en 
dit gebed hoort.25 Ik open de deur van 
mijn hart en nodig U uit in mijn hart, 
HEERE JEZUs.26 Was al mijn vuile 
zonden weg in het kostbare bloed dat U 
in mijn plaats vergoot aan het kruis op 
Golgotha.27 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.28 UW WOORD zegt 
dat U niemand zult afwijzen en dus 
ook mij niet.29  Daarom weet ik dat 
U mij gehoord hebt en weet ik dat U 
mij geantwoord hebt en weet ik dat ik 
verlost ben.30 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.31

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.32 Bestudeer ijverig 
de Statenbijbel en doe wat er in staat.33

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).

(Vervolg van pagina 5)
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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. 

Als u opnieuw wilt afdrukken, gelieve dit te doen met deze copyright en registratie:
© Copyright April 2013   Alle rechten voorbehouden Wereld Pastor Tony Alamo   ® Geregistreerd april 2013 
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