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Overal in de wereld blijven mensen UFO’s1 zien. Er werden veel foto’s genomen van deze vreemde
vliegende objecten, en ze werden gezien op radar, en ook in de ruimte door astronauten.
De meeste mensen denken dat UFO’s ruimteschepen zijn die van een andere planeet komen. Het
leven, zo zeggen die mensen, is geëvolueerd op een of andere planeet, en nu bezoeken die wezens
ons hier op aarde.
Er zijn hier twee valse veronderstellingen. Ten eerste, dat deze objecten gemaakt zijn van metaal, en
dat ze zowat vliegen als vliegtuigen. Dit doen ze helemaal niet. Zij veranderen van vorm, verschijnen en verdwijnen, vliegen doorheen dingen, gaan in drie seconden van 0 tot 5000 mijlen per uur,
en veranderen van richting volgens een rechte hoek bij een ongelofelijke snelheid alsof zij geen
enkele massa hebben.
Geen enkel fysisch object zou deze dingen kunnen doen. Om die reden kunnen en moeten UFO’s
niet fysisch zijn. Dit betekent dat ze ‘spiritueel’ zijn, en ik ben er zeker van dat zij niet uit God zijn.
Moest je een UFO zien, vraag God dan om je te beschermen. Ware christenen kunnen door hen
geen letsel toegebracht worden, net zomin als door de duivel. De Bijbel zegt: “Haast U, o God, om
mij te redden; HEERE, kom mij spoedig te hulp Laat beschaamd en rood van schaamte worden wie
mij naar het leven staan; laat terugwijken en te schande worden wie vreugde vinden in mijn onheil”
(Psalm 70:2-3).
Omdat veel mensen geloven dat UFO’s van andere planeten komen, denken zij dat het leven daar
moet geëvolueerd zijn, miljoenen jaren voordat leven ‘evolueerde’ hier op aarde. UFO’s vormen
daarom een bewijs (zo zeggen zij) dat leven evolueerde.
Maar leven kan niet evolueren. Het is uitermate onmogelijk voor leven om te evolueren. Leven is
veel te complex om zomaar te verschijnen uit een warboel van atomen en moleculen. Zelfs één enkele levende cel van ons lichaam is complexer dan New York City - en je WEET dat New York
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Unidentified Flying Objects (UFO’s): De term wordt algemeen gebruikt voor alle waarnemingen van
niet-geïdentificeerde objecten. Meer specifiek voor zogezegd waargenomen “vliegende schotels” of andere ruimtetuigen. UFO-geloof kan bestaan uit de gedachte dat buitenaardse wezens de aarde hebben bezocht, tot de quasi-religieuze devotie voor de zogezegde aanwezigheid en leringen van buitenaardsen.
Dikwijls gelooft men dat deze wezens niet-fysiek (geestelijk) zijn die telepatisch communiceren met hen
die ze contacteren. Hun boodschappen zijn zo goed als altijd in strijd met bijbelse zienswijzen.
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City niet zomaar per toeval verscheen! Er zijn miljoenen kleine dingetjes in een cel, allemaal ontworpen om samen te werken met de andere delen … en ze moesten allemaal samen verschijnen, op
de juiste plaatsen, allemaal tezelfdertijd, want anders zou de cel niet levensvatbaar zijn. En elke cel
heeft andere cellen nodig, en er zijn veel verschillende soorten cellen, die allemaal elkaar nodig
hebben om te overleven. Het is een onreduceerbare complexiteit.
Waarom dan zendt Satan UFO’s die overal, hier en daar, in de wereld verschijnen? Om mensen te
bedriegen. Om mensen wijs te maken 1. dat er andere intelligente creaturen bestaan in de ruimte, en
2. om te laten uitschijnen dat leven van overal kan komen - behalve van onze Schepper God.
Wij zijn beschermd tegen dit bedrog, zolang wij onze ogen op de Bijbel gericht houden. We kunnen
in Gods Woord lezen dat 1. God alle dingen schiep, en 2. leven nooit geëvolueerd is vanuit nietlevende materie.
De Bijbel zegt: “U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U
hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen” (Openbaring 4:11).

Zie verder:
UFO’s - de verborgen waarheid (2 Video’s met Dave Hunt):

http://www.youtube.com/watch?v=y0CGV0SfP9k
http://www.youtube.com/watch?v=4rjr9Q09ENw&NR=1
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UFO’s en het Occulte (Marcia Montenegro):

http://www.verhoevenmarc.be/_UFOs.doc
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/UFOs.pdf

E-mail:

verhoevenmarc@skynet.be

Homepage:

www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968
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Occultisme: (v. Lat. occultus = verborgen, geheim), verzamelnaam voor de leerstellingen en praktijken van bepaalde personen of groepen die beweren over een geheime, hun adepten of ingewijden alleen
toegankelijke leer of wetenschap te kunnen beschikken. Dit occultisme vertoonde zich in de oudheid bijv.
in de mysteriën met hun inwijdingen en geheime leer. In de middeleeuwen maakten de kabbalisten en
alchemisten aanspraak op het bezit van een dergelijke geheime wetenschap, waarvan de praktische toepassing tot bijzondere prestaties in staat zou stellen. Modernere vormen van occultisme vindt men in de
theosofie, de antroposofie, de astrologie, het spiritisme en bij de Rozekruisers. (Encarta 2002).
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