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UFO’s zijn niet buitenaards! 
Moderne seculiere onderzoekers komen steeds dichter bij de waarheid 

Bron : Gary Bates, https://creation.com/ufos-not-extraterrestrial, 5 juli 2016 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling door M.V. 

 
 
Als jonge man (niet-gelovige) hield ik ervan om sciencefiction te kijken en de uitbeelding van meer 
geavanceerde buitenaardse wezens (ET’s, Extra Terrestrials) die in andere werelden wonen en in 
hun hyperdrive ruimteschepen de Melkweg rondtrokken. Toen ik echter een christen en bijbelse 
creationist werd, werd de sterke evolutionaire link met het geloof in ET ’s1 duidelijk. Dan was er de 
bewering dat miljoenen mensen (waaronder veel christenen) vreemde objecten in de lucht hebben 
gezien, en anderen beweerden zelfs dat ze door buitenaardse wezens waren ontvoerd. Afgezien van 
het feit dat interstellair reizen onmogelijk is, omdat de basiswetten van de fysica die ons universum 
beheersen, zouden moeten worden geschonden2, wist ik al genoeg om te weten dat deze ervaringen 
niet allemaal konden afgedaan worden als wensdenken of psychische wanen. Kortom, er gebeurde 
echt iets met deze mensen. Dus deed ik specialistisch onderzoek naar wat het “UFO-fenomeen” 
wordt genoemd, wat leidde tot mijn Amazon top 50 best verkochte boek Alien Intrusion: UFOs and 
the Evolution Connection3 en tientallen andere artikelen op creation.com4. 
Ik heb meer gekregen dan ik had verwacht. Dit was geen on-
schuldig studiegebied. Het was voor mij nodig om UFO-
conferenties bij te wonen waar ik uit de eerste hand getuige 
was van mensen in trance-achtige staten die beweerden berich-
ten van buitenaardse wezens te ‘channelen’. Ik ontdekte opzet-
telijke en verraderlijke pogingen van duistere spirituele krach-
ten om de mensheid te misleiden. Net als mensen die tot het 
christendom bekeerd waren, hadden deze ‘ervaringsdeskundi-
gen’ levensveranderende ervaringen die hun perceptie van het 
universum en hun plaats daarin veranderden. Natuurlijk zouden 
de meeste niet-christenen zeggen dat ik door mijn christelijke 
wereldbeeld werd gedwongen om gebeurtenissen op een derge-
lijke manier te interpreteren, maar velen hebben gezegd dat 
Alien Intrusion: UFO’s and the Evolution Connection niet echt 
een ‘christelijk’ boek is, in de zin dat het een serieuze, nauw-
keurige beschouwing is van de UFO-gebeurtenissen die de 
gangbare denkrichting over het UFO-fenomeen heeft gevormd. 
Het onthulde dat er enorme inconsistenties zijn in het idee dat 
vermeende wijzere en welwillende ET’s afkomstig zijn uit een ‘melkwegstelsel ver weg’ en die 
toezicht houden op de menselijke evolutie (een veel voorkomend thema). 
Het boek was in feite een verzameling van seculier onderzoek (met gebruikmaking van de vijandige 
getuige benadering) om de bovenstaande conclusie te ondersteunen. Dat wil zeggen, het was niet 
alleen de kleine ‘Joe christen’ die hier zegt “geloof me”. Paranormale en UFO-onderzoeker John 
Keel (overleden / later geciteerd), die waarschijnlijk het best bekend is als de auteur van het boek 
The Mothman Prophecies (later verfilmd met Richard Gere), zei bijvoorbeeld: 

“De UFO’s lijken niet te bestaan als tastbare, vervaardigde objecten. Ze voldoen niet aan de na-
tuurlijke wetten van onze omgeving. Ze lijken niets meer te zijn dan transmogrificaties (gedaan-
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teveranderingen) die zichzelf aanpassen aan ons vermogen om te begrijpen. De duizenden con-
tacten met de entiteiten geven aan dat ze leugenaars en poseurs zijn. De UFO-manifestaties lij-
ken over het algemeen slechts kleine variaties op het eeuwenoude demonologische feno-
meen”.[1]  

Een van de beroemdste UFO-onderzoekers (en UFO-auteurs) aller tijden is Ph.D. wetenschapper 
Dr. Jacques Vallée. Het was het onderzoek van zowel Vallée als dr. J. Allen Hynek (voormalig on-
derzoeker van de Amerikaanse regering naar UFO’s) dat Hollywood-regisseur Steven Spielberg 
inspireerde om de klassieke film Close Encounters of the Third Kind 

5 te maken. De belangrijkste 
UFO-onderzoeker in de film was inderdaad een Fransman en was eigenlijk gebaseerd op dr. Vallée. 
Reeds in 1977 schreef hij: 

 
Dr. J. Allen Hynek en dr. Jaques Vallée overlegden beiden met de  

Amerikaanse regering met betrekking tot UFO’s. 

“Ik stel de hypothese voor dat er een controlesysteem is voor het menselijk bewustzijn ... Ik 
suggereer dat wat er gebeurt door nauwe ontmoetingen met UFO’s de controle is over menselij-
ke overtuigingen, controle over de relatie tussen ons bewustzijn en de fysieke realiteit, dat deze 
controle van kracht is door de geschiedenis heen en dat het van ondergeschikt belang is dat het 
nu de vorm aanneemt van waarnemingen van ruimtebezoekers”.[2] 

Hij concludeerde ook dat: 
“... het menselijk geloof ... wordt beheerst en geconditioneerd, de concepten van de mens wor-
den herschikt, en we kunnen op weg zijn naar een enorme verandering van de menselijke hou-
ding ten opzichte van paranormale vermogens en buitenaards leven”.[3] 

Dit klinkt allemaal heel erg zoals 2 Thessalonicenzen 2:9-12. 
“En dan zal de wetteloze geopenbaard worden … hem, wiens komst overeenkomstig de werking 
van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, 10 en met allerlei mislei-
ding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet 
aangenomen hebben om zalig te worden. 11 En daarom zal God hun een krachtige dwaling zen-
den, zodat zij de leugen geloven, 12 opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet ge-
loofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid”. 

De moderne ufoloog 
Vallée en zelfs Keel toonden aan dat ET’s eigenlijk niets van die aard waren en dat het een soort 
‘paranormale’ kracht was die hun uiterlijk zou veranderen afhankelijk van het vermogen van het 
publiek om te begrijpen. In het verleden waren het elfen, feeën en zelfs geestelijke wezens die zich 
manifesteerden in derdewereldculturen. Echter, voor de ‘ware gelovige’ die er echt naar verlangt 
dat er welwillende buitenaardse wezens zijn die ons bezoeken vanuit verschillende sterrenstelsels, 
zijn deze wezens misschien interdimensionaal en niet echt afkomstig uit ons eigen fysieke univer-
sum. Speculatieve ideeën over de evolutie van de kosmos zoals de stringheorie6 en het multiver-
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sum7 hebben dit idee alleen maar versneld. In feite raakte dr. Vallée enigszins ontgoocheld door de 
moderne ufologie in de overtuiging dat dit was gekaapt door een religieuze groep New Agers en dat 
ernstig onderzoek eronder had geleden. Ik stem daarmee in. 
Door te concluderen dat het fenomeen psychische / spirituele aspecten heeft, hebben zowel dr. 
Vallée als ik misschien een nieuwe, moderne en verrassende bondgenoot van onze overtuigingen 
over de misleidende aard van ET’s. Een van de bekendste van de huidige ufologen is Nick Redfern, 
een in Engeland geboren auteur en UFO-onderzoeker en complottheoreticus die al vele jaren een 
voorstander is van het Disclosure Project8. Hij heeft 13 boeken en talloze artikelen voor verschil-
lende publicaties geschreven en is een regelmatige gast op shows van The History Channel zoals 
UFO Hunters. In een online artikel schreef hij onlangs: 

“… Mijn opvattingen over de aard van het UFO-fenomeen zijn in de loop der jaren radicaal ver-
anderd. Toen ik in de twintig was, was ik van mening dat UFO’s (de echt onbekende) buiten-
aards waren ... Toen ik echter de dertig ingleed, begonnen mijn gedachten langzaam te verande-
ren (iets wat ook gebeurde bij een paar vrienden van mij, ook in het veld). En zoals veel mensen 
ook zullen weten, komen mijn opvattingen – vandaag – veel dichter bij die van John Keel. Na-
melijk dat we te maken hebben met iets dat coëxisteert naast ons en dat zich voordoet als ET. 
Het is niet genoeg dat ik zeg: ‘Mijn opvattingen zijn veranderd’. Er zijn redenen waarom mijn 
geest is veranderd sinds mijn vroege jaren dertig (of daaromtrent). En er zijn verschillende re-
denen, in plaats van slechts één. 
“Er is de aard van de entiteiten zelf: ze leggen praktisch te veel nadruk op wie of wat ze bewe-
ren te zijn. We hoeven alleen maar zorgvuldig naar dergelijke gevallen te kijken… om te zien 
dat deze ‘incidenten’ duidelijk in scène worden gezet. Het is een spel, een scenario dat alles 
maken heeft met het benadrukken van de ET-meme…. Natuurlijk kunnen ze ons gemakkelijk 
ontwijken! Maar hier is de deal: ze willen gezien worden. Het is niet per ongeluk. Het is zorg-
vuldig gepland. En het is ontworpen om een beeld van ‘buitenaardse wetenschappers’ in de 
geest(en) van de getuige(n) te planten”.[4] 

Parallelle werkelijkheden 
Zijn gedachten zijn bijna zo identiek aan mijn boek dat mijn hart sneller gaat kloppen als ik zijn 
opvattingen lees. Hij is zo dicht bij de waarheid. Ik had altijd de inconsistentie benadrukt dat onze 
‘buitenaardse makers’ hun verhalen niet duidelijk konden maken over waar ze vandaan kwamen. 
Ooit waren ze van planeten in ons eigen zonnestelsel, maar we hebben die planeten bezocht en laten 
zien dat ze leugenaars zijn. Nu komen ze uit verre sterrenstelsels waar we hun beweringen niet kun-
nen testen. Kortom, ze kunnen niet allemaal onze makers zijn en daarom kunnen ze niet allemaal 
correct zijn! Redfern ziet het nu ook. 

“Het is vrijwel hetzelfde met de manier waarop de buitenaardse wezens – in zowel contact- als 
ontvoerde-gevallen – niet alleen graag willen vertellen van welke planeet, sterrensysteem of 
Melkweg ze afkomstig zijn. Ze zijn er meer dan een beetje te enthousiast over. Ooit waren dat 
Venus en Mars. Toen was het Zeta Reticuli. Of zijn het de Pleiaden? Het probleem is niet zo-
zeer waar ze beweren vandaan te komen. Het is eerder hun gretige aandrang om het ons te laten 
weten waar ze vandaan komen – en keer op keer. Er is nog een ander probleem. In de afgelopen 
decennia zijn we naar verluidt bezocht door langharige Ruimtebroeders, mollige Space-Babes, 
zwartogige en groothoofdige dwergen, tweevoetige reptielen, bidsprinkhaanachtige wezens, en 
... nu ja ... de lijst gaat maar door. Maar ze lijken allemaal perfect comfortabel te zijn met de 
zwaartekracht, temperatuur, zuurstofniveaus van de aarde, enz. Vind je dat niet een beetje 
vreemd?” 

Het laatste punt over het compatibel zijn met de atmosfeer van de aarde was een andere inconsisten-
tie die ik had benadrukt. Hij blijft mijn eigen bevindingen versterken: 
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“Ze zijn helemaal niet anders dan wat men kan vinden in meerdere verhalen in talloze religies. 
In feite zijn ze bijna identiek. Levens zijn radicaal veranderd en mensen bevinden zich op nieu-
we wegen. Goden, engelen, demonen, ‘The Little People’, en – vandaag – buitenaardse wezens: 
het is allemaal een en hetzelfde. Een kracht die we momenteel niet begrijpen en die op ons in-
werkt – en zich voor ons manifesteert – op een manier die relevant is voor de mensen van het 
specifieke tijdperk in kwestie. 
“Maar ik kan met zekerheid zeggen dat mijn opvattingen dat we te maken hebben met iets veel 
vreemders dan ET elk jaar sterker worden. De belangrijkste reden: het fenomeen werkt te hard 
om als buitenaards over te komen. Zoals McKenna zei: ‘We maken deel uit van een symbioti-
sche relatie met iets dat zichzelf vermomt als een buitenaardse invasie om ons niet te alarme-
ren’”. 

Een wijze man zei ooit: 
“Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niets 
nieuws onder de zon” (Prediker 1:9). 

Vaak worden creationisten ervan beschuldigd niet met origineel onderzoek af te komen. Hier is een 
voorbeeld waarbij de seculiere onderzoekers (als ze ervoor kiezen om eerlijk te zijn met hun bevin-
dingen zoals de heer Redfern heeft gedaan) tot dezelfde conclusies komen. Het is ook een prachtige 
bevestiging dat we, door opnieuw de Bijbel als onze filter te gebruiken, kunnen helpen bij het ont-
leden en onderscheiden van een van de meest raadselachtige mysteries van de moderne tijd en het 
kunnen laten zien voor wat het werkelijk is. Mijn interview met een andere voormalige New Age 
UFO-onderzoeker en MUFON-onderzoeker9 toonde aan dat hij ook ontdekte dat de Bijbel het enige 
was dat het fenomeen adequaat kon verklaren. 
Ik juich de heer Redfern toe voor zijn openhartige opvattingen en voor zijn eerlijkheid door het ge-
bruikelijke bekrachtigingssyndroom aan de kant te schuiven en, mogelijke verkoop van boeken, om 
de waarheid over zijn bevindingen te zeggen. Het is zeldzaam. Ik zal Mr Redfern een ondertekend 
exemplaar van Alien Intrusion: UFOs and the Evolution Connection10 sturen met mijn gebeden dat 
hij ook Degene vindt die de waarheid is. 
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