
Bestaan UFO’s echt ? 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: augustus 1987)(Bijgewerkt: 8 september 2009) 

Volgens een rapport van de Verenigde Naties hebben meer dan 150 miljoen mensen 

over de hele wereld vanaf 1947 een UFO (Unidentified Flying Objects) gezien. Meer 

dan 20.000 zijn gedocumenteerde landingen. Ook op de Tv-zenders Discovery 

Channel, Fox News en CNN zijn met regelmaat programma’s te zien waarin onder 

meer piloten en  verkeersleiders vertellen over UFO waarnemingen. Zo heeft het 

ministerie van Defensie in Groot-Brittannië 19 zogeheten ‘X-files’ openbaar gemaakt 

waardoor de Britten volledig in de ban zijn geraakt door het UFO-fenomeen. In het 

blad The Sun vertelt Milton Torres een toppiloot van het leger hoe hem in 1957 

opgedragen werd in de buurt van Norwich 24 raketten af te vuren om een UFO neer 

te schieten. Op de radar had de UFO de omvang van een vliegdekschip, maar net op 

het moment dat Torres wilde schieten, verdween de UFO met duizelingwekkende 

snelheid van het radarscherm. Kort na het incident kreeg hij bezoek van een obscure 

agent die hem vertelde dat het geheim moest blijven. Torres zegt daarom gezwegen te 

hebben. Wat Torres hier heeft meegemaakt  is veel UFO waarnemers overkomen. Er 

is hier sprake van “The man in black”. Dan is er het verhaal van de Italiaanse piloot 

die in 1991 net voor de landing op het vliegveld van Heatrow bijna een UFO ramde. 

Achille Zaghettei vloog op zo’n 7000 meter toen hij net boven zijn vliegtuig een 

bruin, drie meter lang voorwerp zag dat op een raket leek. “Ik zei nog tegen mijn copiloot 
dat hij moest uitkijken en ook hij zag het voorwerp”. Dit staat in een uitgelekt rapport van 
het ministerie van Defensie, dat bovendien benadrukt dat ook de controletoren een 

vreemd object signaleerde.”The Sun publiceerde ook  een foto van een UFO gemaakt 

door een amateur-fotograaf. Experts hebben het over één van de belangrijkste 

bewijzen ooit van UFO’s. Het is helaas verboden de betrokken afbeelding te plaatsen. 

Zie daarvoor:  http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/article637499.ece   

 Er zijn veel van dit soort afbeeldingen op 

internet te vinden. Is het een Vliegende schotel of  een hoax? 

In de Britse documenten worden 1.200 waarnemingen van ongeïdentificeerde 

vliegende objecten beschreven. Fotonegatieven van 4 augustus 1990 tonen een grote 

ufo in de vorm van een diamant. De ufo zou 10 minuten in de lucht zijn blijven 

hangen en vervolgens op grote snelheid de hemel in zijn geschoten 



  

Na Engeland heeft ook Frankrijk de UFO-archieven geopend. In Frankrijk heeft de 

nationale ruimtevaartorganisatie CNES een website geopend met daarop meer dan 

1600 officieel gedocumenteerde UFO-waarnemingen die gedurende de afgelopen 50 

jaar zijn vastgelegd. De website, die zeer goed en uitgebreid is opgezet en zelfs 

politieverslagen over UFO-waarnemingen bevat, kreeg onmiddellijk zoveel bezoekers 

te verwerken dat de servers enkele uren na opening van de site crashten. In 2005 

richtte de CNES een speciale UFO-commissie op om het verschijnsel serieus te gaan 

documenteren. Van de 1600 UFO's (in het Frans: OVNI's) die sinds 1954 zijn 

waargenomen valt bijna 25% onder 'type D', wat betekent dat de verschijningen 

wetenschappelijk niet verklaard kunnen worden. UFO's hebben altijd al veel 

aandacht getrokken, alhoewel maar weinig mensen durven toegeven dat ze het 

fenomeen als 'echt' beschouwen. Mede hierdoor zijn er allerlei complot- en 

samenzweringstheorieën ontstaan over de overheden die het bestaan van UFO's en 

Aliens voor het publiek verborgen zouden willen houden.  

Zie ook:  'Onenigheid in VN over onthulling buitenaardsen aan mensheid'  

Er bestaan werkelijk duizenden goed gedocumenteerde verhalen over UFO’s.  Velen 

geloven dat het hierbij gaat om super intelligente wezens uit de verre ruimten van het 

heelal. Anderen geloven dat het om manifestaties gaat van de Macht der Duisternis, die 
gebruik maakt van UFO’s  om de mensheid te manipuleren. Meldingen van mensen 

die zich tegenover andersoortige wezens geplaatst zien, is opmerkelijk. Sinds het 

moderne tijdperk van UFO-waarnemingen hebben gehouden opiniepeilingen 

uitgewezen dat minstens 20 miljoen Amerikanen beweren ongeïdentificeerde 

objecten aan de hemel te hebben gezien. Een aanzienlijk percentage beweert een UFO 

ervaring te hebben gehad, en heeft verklaard andersoortige wezens te hebben 

waargenomen of ontmoet. Beweerde contacten tussen mensen en humanoïden 

(mensachtige) zijn immer het onderwerp van twist geweest, maar onderzoekers van de 

Amerikaanse Luchtmacht maakten er wel korte metten mee. Op een paar 

uitzonderingen na, werden waarnemingen van Ufonauten slechts zeer summier 

behandeld en bracht men oppervlakkige rapporten uit over de mentale stabiliteit van 

de waarnemers. Steeds vaker zijn er getuigenissen van mensen te horen die beweren 

door UFO’s meegenomen te zijn en dat er allerlei experimenten met hen zijn 

uitgevoerd. Men kan dit soort verhalen af doen met de bewering dat het allemaal 

verzinsels zijn, maar diverse onderzoeken op dit gebied vertellen een ander verhaal. 

Steeds meer mensen geloven dat de wereld wordt voorbereid op de komst van Aliens. 

Ook de bewering dat er een onzichtbare wereld (andere dimensies) zou bestaan, 

bevolkt door wezens die nu en dan zichtbaar kunnen worden en contact met de mens 

kunnen hebben, heeft de mens sinds lange tijd gefascineerd.  

Bijgaande video is gemaakt op 5 augustus 2009 in de West Virginia, in de Verenigde 

Staten. en laat zien hoe een vloot metaalachtige bollen richting een kerncentrale 

vliegen er boven blijven hangen. De piloot en cameraman kregen directe orders van 

hogerhand om hun camera's en apparatuur in te leveren, maar hebben één van de 

tapes weten te verbergen. 



 
 

 

UFOs Orbs Over West Virginia Power Plant  

Ook in China komen regelmatig UFO waarnemingen voor.Op 7 september 2009 

zagen tientallen studenten op klaarlichte dag een UFO die werd gefilmt en 

gefotografeerd. De UFO veranderde van kleur en vorm. De gebeurtenis bracht niet 

alleen een schokgolf te weeg onder de gewone bevolking ,maar zelfs onder 

behoudende wetenschappers. 

 Chinese UFO 

De verslagen over de contacten tussen de mensheid en de ‘anderen’ zijn zo oud als de 

grotschilderingen en de vroegste mondelinge overleveringen van het menselijk ras. De 

Chinezen, de Hindoes, de Ariërs, de Soemeriërs en de Egyptenaren vertellen over 

hun wolkenverschijningen en onafzienbaar is het aantal afbeeldingen van gevleugelde 

wezens in merkwaardige pakken. De ‘anderen’ hebben namen gekregen als inwijders, 

boodschappers uit de ruimte, de stralenden, zonen van de hemel, meesters uit het heelal 
wonderdoeners, engelen, sterrenvolk, demonen, duivels en ‘goden’. Door de hele geschiedenis 
heen zijn de Vliegende Objecten waargenomen. Een feit is dat er een overvloed aan 

gegevens en getuigenissen over UFO’s bestaat. De feiten zijn in duizenden boeken 

uitvoerig gedocumenteerd. Bij praktisch alle oude volkeren bestaan overleveringen 

over voor hen onverklaarbare verschijnselen aan de hemel. Veel gezaghebbende 

verslagen uit de oudheid tonen aan dat de aarde reeds in de oudste tijden bezoek 

heeft gehad van ‘wezens’ die door de mensheid ‘goden’ werden genoemd. Men vindt 

ze overal op aarde terug op onder meer oude wandschilderingen. Soms als 

afschuwelijke monsters fantastisch uitgedost, het lichaam met schubben bedekt en 

met ogen waarmee ze bliksems konden slingeren, en muilen waaruit vlammen lekten.  

De beschrijvingen door de oude volken van hemelingen en de Bijbelse weergave van 

demonen verschillen nauwelijks van elkaar. Satan blijkt grote horden intelligente 

soms op mensen gelijkende wezens ter beschikking te hebben. Zij 

manifesteerden/manifesteren zich op aarde in verschillende soorten ruimteschepen 



zoals uit de beschrijvingen door de jaren heen valt op te maken. Alle oude volkeren 

op aarde vertellen over hun wolkenverschijningen, over hun vliegende toestellen en 

de oorlogen die zij onderling zowel in de hemel als op aarde uitvochten. Schitterende 

schelpen vliegen over de aarde in de Mongoolse, Chinese, Japanse en Indiase 

overleveringen. Gouden barken en Dondervogels vlogen boven Noord en Zuid Amerika 

en zogenaamde valse sterren werden overal op aarde gezien als de brengers van dood en 
verderf. Als men deze mythen onbevooroordeeld aanschouwd dan ontdekt men een 

reëel reconstrueerbaar gebeuren. 

De indianen van Canada en Noord Amerika bewaren ook talloze herinneringen aan 

wezens die van de ‘sterren’ kwamen. Zo vertellen de Haiden-indianen op de Koningin-

Charlotte eilanden in Canada, dat er eens in een ver verleden grote wijze mannen van 

de sterren kwamen op grote vurige borden. De Navajos vertellen over wezens die uit 

de hemel kwamen. De Sioux-indianen vertellen ‘dat vele manen her in het verleden van 
hun voorvaderen’ een groot wiel uit de hemel neerdaalde. Het straalde als vuur en 

vanuit de naaf schitterde het als sterren. De winden waaiden angstwekkend toen het 

machtige wiel op de Medicijnberg neerdaalde. Doodsbang renden de dorpsbewoners 

weg. Toen ze op een flinke afstand waren en omkeken, steeg het wiel weer op- als een 

wilde eend uit het struikgewas- er werd nimmer meer gezien. De indianen van de 

Noordwestkust kennen verhalen over enorme vliegende machines die onder water 

verbleven. De Tootoosh indianen bezitten overleveringen over wezens die in machtige 

Dondervogels naar de aarde kwamen. Dezelfde verhalen komen ook voor in oude 

Arabische teksten en bij de Maori’s in Nieuw Zeeland.  

De Hopi-indianen die heden ten dage nog leven in het zuidwesten van de Verenigde 

Staten, spreken van wonderbaarlijke machtige mannen, geen echte mensen, maar 

geestelijke wezens die van de sterren waren gekomen. Ze vertellen dat deze wezens 

door de lucht konden reizen op wat zij "Patuwvotas" noemen. 

Volgens overleveringen van diverse geïsoleerd levende volken, waren de eerste keizers 

in Azië godkoningen die uit de hemel neerdaalden, verbazingwekkende 

bovenmenselijke capaciteiten toonden en de macht overnamen. De buitenaardsen 

waren langer en indrukwekkender dan de mensen op aarde uit die tijd. Ze hadden in 

sommige gevallen lang blond haar, een marmerwitte huidskleur en opmerkelijke 

krachten die hen in staat stelden wonderen te doen. Zij toonden een zeer helder 

oordeel en wijsheid en waren begiftigd met uitzonderlijke organisatorische 

capaciteiten. Zij hadden de beschikking over vuurbollen en bliksemflitsen en bewogen 

zich langs de hemel voort in wonderbaarlijke rijtuigen. 

In het oude China, het legendarische “Rijk van het midden”, bestonden heel wat 

meer dingen dan de geschiedenisboeken vertellen. Reeds omstreeks 2600 v.Chr. 

beweerde de geleerde Tsji-Po, dat de aarde rond was en gewichtloos in de ruimte 

zweefde. In China bestond niet alleen een hoogstaande cultuur maar ook de techniek 

en de wetenschap stond op een bijzonder hoog peil. Volgens Chinese overleveringen 

dankt de Chinese cultuur dit niveau voor een groot deel aan buitenaardse impulsen. 

Niet voor niets noemden de Chinese heersers zich “De zonen van de hemel”. Deze 



wezens die er geelachtig uit zagen en een tenger postuur bezaten, voerden technieken 

in en introduceerden apparaten waarvan de constructie onmogelijk voor rekening van 

de nog niet gemanipuleerde  primitieve aardbewoners kon komen. Het oude China 

onderhield nauwe betrekkingen met de hemelingen die de ‘Tchen-Jen’ werden 

genoemd. Volgens vele Chinese legenden kwamen zij op vliegende draken gemaakt 

van glimmend metaal naar de aarde. Op verschillende piramiden in China zijn 

tekeningen gevonden met daarboven raadselachtige cilindrische voorwerpen die zich 

door de hemel voortbewegen met als passagiers menselijke wezens. De hemelwezens 

waren in staat door de lucht te vliegen ‘op de vleugelen van de wind’. Zij reisden langs 

de wolken van de ene wereld naar de andere en leefden op de sterren. De 

overleveringen vertellen dat het leven destijds lang duurde en zelfs de zwaarste rotsen 

zonder moeite konden worden opgeteld. (levitatie) 

Op de grens van Rusland en China is een grottekening gevonden waarop een figuur 

te zien is in een soort ruimtepak met twee antennes op zijn hoofd. Daarboven is een 

vliegend voorwerp te zien wat een pluim rook uitstoot.  

 Grottekening van ca 2000 v.Chr. 

In Japan heeft men bij opgravingen op het eiland Hondo een aantal zeer 

merkwaardige beeldjes ontdekt die de Dogoe worden genoemd. Dit zijn figuren uit 

steen of klei, gemodelleerd als hoofden van ruimtevaarders en uitgemonsterd met 

reuzenbrillen. Japanse geleerden meenden dat ze ruimtepakken droegen. Volgens een 

aantal medewerkers van de Nasa, die de beeldjes hebben bestudeerd, waren de 

Dogoekostuums nagenoeg identiek aan de ruimtepakken die voor de Amerikaanse 

astronauten in opdracht van de Nasa waren gemaakt. 

 Dogoe beeldje 



Lhasa, de heilige stad van Tibet wordt ook wel de woonplaats van de goden genoemd. 

Er bestaat een manuscript waarin wordt verteld dat de eerste koningen van Tibet 

zonen waren van goddelijke meesters uit het heelal, die in de lucht konden lopen. Zij 

bleken in staat de zwaartekracht rond hun lichaam op te heffen. Ook bestaan er twee 

zeer zeldzame boeken, de Kandschur en de Tandschur. In de beide mysterieuze 

werken is regelmatig sprake van parels aan de hemel en van doorzichtige kogels 

waarin goden wonen, die zich met grote tussenpozen aan de mensen vertonen. 

Mensen aan de Noord-oostgrens van India hebben vele overleveringen bewaard 

waarin sprake is van ruimtewezens en aardbewoners die naast elkaar leefden. Hier 

verscheen en herverscheen een stoet van ‘goden/demonen’, de ene na de andere 

generatie. Een aantal ‘buitenaardsen’ koesterden vijandelijke gevoelens jegens de 

aardbewoners, terwijl anderen zich er juist op toelegden de mens te helpen en nieuwe 

wetenschappen bij te brengen. De hemelse wezens, die de Hindoes kennen als 

Siddha’s werden bezitters van kennis genoemd en meesters van grote kunde. De oude 

Arische Indiërs noemden hun goden die uit de hemel kwamen, de Levas of 

Stralenden. Deze bezaten vliegende wagens die Vimana’s werden genoemd. Ze 

konden in de lucht stilstaan, onzichtbaar worden en zich rondom de aarde en ook 

daarbuiten begeven.  In oude geschriften vindt men informatie over huwelijken van 

‘goden’ met aardbewoners waarbij er kinderen worden verwekt. Dit soort teksten 

vertonen grote gelijkenis met die in het Bijbelboek Genesis. 

Genesis 6:1-2 Toen de mensen zich op aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun 

dochters geboren werden, zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen 

schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. In de 

Sanskrietteksten hadden de afstammelingen van deze goden de kennis van hun vader. 

Het manuscript de Purana spreekt over de Sanakadika’s ofwel “de ouden uit de verre 

ruimte” . 

Ook bij de volken van het oude Mesopotamië (in de Bijbel het land Sinear genoemd) 

was de kosmos vol ‘goden’. In vrijwel elk onderdeel van het bestaan ontwaarden ze 

schier onbegrensde vormen van bovennatuurlijk leven waarbij duivels en demonen 

een voortdurend gevaar opleverden waarop men attent diende te zijn. De priesters 

vreesden de ‘buitenaardse goden’ en het ontwaken van de ‘slapende godenzonen’. 

Gevonden rolstempels zijn voorzien van kogels aan de hemel. In de Soemerische 

hymnen en gebeden wordt ook melding gemaakt van goden die wapens dragen, die in 

hun vormgeving en uitwerking voor de toenmalige tijd volkomen onzinnig moeten 

zijn geweest.  

In Babylonische overleveringen is sprake van de Akpallus en van hen werd gezegd dat 

zij op aarde verschenen gedurende de regeringen van de koningen van het Ur de 

Chadeëen. Volgens de geschiedschrijver Berossus hadden deze wezens het lichaam 

van een vis, twee hoofden onder elkaar, menselijke voeten en een 

vissenstaart.Overdag vertoonden zij zich aan de Babyloniërs, maar men zag ze nimmer 

eten. Zij leerden het volk schrijven, graan oogsten en de grondbeginselen van kunsten 

en wetenschappen. Na zonsondergang doken deze wezens in de wateren van de 

Perzische Golf. De Babyloniërs zijn zich bewust geweest van de boze bedoelingen van 



de op vissen gelijkende wezens, want een oud Babylonisch geschrift zegt er het 

volgende over: Zeven zijn zij en zij leven in het diepste des Oceaans. Mannelijk zijn zij, nog 

vrouwelijk. Zij zijn gelijk een rondwoedende tornado. Geen vrouw hebben zij noch mannen en 
zonen kunnen zij niet bekomen. Zij kennen geen genade noch medelijden. Zij zijn als de 
strijdrossen op de top der heuvelen. De Bozen van Ea, troondragers der goden zijn zij. Zij 
bevinden zich op de wegen om de paden te besmeuren. Boos zijn zij, de Bozen. De hemel moge 
hen uitbannen’.  

Ook de oude Egyptische teksten maken gewag van machtige wezens die met barken 

langs het firmament vlogen. In de stad Sakkara werd in 1898 een voorwerp gevonden 

dat men het etiket vogel opplakte en in het Egyptisch Museum in Cairo onder dit 

trefwoord in de catalogus bijzette. Daar stond het voorwerp 50 jaar lang te midden 

van een schare andere Oudegyptische vogels te kijk. Pas in 1969 werd deze 

zogenaamde vogel weer eens aandachtig bekeken en stelde men vast dat hij naast 

vleugels ook een staartvin droeg zoals men dat bij vliegtuigen ziet. Tegenwoordig staat 

onbetwistbaar vast dat het om een vliegtuigmodel moet gaan. De voorkant van de 

neus, zowel als de einden van de vleugels en de romp zijn aërodynamisch 

gemodelleerd. Naast een schriftteken met de tekst “Pa-Diemen” wat geschenk van 

Amon betekend bezit het model nog een symbolisch oog en twee korte lijntjes onder 

de vleugels. Aeronautici hebben het getest en geconcludeerd dat het geschikt is om te 

vliegen, terwijl het in zijn proporties als ideaal is gekwalificeerd. Na deze sensationele 

ontdekking namen een groep technische onderzoekers ook de andere ‘vogels’onder de 

loep en kwamen tot de vaststelling dat het ook hier om vliegtuigmodellen moest gaan. 

Vanaf 1972 zijn deze modellen te bezichtigen in het Egyptisch Oudheidkundig 

Museum.  

 Oudegyptische 

vliegtuigmodellen. 

Van de Egyptische god Ptah is bekend dat hij in een glanzende barnstenen 

hemelwagen verscheen. Een spijkerschrift tekst, gewijd aan de zonnegod Ra, verteld, 

Gij mengt u tussen sterren en maan. Gij trekt het schip van Aton de hemel binnen en reist 
onvermoeibaar langs hun baan lopende sterren. Een andere tekst vermeldt: ,, Van hoog uit 

de hemel kon Heru-Behutet de vijanden van zijn vader zien en hij achtervolgde ze in een grote 
gevleugelde schijf. 



Gaat het bij al deze verhalen om superintelligente wezens van andere bewoonde 

werelden in de verre ruimten van het heelal, of gaat het om “de grote misleiding" 

door de macht van de duisternis zoals door Paulus wordt beschreven in 2 

Thessalonicenzen 2:8 t/m12?  

Op 4 juli 1947- de Amerikaanse nationale feestdag- trok een zwaar onweer langs de 

hemel bij het plaatsje Roswell in New Mexico, Verenigde Staten. Tussen een paar 

donderslagen door hoorde boer Mac Brazal een enorme klap, alsof er iets neerstortte. 

De volgende morgen ging hij kijken en trof hij in zijn veld een hoop brokstukken aan 

van een voor hem onbekend voorwerp. Brazal lichtte vervolgens de autoriteiten in. De 

bij Roswell gevestigde luchtmachtbasis liet er geen gras over groeien en stuurde een 

ploeg om de zaak te onderzoeken. Na onderzoek van de stukken metaal zond een 

persofficier de boodschap de wereld in dat de brokstukken afkomstig waren van een 

UFO. Getuigen vertelden dat zij mensachtige wezens zagen liggen temidden van de 

brokstukken. Plotseling waren alle ogen van de wereld op Roswell gericht. Van 

Londen tot Tokio wilde iedereen weten wat er precies aan de hand was. Maar 

nauwelijks een dag later kwam het bericht van hogerhand dat de dienstdoende 

officier zich had vergist en dat het niet om een UFO ging maar om een weerballon. 

Van hogerhand werd aan iedere getuige, burger en militair, het zwijgen opgelegd. Het 

wereldnieuws zakte ineen en de zaak Roswell raakte al snel in de vergetelheid. 

Maar een gepensioneerde luchtmachtofficier Jesse A.Marcel, die de brokstukken in 

1947 had onderzocht zei jaren later dat het wel degelijk om een UFO ging. Volgens 

hem was het weerballonverhaal bedacht door de militaire autoriteiten om de zaak in 

de doofpot te stoppen. Maar Marcel bleef beweren dat ‘het voertuig’ niet van deze 

wereld was. http://www.roswellfiles.com/Witnesses/MarcelMyths.htm  

 Luchtmachtofficier Jesse A.Marcel  

In de jaren tachtig verschenen verschillende boeken over Roswell en kwam het 

incident met regelmaat terug op de televisie. Ook verscheen er beeldmateriaal waarin 

‘buitenaardse lijken’ te zien waren. Grijze wezens met zwarte ogen. En het meest 

verbazingwekkende was nog wel dat op een 16-millimeter film een autopsie van de 

‘buitenaardse lijken’ te zien was. Van de lijkschouwing werden foto’s gemaakt en 

daarop zijn twee mensachtige wezens te zien op een snijtafel. Er bestaat echter veel 

discussie of de beelden wel echt zijn. De wezens hebben grote hoofden en 



opgezwollen buiken. Diverse onderzoekers zeggen dat de autoriteiten de zaak in de 

doofpot hebben gestopt omdat ze de waarheid willen verdoezelen. De Amerikaanse 

regering heeft al het bewijsmateriaal in beslag genomen en alle getuigen verplicht hun 

mond te houden. Volgens Henry Monteith, doctor in de wis-en natuurkunde, liggen 

de restanten van de ‘vliegende schotel’en de wezens in een onderaards laboratorium 

in Texas. Daar zijn voertuig en bemanning nauwkeurig onderzocht door 

topgeleerden. Volgens de berichten zou één van de bemanningsleden nog enige tijd 

in leven zijn geweest. 

Al lang voor Erich von Däniken zijn boek schreef Waren de goden kosmonauten hebben 
Russische onderzoekers zoals Dr. Vjatsjeslav Zaitsev de thesen over bezoekers uit de 

‘ruimte’ opgesteld.Prof.dr Allen.J. Hynek  kwam na jaren van gedegen onderzoek tot 

de slotsom dat een groot deel van de meest buitengewone en meest nauwkeurige 

berichten afkomstig is van wetenschappelijk geschoolde lieden en astronauten. Er zijn 

minstens 15 rapportages bekend van Amerikaanse astronauten die UFO’s in de 

ruimte hebben ontmoet. Op 15 mei, 1963, werd astronaut Cooper in een Mercury 

capsule de ruimte ingeschoten voor een verblijf van 22 dagen rond de aarde. Tijdens 

zijn laatste ronde om de aarde maakte de astronaut een melding van een stralend 

groenachtig object dat op hem af kwam vliegen. Het ongeïdentificeerde object werd 

ook geverifieerd vanaf de aarde. De waarneming die Cooper heeft gedaan werd tevens 

opgepikt door de NBC (National Broadcast Company) die de reis van de astronaut op 

de voet heeft gevolgd. Echter, toen hij weer op aarde was teruggekeerd, werd het 

verboden voor journalisten hem te ondervragen over het UFO-incident. 

 Astronaut Gordon Cooper 

Een vrij overtuigende indicatie van de aanwezigheid van UFO’s in de ruimte werd 

verschaft door de wiskundige, natuurkundige en schrijver Maurice Chatelain, een 

ontwerper van het Apollo-ruimtevaartuig en vroeger hoofd van de NASA (National 

Aeronautics and Space Administration). Chatelain meldt één speciale fase van nabije 

ontmoetingen in de ruimte tussen de Amerikaanse astronauten en wezens van elders. 

Volgens Chatelains verslagen, waarvan sommige gebaseerd zijn op informatie van 

‘ingewijde bronnen’, gekregen toen hij in de jaren zestig voor NASA werkte, en 

andere gebaseerd op gegevens die later door, vroegere collega’s doorgegeven werden, 

werden door NASA de berichten over deze ontmoetingen tijdens ruimtevluchten over 

het algemeen gecensureerd, gewijzigd, gebagatelliseerd of eenvoudig genegeerd. 



Volgens Chatelain mochten de astronauten niet over hun ervaringen praten. 

Chatelain’s verslagen zijn, op zijn zachts uitgedrukt, sensationeel en indrukwekkend. 

De astronauten van Apollo 11, Armstrong, Collins en Aldrin melden dat zij zowel 

tijdens hun vijfdaagse vlucht naar de maan en terug vreemde momenten hebben 

meegemaakt. Op 16 juli 1969 tijdens hun maanlanding zagen zij een UFO landen in 

een krater op de maan. De NASA zou door deze gebeurtenis gedwongen zijn geweest 

de oorspronkelijk uitgekozen landingsplek voor het Eagle-landingsmoduul te 

veranderen. Volgens Chatelain werden praktisch alle Apollo- of Gemini-vluchten, op 

een afstand en soms… van vrij dichtbij gevolgd. Elke keer dat het gebeurde, hebben 

de astronauten het Vluchtcontrolecentrum ingelicht, dat toen het bevel tot absoluut 

zwijgen gaf. Sindsdien is de NASA zich gaan verdiepen in UFO’s. Dat zou volgens 

verschillende ufologen schokkende resultaten hebben opgeleverd, zo schokkend dat ze 

geheim moeten blijven om de ‘rust’ op aarde niet te verstoren. 

Dr Edgar Mitchell, lid van de Apollo-14 bemanning, heeft in een radio interview het 

bestaan van buitenaardse wezens bevestigd. ‘We hebben inderdaad al heel lang contact met 

ze.Al 60 jaar wordt dit heel goed verborgen gehouden door onze regeringen, maar het begint nu 
toch langzaam uit te lekken’. Gedurende zijn loopbaan bij de NASA zouden de 

‘buitenaardsen’ ook wel ‘aliens’ diverse malen in contact zijn getreden met mensen. 

Ieder ontmoeting werd zorgvuldig verborgen gehouden voor de buitenwereld.’Ik heb 

het voorrecht gehad deelgenoot gemaakt te zijn in de kennis dat buitenaardse wezens onze 
planeet bezoeken en het UFO –verschijnsel reëel is.’ Bronnen binnen de NASA zouden 
volgens Mitchell de Aliens ongeveer zo omschrijven als ze vaak zijn uitgebeeld: als 

kleine figuren met grote hoofden en dito ogen. Ík heb in militaire – en 

inlichtingenkringen verkeerd die wisten wat er zich onder het oppervlak van wat het publiek 
weet afspeelt –namelijk dat we inderdaad zijn bezocht door Aliens. Volgens Mitchell zal het 
bestaan van Aliens op een gegeven moment door de regeringen officieel erkend worden. De 
NASA  gaf als reactie de mening van Mitchell niet te delen en zeggen niets te weten 

van kontakten met buitenaardsen. 

Toen de Onderzoekscommissie voor ongewone fenomenen in het Russische 

luchtruim van de Academie voor Wetenschap  (welke in 1985 werd ingesteld na een 

spectaculair UFO-incident) een oproep deed uitgaan om de waarnemingen van 

UFO’s in de gehele Sovjet Unie in de krant te publiceren, ontving zij spontaan meer 

dan 30.000 brieven. Kolonel dr. Marina Popovitsj, een Mig pilote, deed een oproep 

aan haar medepiloten of zij iets te melden hadden over het UFO-fenomeen. Zij 

ontving meer dan 4000 beschrijvingen van geheimzinnige objecten in de lucht, die 

vanuit het vliegtuig of op de radar werden waargenomen. Uit kringen van de geheime 

dienst kreeg ze sensationele informatie dat de KGB en het Ministerie van Defensie in 

het bezit zijn van niet minder dan vijf materiaalproeven van vliegende schotels, 

waarvan bij grondig onderzoek is vastgesteld dat zij vervaardigd zijn volgens een onze 

onbekende technologie.  

In april van dit jaar (2009)zagen een groot aantal getuigen in Moskou een UFO boven 

een winkelcentrum cirkelen. De beelden tonen duidelijk een schotelvormig object. 

Het was plotseling in een fractie van seconde verdwenen.Zie filmpje: 



http://www.youtube.com/watch?v=b94Vss6P1mg 

http://www.hln.be/hln/nl/959/Bizar/article/detail/841762/2009/05/04/UFO-

duikt-op-boven-winkelcentrum-in-Moskou.dhtml  

 

Kazachstan heeft aangekondigd als eerste land een eigen, officiële ambassade te 

bouwen om buitenaardse wezens te kunnen ontvangen. Deze ambassade krijgt 

eveneens een speciale 'UFO landingsbaan'. Volgens de Kazachstaanse media heeft de 

regering al een groot stuk grond aangewezen bij de stad Almaty (vlak bij de grens met 

China), waarop deze ambassade gebouwd moet worden. De ambassade zal naast een 

landingsbaan voor buitenaardse ruimteschepen verschillende andere faciliteiten 

krijgen, zoals een gastenverblijf, een theater en een eigen vertaaldienst.De regering 

van Kazachstan gelooft dat openlijk kontakt met 'aliens' binnen zeer korte tijd staat te 

gebeuren, en dat het land daarom op financieel en economische gebied enorm zal 

profiteren als het als eerste een officiële buitenaardse ambassade heeft gebouwd. De 

overheid beschouwt dit tevens als bewijs van het vooruitstrevende denken van het 

land, dat de laatste jaren veel geld verdiende dankzij de hoge olieprijs. 

  

'UFOlogen' geloven al langer dat er zich in de aan Kazachstan grenzende Kaspische 

Zee een buitenaardse onderwaterbasis bevindt. Toen Fuad Gasimov, het hoofd van de 

Nationale Lucht-en Ruimtevaartorganisatie van buurland Azerbeidzjan (gelegen aan 

de overkant van de Kaspische Zee) dit bevestigde en openlijk verklaarde, dat de 

voormalige Sovjet Unie voortdurend UFO's waarnam die in het water verdwenen, 

werd de bewering van de UFOlogen ineens uit de kleurrijke fantasiewereld van 

science fiction achtige verzinsels gehaald. Gasimov was destijds als hoofd van de 

Sovjet Wetenschappelijke Academie namelijk zelf betrokken bij deze 

waarnemingen.Daarnaast is er een ex-kosmonaut, Talgat Musabayev, bij het 

ambassadeproject betrokken. Hij is op dit moment het hoofd van de Kazachstaanse 

ruimtevaartorganisatie, en is een voormalige collega van Gasimov. Sommige 

mediaberichten beweren dat Musabayev zeer nauw betrokken is bij het onderzoek 

naar een UFO, die vorig jaar in een Kazachstaanse rivier zou zijn gestort. 

http://www.lookupfellowship.com/2009/06/antichrist-and-seat-of-satan.html  

De meeste mensen zullen de term close encounters wel kennen, al was het alleen maar 

door Steven Spielbergs succesfilm Close Encounters of the Third Kind. Een close 



encounter ( nabije ontmoeting) van de derde soort is in het ufologisch jargon een 

waarneming waarbij ‘wezens’ samen met een UFO zijn gezien. Waarnemers spreken 

van de kleine grijzen en de grote wel drie meter lange blonde humanoïden. Verschillende 
getuigen die in contact hebben gestaan met de bemanning van Vliegende Schotels 

zeggen ervan overtuigd te zijn dat zij demonen hebben gezien. De wezens hadden een 

afschuwelijke geur bij zich gehad en een vreemde boosaardigheid bezeten. Sommige 

‘Gray’ (grijzen) zijn niet veel meer dan kleine onooglijke gedrochten. De meeste 

contactpersonen vertellen dat ze een enorme dreiging hadden gevoeld en dat ze 

doodsbang waren geweest vanwege het afschuwelijke uiterlijk. Figuren die rechtstreeks 

met UFO’s te maken hebben zijn The Man in Black (mannen in het zwart) ook wel de 

MIB. Zij duiken voornamelijk op bij mensen die UFO’s of aanverwante zaken hebben 

waargenomen en daar ruchtbaarheid aan hebben gegeven. Onderzoekers ontdekten 

dat in een aantal gevallen de MIB zo maar uit het niets verschenen en na een paar 
opmerkingen te hebben gemaakt, op dezelfde manier weer verdwenen.  

Door de jaren hebben onderzoekers honderden verhalen verzameld en gepubliceerd 

die betrekking hebben op de MIB. Men ontdekte dat sommige mensen die door de 

MIB waren bezocht, naast hun interesse voor UFO’s ook belangstelling hadden voor 

allerlei occulte zaken waaronder bijvoorbeeld, zwarte magie. Dat leidde tot de 

conclusie dat de MIB iets met demonen te maken moeten hebben. Vele getuigen 

spreken van bezoekers in grote zwarte auto’s zonder nummerplaten, waarvan het 

interieur werd verlicht door een vreemde purperachtige gloed. De MIB identificeren 

zich dikwijls als De agenten voor het Volk van het Derde Oog. Op hun kleding is het 

symbool van het Alziend Oog (Oog van Horus) te zien. Dit oog siert ook het 

Amerikaanse dollarbiljet en is een bekend symbool in de vrijmetselarij en de Elite 

achter de Nieuwe Wereldorde. De Grootmeester draagt dit symbool tijdens de 

bijeenkomsten van de Loge.Het staat voor totale controle.  

 

Een vrouw die een huis bewoonde op de top van een heuvel in de buurt van Melville, 

New York, kreeg op een dag bezoek van vier MIB. Wat de vrouw beangstigde was dat 

de ‘mannen’ keurig gepoetste schoenen droegen terwijl er geen auto te zien was en het 

pad naar haar huis al dagenlang bijna onbegaanbaar was door modder vanwege het 

slechte weer. Toen de mannen verdwenen waren bleek dat ze ook geen voetafdrukken 

in de modder hadden achtergelaten.  



Het komt regelmatig voor dat na een confrontatie met de MIB, in het huis van de 

betrokkene soms vreemde dingen plaatsvinden. Telefoons rinkelen onophoudelijk 

waarna dreigende stemmen te horen zijn en tv-programma’s worden zo maar 

onderbroken door vreemde signalen. Beeld en geluid verdwijnen om plaats te maken 

voor beelden van in lange gewaden gehulde figuren, die de mensen die teveel over het 

UFO-fenomeen weten, de opdracht geven hun kennis geheim te houden. In ruil voor 

dit stilzwijgen beloven de mysterieuze wezens de waarnemers sleutelposities in een 

Nieuwe toekomst die de hele mensheid ten goede zal komen.  

Het wemelt werkelijk van de UFO-meldingen. Een grote UFO-golf vond plaats in 

1987, toen tienduizenden Amerikanen, uiteenlopend van vissers tot senatoren, 

onverklaarbare lichten aan de hemel zagen. Een van de meest opzienbarende 

meldingen is die van de Mexicaanse luchtmacht op 5 maart 2004.Mexico was in rep 

en roer nadat piloten van de nationale luchtmacht bekend maakten dat zij tijdens een 

routinevlucht boven de deelstaat Campeche een spektakel van geheimzinnige lichtjes 

te hebben gezien. De objecten zijn vastgelegd met infraroodcamera’s op een hoogte 

van 3500 meter. Een woordvoerder van de Mexicaanse Defensie vertelde dat de 

opnamen zijn gemaakt door de Mexicaanse Luchtmacht. De video was eerst te zien op 

de nationale Mexicaanse televisie en werd in april wereldwijd op de nieuwszenders 

uitgezonden. 

Een van de meest interessante vragen van onze tijd, waarmee zich niet alleen 

schrijvers, filmproducenten, maar in toenemende mate ook serieuze 

wetenschapsmensen bezighouden, is het zoeken naar de vraag waar de UFO’s 

vandaan komen. Zijn het superintelligente beschavingen uit de verre ruimten van het 

heelal zoals sommige New Agers en honderden boeken ons vertellen, of zijn het 

afgezanten van de duisternis. In Psalm 96:5 staat: ‘want alle goden der volken zijn 
afgoden.’ (afgoden zijn demonen). De afgezanten van de vorst der demonen en van alle 

boze werken, blijken zeer veel gedaanten te hebben. Jacques Vallee, Frans 

wetenschapper en bekend onderzoeker van UFO’s, onderstreept de demonische aard 

van UFO’s. Volgens hem kan er een parallel gemaakt worden tussen UFO-

aanwezigheid en het algemeen concept van demonen. 

http://www.ufoevidence.org/documents/doc608.htm De beschrijving van ufonauten 

en de Bijbelse weergave van demonen is te opvallend om genegeerd te worden. In de 

Bijbel wordt gesproken over manifestaties van deze machten, op manieren die de 

mensheid in opperste verwarring brengen, zowel in de oudste tijden als tegenwoordig 

in de eindtijd. 

Lucifer is een wezen dat het onzinnige waagstuk beproeft om het heelal te veroveren 

en de wereld van haar Maker los te scheuren. Een derde van de sterren des hemels 

trok één lijn met hem en volgde hem in zijn opstand tegen de Almachtige. De mens 

die niet in de Bijbel gelooft,  ziet de UFO-manifestaties als buitenaards leven 

afkomstig uit de verre ruimten van het heelal. Satan zal er alles aan doen de mens wijs 

te maken dat de demonen hoog ontwikkelde goddelijke wezens zijn. Hun 

verblijfplaats is in de hemelse gewesten. Het verschijnen van allerlei wezens op aarde in 
oude tijden had rechtstreeks te maken met Satans engelenscharen. In het boek van 



Henoch staat dat deze engelen vele gestalten konden aannemen waarmee ze de mens 

misleiden. De mensen zagen niet dat het demonen waren en vereerden hen als goden.  

Alle zogenaamde goden en goddelijke helden die overal op aarde in de overleveringen 

van de oude volken terug te vinden zijn, zijn demonen die ontrouw zijn geworden aan 

Gods heerschappij. Het wordt hun in de laatste dagen toegestaan om hun geweldige 

macht tot misleiden op grote schaal te gebruiken. Wie weet kondigt Lucifer, met een 

spectaculaire landing, waarvan de hele wereld getuige is, de redding van de op dat 

moment in chaos verkerende wereld aan. Kringen binnen de New Age beweging 

beweren dat er binnen afzienbare tijd UFO’s op aarde zullen landen om de mensen te 

vertellen dat ze van een vergevorderde beschaving komen, elders uit het heelal. De 

bedoeling van deze ‘buitenaardsen’ zou zijn de mensen voor te bereiden op een 

enorme stap voorwaarts in hun geestelijke ontwikkeling. Het lijkt wel alsof de wereld 

wordt klaargestoomd voor een grootscheepse ontmoeting met de wezens. Zo’n 

ontmoeting zou zo overweldigend bij de mensen overkomen dat allen geloven dat hier 

superintelligente buitenaardse wezens aan het werk zijn. Hier zijn krachten aan het 

werk die ons begrip volledig te boven gaan.  

De wereldbevolking zal zich volgens sommige kringen binnen de New Age, 

openstellen voor een eventuele mogelijke komst c.q. terugkomst van iets van buiten 

de aarde. Men zal de komst afwachten van bovennatuurlijk wezens. Ufologen over de 

hele wereld tuurden op 14 oktober 2008 naar de hemel omdat er een massale UFO 

waarneming zou plaats vinden. Dit was voorspeld door Blossom Goodchild, 

schrijfster én zelfverklaard medium uit Australië. Volgens haar zou een gigantisch 

ruimteschip drie dagen lang in de lucht blijven hangen, zichtbaar voor de hele wereld. 

Goodchild had de boodschap doorgekregen van de ‘Federatie van het Licht’. 

Ingewijden beweren dat de reden waarom de intergalactische heersers zich niet 

hebben laten zien is ’dat de wereld er nog niet klaar voor is’.  

De Bijbel zegt niets over UFO’s maar des te meer over manifestaties van machten die 

de mensheid in opperste verwarring brengen. UFO’s bestaan echt, en hun bemanning 

is er niet om de mensheid een nieuw ‘verlicht’ tijdperk binnen te loodsen. Alles wijst 

er op dat UFO’s en Aliens deel uitmaken maken van Lucifers plan met onze wereld. 

De wereld is een strijdtoneel waar de Macht van de Duisternis regeert. God zal toestaan 

dat al diegenen op aarde die niet verlost zijn, worden misleid door wonderen. Die 

misleiding zal hun geest en hart sluiten voor de waarheid van Gods Woord. De mens 

die gelooft in de onfeilbaarheid van Gods Woord weet dat God Almachtig en 

Oneindig is. Alles wat Hij heeft gedaan is te groot voor ons mensen het te begrijpen. 

God heeft de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt. De wereld is niet door 

wijsheid tot kennis van God gekomen maar door geloof van Zijn Woord. 
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