
Questions I get asked:UFO's, aliens - 20210703 
Vragen die mij gesteld worden: UFO's, buitenaardse wezens – 20210703 
 
Hallo allemaal,  
Dit is een vraag die de laatste maanden steeds vaker gesteld wordt, nu de Amerikaanse 
regeringsdossiers over UFO's openbaar gemaakt worden. 
 
Laten we bij het begin beginnen. Een fenomeen is óf van God of niet van God. Let op 
1Johannes 4:1-3: 
"Vertrouw niet elke geest, lieve vrienden van mij, maar toets ze of ze van God komen of niet. Want de 
wereld is vol valse profeten."  
 
"Je kunt ze op deze eenvoudige manier testen: elke geest die erkent dat Jezus Christus werkelijk 
mens is geworden, komt van God, maar de geest die dit gezicht ontkent, komt niet van God. Deze 
laatste komt van de anti-christ (geest), waarvan men wilde dat hij zou komen en die reeds in de wereld 
is." Phillips NT 
 
Elke geest van God zal erkennen dat Jezus Christus in het vlees is gekomen en God is. Punt. Uit. 
Over en uit.  
 
Ook zei Jezus dat de Heilige Geest ons zal leiden in alle waarheid. Als een verschijnsel van God is, 
zal het erkennen dat Jezus Heer is, maar ook zal het een persoon dieper leiden in zijn wandel met 
God, dieper in de waarheden van de dingen van God.  
 
Rondspartelen als een vis... 
Jaren geleden in de dagen van de 'Brownsville opwekking' zoals het genoemd werd, in Pensacola, 
Florida, had ik 8 mensen uit Argentinië die mijn kantoor binnenkwamen, vol met vragen over het 
Amerikaanse geloof. Zij waren in Pensacola en ook in Toronto geweest, en hadden daar christenen 
gezien die een aanval schenen te hebben, die in het rond schokten en zelfs stuiptrekkend op de grond 
vielen, en allen daar aanwezig zeiden dat het de Geest van God op die mensen was. 
 
Zij zeiden dat in Argentinië, als zij die dingen zien, ze de demon uit die persoon drijven en hem 
herstellen. Ik deelde mee dat dit ook mijn ervaring was, dat Amerikaanse christenen onwetend waren, 
hoewel zij in de evangeliën kunnen zien hoe demonen ervoor zorgden dat mensen die Jezus 
ontmoette spartelen of stuiptrekkingen kregen terwijl Hij demonen uitdreef, maar velen hier noemden 
dat het de Heilige Geest op iemand was. 
 
Wij concludeerden dat alles of God, of de duivel, of het vlees van die persoon is. En in deze context, 
geldt dat ook voor UFO's.  
 
De Geest der Waarheid 
Dat is de gesel van het Internet, zoveel stemmen die zoveel dingen zeggen tegen mensen die nooit 
een oor hebben ontwikkeld om de stem van hun Herder te horen.  
 
Vóór het Internet, als iemand een idee had waarvan de gemiddelde persoon met zijn gezond verstand 
van zou concluderen dat die persoon raar of maf was, dan werd hij geïsoleerd, omdat er geen platform 
was om zijn idee met de massa te delen. Maar het Internet heeft iedereen een platform gegeven, en 
zoekmachines kunnen gemakkelijk mensen vinden met vreemde ideeën. Wanneer deze mensen 
elkaar vinden, vormen ze een groep die door zijn omvang en volume geloofwaardigheid verleent aan 
degenen die hun website vinden of hun video's bekijken.  
 
Deze vele stemmen nemen de plek in van het gezond verstand, wat helaas niet meer bij iedereen 
aanwezig is.  
 
Het enige wat deze stemmen met een christen doen, is ons wegleiden van de stem van onze Meester. 
Ze leiden ons af, en helaas leven we in een tijd waarin mensen uren van hun dag doorbrengen met 
het doen van onbelangrijke dingen op een computer, wat de geldigheid van de stemmen alleen maar 
bevestigt. Gecombineerd met een vals gevoel van veiligheid door de interacties die ze hebben met 
mensen die op afstand zijn, wat de aard is van computercommunicatie, en een christen kan uit balans 
raken in wat hij gelooft. Vooral als zij geen echte relaties hebben die hen in evenwicht kunnen houden. 



 
Wij weten dat wij niet alle antwoorden zullen hebben totdat wij in de hemel zijn, daarom is veel van het 
leven speculatie, en het meeste daarvan is jouw tijd en moeite niet waard. Je bent een kind van de 
Allerhoogste God. Je bent een burger van de hemel. Je hebt Christus in je en de gezindheid van 
Christus. Investeer je tijd, spendeer je tijd niet zo maar.  
 
De gezindheid van Christus 
In 1Corintiërs 2:9-16 leert Paulus dat oog, oor en verstand niet kunnen weten wat de Vader voor ons 
bereid heeft, maar wij hebben de Heilige Geest die ons deze dingen openbaart. Hij doorzoekt het hart 
van de Vader om te zien waar Hij voor ons in voorzien heeft.  
 
Paulus zegt verder in v12-14 dat een geestelijk mens onderscheid moet kunnen maken tussen de 
natuurlijke zintuigen en wat onze geestelijk mens zegt: "De dingen die wij onderwijzen vergelijken 
geestelijke dingen met geestelijke."  
 
En: "Deze dingen moeten geestelijk onderscheiden worden." Dat is waar hij zegt: "De natuurlijke mens 
ontvangt niet de dingen van de Geest van God, want ze zijn dwaasheid voor hem, de natuurlijke 
mens. Ze moeten geestelijk onderscheiden worden. Maar u hebt de geest van Christus."  
 
Merk op dat we niet de geest van Jezus hebben - Jezus leeft niet in je hart. Christus wel. Jezus is de 
man, de persoon, opgewekt uit de dood en nu met een verheerlijkt lichaam. Maar wij hebben Christus 
en Zijn geest - Christus betekent de godheid, door de Geest van de Vader, wij hebben Zijn geest in 
onze geest.  
 
De sleutel om in genade en evenwicht door het leven te gaan is te leren hoe te wandelen in die 
levensstijl, van het vergelijken van het natuurlijke met de gezindheid van Christus in jou. Het is een 
proces. En in deze context, wat we weten over UFO's of iets anders, is het volgende: als het van God 
is zal het erkennen dat Jezus Heer is, en mensen dieper in die waarheid leiden. Als het dat niet doet, 
is het niet van God. Het is óf het vlees, of iets natuurlijks, of Satan die spelletjes speelt met mensen. 
Doe niet mee aan de spelletjes van Satan.  
 
Leer hoe je dingen ‘op een plank’ kunt zetten voor latere overweging, zelfs als die overweging in de 
hemel komt. Er zijn dingen die alleen maar afleiding zijn en niet de moeite waard om te onderzoeken. 
Maak je druk om de hoofdzaken, maak je niet druk om de bijzaken.  
 
Volgende week een nieuw onderwerp, tot dan,  
zegen, 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en email me op cwowi@aol.com 


