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UFO’s en het Occulte  
een persoonlijke kijk 

Door Marcia Montenegro1 

Gepubliceerd op http://www.watchman.org/na/ufomontg.htm 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV). Vertaling en voetnoten door M.V. 

 
Een artikel in The Washington Post (17 april 1994, pag. C1) ging over een Harvard psychiater die 
verkondigde dat hij geloof hecht aan hen die beweren ontvoerd geweest te zijn door UFO2-buiten-
aardsen (Eng. aliens). Kort nadat het artikel was verschenen, bracht een belangrijk Tv-nieuwskanaal 
een verhaal over deze psychiater en sommige van de beweerde ontvoerden. Alhoewel de show ook 
enkele mensen liet zien die een andere verklaring hadden voor de herinneringen van de ontvoerden 
(velen herinnerden hun ervaringen onder hypnotische regressie), was het feit dat een UFO-verhaal 
gebracht werd in een van de belangrijkste kranten, en op prime time Tv-nieuws, een verdere indica-
tie dat verslagen van UFO’s en buitenaardsen nu verschuiven van de boulevardpers naar de hoofd-
stroommedia-organen. 
Dit loopt parallel met vele New Age3 gerelateerde ideeën en praktijken, zoals meditatie, visualisatie 
en yoga, dingen die aanvankelijk beschouwd werden als extreem maar die geaccepteerd werden 
ondanks het feit dat deze praktijken gebaseerd zijn op geloofssystemen en weinig of geen objectieve 
data bezitten om hun gebruik te ondersteunen. Christenen zouden dit fenomeen moeten beschouwen 
vanuit een bijbels perspectief en de parallels moeten zien tussen UFO’s, buitenaardsen en het occul-
te4. Schrijver dezes was in het occulte verwikkeld vóór haar redding in Christus, en zat gevangen in 

 
1 Marcia Montenegro werkte 8 jaar als professionele astrologe. Zij was ook actief in de Metropolitan 
Atlanta Astrological Society en diende daar van 1989-1990 als president. Voordat zij astrologe werd was 
Marcia verwikkeld in allerlei New Age, occulte en oosterse geloofssystemen en -praktijken, inbegrepen 
Inner Light Consciousness, Tibetaans boeddhisme, zenboeddhisme, hindoeleer en -meditatie, and spiritis-
tische ontwikkeling. In die jaren participeerde zij ook in “terugkeer naar vroegere levens” (past life re-
gression), numerologie, tarotkaarten, geestencontact, scéances, astraal reizen en ontving een geestelijke 
gids (spirit guide) door een geleide visualisatie. Als astrologe en verwikkeld zijnd in de New Age/ occulte 
gemeenschap had Marcia diverse vrienden en astrologisch cliënteel, inbegrepen heksen/ paganisten, New 
Age genezers, spiritisten, handlezers en kaartlezers, sufi’s, volgelingen van Rajneesh, Sai Baba, 
Muktananda, Maharaji en andere goeroes, hare krishna ijveraars, en anderen. Door deze contacten en 
haar eigen ervaringen werd zij vertrouwd met een breed spectrum van geloven en praktijken die intrin-
siek deel uitmaken van de New Age en de occulte gemeenschap. Als astrologe gaf Marcia vijf jaar les, 
schreef verscheidene astrologische en New Age publicaties, leidde workshops, gaf openbare toespraken, 
had een wekelijkse bijdrage voor een spiritistische TV-show, werd geïnterviewd door de “USA Today” 
nieuwsshow en “The Atlanta Journal-Constitution”. Sinds zij christen werd kwam Marcia in radioshows en 
op TV. Zij leidde workshops en sprak op conferenties, in kerken, en schreef christelijke publicaties. Marcia 
is de auteur van SpellBound: The Paranormal Seduction of Today's Kids (Cook, 2006). 
2 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 ande-
re ruimtetuigen. UFO-geloof kan bestaan uit de gedachte dat buitenaardse wezens de aarde hebben be-
zocht, 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.  
3 New Age: Het volgens een aantal holistisch georiënteerde groepen onlangs aangebroken tijdperk van 
Aquarius, waarin het begrip heelheid centraal staat (Van Dale). “New Age is de naam die wordt gegeven 
aan een scala van moderne vormen van spiritualiteit, religie en magie, die zich richten op de ontplooiing 
van een gesacraliseerd zelf”. (www.pscw.uva.nl/gm/courses). 
4 Occultisme: (v. Lat. occultus = verborgen, geheim), verzamelnaam voor de leerstellingen en praktij-
ken 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 toe-
passing 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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de occulte sfeer die de verslagen van ontvoerden overkoepelt. De belangrijkste punten van conver-
gentie tussen het occulte en UFO/ buitenaardse contacten kunnen als volgt samengevat worden: 

1. De ervaringen gebeuren gewoonlijk ’s nachts. Dit is zowel waar voor bovennatuurlijke occulte 
ervaringen als voor visitaties door geestelijke gidsen, astraal reizen (buiten het lichaam reizen), en 
het zien van geesten. Alhoewel de nacht op zich niet boos is, lijkt het erop dat wij dan kwetsbaarder 
zijn voor het bovennatuurlijke, en wij daar dikwijls ontvankelijker voor zijn. In de Bijbel vertegen-
woordigt de nacht en haar duisternis de zonde en de maskering van hen die boze intenties hebben: 
“En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer” 
(Efeziërs 5:11). De Heer Jezus zei: “Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het 
licht, opdat zijn werken niet bestraft worden” (Johannes 3:20). De Heer Jezus werd ’s nachts verra-
den: “Toen hij dan het stuk brood genomen had, ging hij meteen naar buiten. En het was nacht” 
(Joh. 13:30). 

2. Astraal reizen. De ontvoerden voelen dikwijls een vibratie of ze horen een “zoemend of brom-
mend geluid” voordat zij voelen dat zij naar de UFO getrokken worden. Schrijver dezes had uittre-
dingservaringen (uit het lichaam treden), had dezelfde ervaring met een vibratie en soms een sterk 
zoemend geluid vlak vóór de sensatie van uit het lichaam gezogen te worden.  
Of het lichaam verlaten te wijten is aan occulte kracht, of aan een schrandere illusie, is niet geweten 
door schrijver dezes. De weinigen in de christelijke gemeenschap die beweerd hebben de Heer Je-
zus ontmoet te hebben of naar de hemel gebracht te zijn tijdens een astrale reis, hebben ter recht-
vaardiging gewezen op Paulus’ verhaal in 2 Korinthiërs 12. Maar Paulus zegt dat hij niet weet of dit 
in het lichaam was dan wel erbuiten. Paulus zocht deze ervaring niet en sensationaliseerde ze niet. 
In feite gaf Paulus geen details omdat hij dingen hoorde “die het een mens niet is geoorloofd uit te 
spreken” (vers 4b). Dit staat in schril contrast met hen die hun ontmoeting met Christus in de hemel 
gedetailleerd hebben. Niets in de Schrift ondersteunt astraal reizen. 

3. Geestverschijningen. De buitenaardse wezens werden dikwijls omschreven als “stralend” of 
“transparant”, en de voeten waren verhuld of niet zichtbaar. Dit komt overeen met de algemene be-
schrijving van geesten. Waarom zouden buitenaardse wezens transparant zijn als zij echt zijn? 
Waarom zijn zij zo geestachtig? Net zoals geesten beslist demonische geesten zijn, zo zijn buiten-
aardsen dat. De Bijbel verbiedt elk contact met de geesten. Het kan niet toevallig zijn dat beschrij-
vingen van buitenaardsen zo overeenkomen met die van geesten.5 

4. Telepathie en bezetenheid. Ontvoerden vertellen dat de buitenaardsen onweerstaanbare ogen 
hebben en dat zij bang zijn dat wanneer zij in die ogen kijken zij hun wil verliezen of “zichzelf”. Ik 
herinner me een ontmoeting ’s nachts met een geestelijke entiteit (in de gedaante van een oudere 
vrouw) die op mijn bed zat en intens in mijn ogen staarde, zonder dat er woorden gesproken wer-
den. Ik wist dat zij mijn lichaam wilde, en ik zei opnieuw en opnieuw in mijn geest: “Nee, u kan mij 
niet hebben!” Deze strijd ging, zo leek het, geruime tijd door totdat zij tenslotte geleidelijk ver-
dween, mij mentaal uitgeput en verschrikt achterlatend. Er zijn er die dit een droom of een halluci-
natie zouden noemen, maar ik was in die tijd diep verwikkeld in het occulte en heb toen nog andere 
bovennatuurlijke ervaringen gehad. De Bijbel is ook erg duidelijk dat er demonische bezetenheid 
bestaat bij niet-geredde personen. 
Een groep New Age heksen die ik kende in Atlanta, in de late jaren (19)80, waren verwikkeld in het 
contacteren van wat zij noemden vriendelijke buitenaardsen. De leider van deze groep (genaamd 
John) vertelde mij persoonlijk dat de ruimteschepen niet gezien konden worden, maar dat zijn groep 
een telepathisch contact had met de buitenaardsen. De laatste keer dat ik hem sprak vertelde John 
dat de buitenaardsen onvriendelijk waren geworden en dat ze nu trachtten de lichamen te bezetten 
van de groepsleden. John was echt bang, zo bang dat hij en verscheidene mensen van zijn groep het 

 
5 Geesten zijn gevallen engelen, achter Satan. Zij zijn door hun val niet meer in staat zich met een fysiek 
lichaam op aarde te vertonen en zij kunnen daarom maar twee dingen: een (aards) lichaam bezetten ( 
bezetenheid) òf een transparante verschijning (geestverschijning) teweegbrengen (aards visueel of gees-
telijk illusief). Zie op mijn site onder Duivel en Demonen: http://www.verhoevenmarc.be/#Duivel  

http://www.verhoevenmarc.be/#Duivel
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gebied verlieten. Dit incident, mijn ervaring, en mijn kennis dat de Bijbel van bezetenheid spreekt, 
brachten mij ertoe te geloven dat de ontvoerden demonen ontmoeten. 

5. Veranderde kijk op de wereld. Het meest kenmerkende stempel van het occulte is te vinden in 
het effect dat deze ontmoetingen hebben op de ontvoerden: (1) Zij voelen zich geïsoleerd en alleen 
van anderen, en (2) hun kijk op de wereld wordt meer pantheïstisch6. De Harvard psychiater ont-
dekte dat de ontvoerden een “verhoogde zin van de heiligheid van de natuurlijke wereld” ontwikke-
len en zich hopeloos voelen over de vernielende kracht van de mens. Ook verlangen zij terug naar 
wat de psychiater het “goddelijke licht” noemt dat zij ontmoetten tijdens hun ontvoering, en willen 
niet op aarde blijven, alhoewel velen het als hun opdracht zien het menselijk bewustzijn te helpen 
bevorderen. Deze houding weerspiegelt de New Age/ paganistische7 kijk op de wereld: de prioriteit 
van natuur en aarde en haar heiligheid, en een vijandige kijk op de mens met als gevolg de roep op 
evolutie naar een hogere geestelijke staat. 
Christenen moeten behoedzaam zijn met het geloof in UFO-ontmoetingen. Alhoewel sommige ver-
slagen misschien niet zuiver zijn, blijft het effect op de ontvoerden reëel. Deze rapporten zijn geen 
indicatie van leven op andere planeten maar wel van demonische en occulte activiteit, of dat nu ge-
beurt in de geesten òf in de fysische wereld van de ontvoerden. 
 

 

 

Lees verder over UFO’s en buitenaardsen: 
o http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#UFO  

 
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm 

 

 
6 Pantheïsme: de leer dat God en de natuur één zijn. Het heelal is eerder een uitbreiding van Gods es-
sentie dan een zelfstandige schepping (F.A. Schaeffer). Wijsgerige leer dat de wereld (de stof) en God 
identiek zijn, dat God het leven van het heelal zelf is (Van Dale). 
7 Paganisme is een paraplu-term voor een grote verzameling van stromingen. De term komt oorspron-
kelijk uit het Engels en betekent letterlijk heidendom (Wikipedia). 
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