NASA huurt theologen in om te
adviseren over contact met
buitenaardse wezens
Bron : https://www.wayoflife.org/friday_church_news/23-02.php , 14-1-2022
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Vertaling, toevoegsel en voetnoten door M.V.

NASA heeft 24 theologen ingehuurd bij het Center for Theological Inquiry in Princeton, om te adviseren over mogelijk contact met buitenaardse wezens.
Ze moeten bepalen hoe grote religies mogelijk op een dergelijk scenario zouden reageren.
Andrew Davison, een van de adviseurs, zei dat het “nuttig zou zijn om van tevoren na te denken
over de implicaties” en dat een dergelijk contact aanzienlijke gevolgen zou hebben “voor de status
en waardigheid van het menselijk leven” (“NASA heeft in dienst genomen”, Relevant Magazine, 29
december 2021).
Een recente studie van het Pew Research Center wees uit dat 65% van de Amerikanen (76% van de
volwassenen jonger dan 30) gelooft in buitenaards leven op andere planeten.
De Bijbel leert dat er leven buiten de aarde is, maar dat zijn geen buitenaardse wezens in de science-fiction betekenis.
Er is leven in de derde hemel, die het Paradijs wordt genoemd en “de stad van de levende God”. De
bewoners zijn “tienduizendtallen van engelen”, “een feestelijke vergadering en de gemeente van de
eerstgeborenen”, “God de Rechter over allen” en “de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen” (Hebreeën 12:23). Dat is een fascinerend burgerschap.
Er is ook leven in de bewaarplaatsen van reeds gestrafte engelen, de Tartarus en de Abyssos.
Er is ook leven in de Phulake, waar de geesten van mensen uit de tijd van de Vloed bewaard zijn.
En dan zijn er ook geesten van mensen in het strafgedeelte van het Dodenrijk (Hades; heden) en
de Hel (Gehenna; toekomstig), waar onbekeerde rebellen worden opgesloten.
Over deze plaatsen kan u hier lezen: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Verwarring.pdf .

M.V.

Dan zijn er Satan en zijn gevallen engelen (demonen) die voorlopig nog ongestraft zijn, en die worden beschreven als “de machten … de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk … de
geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten” (Efeziërs 6:12).
Het universum is gemaakt toen de mens werd geschapen, en het doel ervan is de uitwerking van
Gods eeuwige plan “om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te
brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is” (Efeziërs 1:10).
De Bijbel beschrijft de toekomst en bijbelprofetie heeft nooit gefaald geweest. De “buitenaardse invasie” die in de Schrift wordt geprofeteerd, is de terugkeer van Jezus Christus met Zijn heilige engelen en de verloste heiligen.
NASA verspilt veel geld en moeite aan het najagen van een illusie. “En meteen na de verdrukking
van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren
zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 30 En dan
zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van
de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel
komt met grote kracht en heerlijkheid” (Mattheüs 24:29-30).
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Sommigen zeggen dat de bijbelse leer vergezocht is, maar ze willen ons laten geloven dat alles uit
het niets kwam, dat een explosie (de “oerknal” of “big bang”) ingewikkelde orde voortbracht, dat
leven voortkwam uit niet-leven, dat intelligentie opkwam uit niet-intelligentie en dat het verbijsterend complexe universum ontstond zonder een Schepper. Dat – mijn vrienden – is vergezocht!

Lees ook:
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Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm
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