
Opmerkingen over de video van Ken Peters

Ik denk dat dit een nuttige video is die de uitdagingen van de eindtijd op een realistische manier 
onder de aandacht brengt. Ik houd er dan ook rekening mee dat de visioenen die deze man heeft 
gehad daadwerkelijk van God zijn gekomen.

De bijbel zegt echter ook dat ons profeteren onvolkomen is. Ons mens zijn is altijd zichtbaar als we 
spreken. Bij Ken is dit o.a. zichtbaar als hij over techniek spreekt. Hij probeert de gebeurtenissen in 
de droom van toelichting te voorzien maar blijkbaar heeft hij hier niet zo veel verstand van. Dat 
geeft verder niet, laat u niet van de wijs brengen en kijk gewoon naar deze video. Ik geef u slechts 
enkele aanvullende informatie voor als u deze fouten opmerkt en het u verhinderd de boodschap te 
kunnen ontvangen.

(*1)
Ken: alles wat elektronisch is, wat ontworpen is, kan het tegenovergestelde doen van waarvoor het 
ontworpen is
Opmerking: Dit klopt niet. Dit is typisch zo'n spook verhaal van half-was technici. Het komt voort 
uit de klassieke elektra waar wel degelijk dingen in twee richtingen werken, zoals bijvoorbeeld een 
transformator, of een luidspreker. Een TV beeldbuis kan niet andersom werken.
(*3) U mag hier echter niet de conclusie uit trekken dat Ken's waarschuwing daarmee ongegrond is.
Het is heel goed mogelijk dat TV's informatie (gaan) terugzenden. De communicatie kanalen in 
Nederland zijn daar zeker nu al voor geschikt en met name digitale TV's communiceren nu al in 
twee richtingen. Niemand garandeert me dat deze voorzieningen niet worden toegevoegd aan 
elektronische apparaten. Het licht in de lijn van de verwachtingen dat in de eindtijd, geaccepteerde 
menselijk omgangsvormen, zoals privacy, met voeten getreden gaan worden zonder dat dit u vooraf 
verteld word.
(*2)
Ken: Je auto kan vooruit en achteruit
Opmerking: Dit is een onzinnig voorbeeld. Het is geen elektronica maar een mechanisch ding. 
Daarnaast kan dat ding niet vanzelf achteruit rijden maar is het ontworpen om achteruit te kunnen 
rijden. Er zijn onderdelen aan toegevoegd om dit mogelijk te maken.
(*4)
Ken: TV's gemaakt na 1992 kunnen jou bekijken
Opmerking: Voor de situatie in Nederland geloof ik hier niets van, niet op deze datum. Mogelijk 
dat toen der tijd experimenten werden gedaan op dat gebied. Wat betreft de huidige Digitale TV's is 
dit technisch wel degelijk zeer goed mogelijk. met name als je TV rechtstreeks met een digitale 
antenne kabel is verbonden. Je kunt in die gevallen niet zo maar controleren wat er over de kabel 
gaat. Bij TV's die zijn aangesloten met een scart kabel naar een digitale ontvanger is dit weer 
minder waarschijnlijk. Hiermee worden relatief eenvoudige video signalen doorgegeven waarbij 
afwijkend gebruik al snel ontdekt zou worden.
(*5) 31:26
Ken: niemand streed er tegen, niemand sprak zich er publiekelijk over uit
Opmerking: Tijdens het vertalen van deze video las ik een boek van Jan Derksen “Bevrijd de 
Psychologie.” Als u dit boek hebt, of in de buurt bent van een boekwinkel, lees dan voor de 
aardigheid eens de Epiloog en dan met name pag. 200. Zeer veelzeggend.
(*6) 1:11:40
Ken: een stad Almolonga in Guatemala
Verwijzingen:
https://www.youtube.com/watch?v=avR1mR2_DVw 
http://www.prayertransformation.com/pdf_files/Reflections on Trip to Almolonga.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=avR1mR2_DVw
file:///home/hans/data/web/christelijke-antwoorden.nl/pdf/Opwekking/Reflections-on-Trip-to-Almolonga.pdf


(*7) 01:12:49
http://www.therisinglight.com/tag/almolonga-guatemala/ 
De film: http://www.youtube.com/watch?v=Dyrho_hoz5s 
Een voorbeeld van een sceptische reactie: http://www.concernedchristians.50megs.com/page3.html 

(*8) 01:12:54
Voorbeeld van een Cessna vliegtuig

(*9) 01:19:05
Voor een betere weergave, zie Youtube 30gGLyU-WsY

(*10)
http://www.shrinershq.org/

(*11)
Fez, zie (Engels talig)
http://www.cuttingedge.org/newsletters/091705.html
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/symbols3_index.htm
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/obscene_red_fezzies.htm

(*12)
Zwaard van Scimitar
http://en.wikipedia.org/wiki/Scimitar

(*13)
Openbaring van Johannes 1:17

(*14)
Kor.15:48-49, Kol.3:4
1-Joh.3:2
Geliefden, nu al zijn wij kinderen van God, en wat wij zullen zijn is nog niet verschenen; maar wij 
weten dat, wanneer Hij zal verschijnen, wij aan Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien 
zoals Hij is.

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/obscene_red_fezzies.htm
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/symbols3_index.htm
http://www.cuttingedge.org/newsletters/091705.html
http://www.shrinershq.org/
http://www.youtube.com/watch?v=30gGLyU-WsY
http://en.wikipedia.org/wiki/Cessna_421
http://www.concernedchristians.50megs.com/page3.html
http://www.youtube.com/watch?v=Dyrho_hoz5s
http://www.therisinglight.com/tag/almolonga-guatemala/

