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Henk Mylanus

INHOUD:
1. De planetaire tijdvakken en “evolutielijn” op een “normale” planeet
ingedeeld naar ontwikkeling op biologisch, sociaal, intellectueel, cultureel,
bestuurlijk en moraal, ethisch en religieus gebied.
2. De planetaire tijdvakken en “evolutielijn” op planeet Urantia.
3. Wat is evolutionaire en geopenbaarde religie? Wat is “ware” religie?
Wat is de religie van Jezus?
4. Waar bevindt de Urantia mensheid zich nu op de “evolutielijn”? Is er hoop
op het Tijdperk van Licht & Leven voor de Urantia mensheid?
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Primitieve mensen in 6 rassen .
Overleving van de sterkste.
Begin van vroege taal .
Verwerven van morele wil.
Biologische religie o.b.v. dierlijke angst onwetend ontzag en
tribaal bijgeloof.

Intellectuele Evolutie en begin Spirituele Evolutie.
Verhoging van Intellectuele Capaciteit en versnelling Spirituele
Vooruitgang.
• Ontwikkeling van theoretische en toegepaste wetenschap.
• Eén ras : begin van Broederschap .
• Openbaring t/m nivo van de Constellatie.
Wereldwijde vrede.
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• Sociale Evolutie :
• Van nomade naar landbouwer .
• Begin van gezinsleven .
• Gelijkheid man/vrouw .
• Zuivering van de rassen.
• Openbaring t/m Stelselniveau
• Evolutionaire religie wordt vermengd met geopenbaarde religie .
Op het hoogtepunt van biologische ontwikkeling .
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• de zoogdieren
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Individueel Zelfbestuur.
Openbaring t/m het nivo v.h. Superuniversum .
Grote vooruitgang in morele cultuur en spirituele waarheden
Eén ras , één taal en één religie .
Internationale harmonie.
Uitstorting van de Geest van Waarheid ; Gedachten Richters voor
geschikten.

• Openbaring t/m Centraal Universum en Paradijs .
• Koninkrijk des hemels verschijnt op aarde .
• Fusie met de Richter al op de planeet.
• Toenemende groei van trouw aan de Allerhoogste .
Planetaire Vorst wordt verheven tot Planetair Soeverein.
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• Economische bevrijding.
• Openbaring t/m Lokaal Universum nivo .
• Echte Democratie
• Bloeitijd van kunst , muziek en hogere wetenschappen.
Op het hoogste nivo van intellectuele ontwikkeling en verworven
ethiek.
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II. PLANETAIRE TIJDVAKKEN EN EVOLUTIELIJN OP URANTIA
Na dit beeld opgeroepen te hebben over tijdvakken en openbaringen op een “normale”
wereld en de daarbij behorende “normale” evolutielijn, is de vraag hoe een en ander is
verlopen op onze planeet Urantia. Daarbij zijn er belangrijke verschillen te onderscheiden, die
geleid hebben tot een geheel ander evolutie beeld.
Alvorens een slechts kwalitatief de realiteit benaderende grafiek te laten zien, zetten we eerst
de belangrijkste oorzaken voor deze verschillen op een rij .

Oorzaken van verschillen in ontwikkelingen met andere planeten
1

Urantia is een levens-modificatie planeet ook wel een “decimale” planeet genaamd

P.664 – al. 1: “In heel Satania zijn er slechts eenenzestig werelden die op Urantia lijken,
planeten waar levensmodificatie heeft plaatsgevonden. ............op zulke planeten is het ons
toegestaan bepaalde experimenten met het leven te ondernemen, teneinde te pogen
modificaties, of zo mogelijk verbeteringen, aan te brengen in de standaardtypen levende
wezens van het universum. “
P.735 – al. 1: “Maar de vestiging van leven is op geen enkele wereld ooit experimenteel in
de zin dat er iets zou worden geprobeerd dat nog niet beproefd en onbekend is. De evolutie
van het leven is een gestaag vorderende techniek, differentieel en variabel, doch nooit
lukraak of onbeheerst, en ook niet geheel experimenteel in de zin van toevallig.”
P.735 – al. 6/7: “Het levensexperiment op Urantia heeft vele unieke hoogtepunten
gekend......... Urantia is de eerste wereld in Satania waar de zes gekleurde rassen uit
dezelfde menselijke familie zijn voortgekomen. Gewoonlijk ontstaan deze in gedifferentieerde
stammen uit onafhankelijke mutaties in de voormenselijke dierlijke rassen, en in de regel
verschijnen ze over een lange tijd verspreid één voor één op aarde, te beginnen met de rode
mens, en vervolgens via het kleurengamma tot de indigo mens.
Een andere opmerkelijke afwijking in de procedure was de late komst van de Planetaire
Vorst. In de regel verschijnt de vorst op een planeet ongeveer in de tijd dat de wil zich
ontwikkelt; indien deze opzet was gevolgd zou Caligastia reeds in de tijd van Andon en Fonta
op Urantia zijn gearriveerd, in plaats van bijna vijfhonderdduizend jaar later, gelijktijdig met
de verschijning van de zes Sangik-rassen. “
2

De Lucifer opstand

De Lucifer opstand die onze Planetaire Vorst, een groot deel van zijn staf, de meerderheid
van de middenwezens en een enorm aantal serafijnen en engelen meesleepte in de opstand
tegen God, de Schepper-Zoon en het Goddelijke Plan.
Als gevolg daarvan werd een quarantaine ingesteld waardoor onze planeet de broodnodige
communicatie mist met het stelsel, de constellatie en het lokaal universum.
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3

De val van Adam en Eva .

Wellicht de ergste tegenslag die de zich ontwikkelende mensheid op Urantia te verwerken
kreeg. Hierdoor is de geplande biologische door-ontwikkeling en de versnelde spiritualisatie
van de rassen, niet gerealiseerd .
P. 382 – al. 4/5: “De volkeren van Urantia lijden onder de gevolgen van het feit dat zij
tweemaal verstoken zijn gebleven van hulp bij deze taak om progressieve geestelijke
vooruitgang voor de planeet te bewerkstelligen. De Caligastia-beroering heeft de gehele
wereld in verwarring gestort en alle volgende generaties beroofd van de morele bijstand die
een goed geordende gemeenschap hun verschaft zou hebben. Maar de nalatigheid van Adam
was nog rampzaliger, omdat deze de volkeren beroofde van een fysieke natuur van de
superieure soort, die beter zou hebben gestrookt met geestelijke aspiraties.
De stervelingen van Urantia zijn gedwongen tot deze uitgesproken strijd tussen de geest en
het vlees, omdat hun verre voorouders niet vollediger zijn ge-Adamiseerd door de
zelfschenking in Eden. Het goddelijke plan was dat de geslachten der stervelingen op Urantia
fysieke gedaanten zouden krijgen, die van nature meer responsief zijn op geest. “
Er zijn echter ook enkele belangrijke positieve punten :
1
Christus Michael kiest in zijn Lokaal Universum uit de tien miljoen bewoonbare planeten
(vijf ?? miljoen bewoonde planeten) onze planeet Urantia uit voor zijn laatste zelfschenking .
Zijn simpele boodschap die zo vaak herhaald wordt, luidt:“ Het Vaderschap van God en de
Broederschap der mensen” = Liefde en Dienstbetoon.
2
Nadat Christus Michael door de Vader de soevereiniteit over Nebadon is toegekend,
daalt de Geest van Waarheid neer en krijgt iedere mens met normale intelligentie een
Gedachtenrichter. Hiermede hebben wij de totaliteit van alle mogelijke hulp ter beschikking
gekregen om onze progressieve opklimming te realiseren.
3
Het grandioze cadeau dat waarschijnlijk alléén aan onze planeet wordt geschonken: het
in 1955 verschenen Urantia Boek met openbaring tot en met het niveau van het Centraal
Universum en het Paradijs; uiteraard aangepast aan de receptiviteit van het menselijke ras in
deze dispensatie (1000 jaar ??) op Urantia .

WE ZIEN EEN EN ANDER IN EEN KWALITATIEF-BENADERDE GRAFIEK NO 2 WEERGEGEVEN

GRAFIEK NO. 2
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III. EVOLUTIONAIRE EN GEOPENBAARDE RELIGIE OP URANTIA
Tenslotte in het kort een uiteenzetting over evolutionaire religie en geopenbaarde religie in de
vorm van vraag en antwoord .
Vraag : Hoe kan evolutionaire religie ontstaan ?
Antwoord : P.1003 – al.1 t/m 5 : “De mens bezat reeds een religie van natuurlijke oorsprong
als een onderdeel van zijn evolutionaire ervaring, voordat er enige systematische
openbaringen op Urantia waren gegeven. Deze religie van natuurlijke oorsprong was echter
op zichzelf het voortbrengsel van de eigenschappen van de mens, die boven het dierlijke
uitstijgen. De evolutionaire religie kwam langzaam tot aanzijn in de duizenden jaren van de
experiëntiële ontwikkelingsweg van de mensheid, door de bijstand van de volgende invloeden
die van binnenuit en van buitenaf op de wilde, barbaarse en geciviliseerde mens inwerken.
1.
De assistent-geest van godsverering – het verschijnen in het dierlijke bewustzijn van
bovendierlijke vermogens om de werkelijkheid waar te nemen. Dit zou kunnen worden
aangeduid als het primordiale menselijke instinct voor de Godheid.
2. De assistent-geest van wijsheid – de manifestatie in een godvruchtig bewustzijn van de
neiging om adoratie in hogere banen van expressie te leiden en haar te richten op steeds
ruimere voorstellingen van Godheidswerkelijkheid.
3. De Heilige Geest – deze is de eerste schenking van bovenbewustzijn, en verschijnt zonder
uitzondering in alle bonafide menselijke persoonlijkheden. Dit dienstbetoon aan een bewustzijn
dat naar godsverering hunkert en naar wijsheid verlangt, schept de capaciteit in de mens om
uit zichzelf tot het besef te komen van het postulaat der menselijke overleving, zowel als een
theologisch idee als een daadwerkelijke, feitelijke persoonlijkheidservaring.
Het coördinatieve functioneren van deze drie goddelijke vormen van bijstand is geheel
toereikend om de aanzet te geven tot de ontwikkeling van de evolutionaire religie en deze
ook voort te zetten. Deze invloeden worden later versterkt door Gedachtenrichters, serafijnen
en de Geest van Waarheid, die allen het tempo van de religieuze ontwikkeling opvoeren.
Deze krachten hebben reeds lange tijd op Urantia gefunctioneerd en zij zullen hier blijven
zolang deze planeet een bewoond hemellichaam blijft. Veel van het potentieel van deze
goddelijke krachten heeft nog nooit de gelegenheid gekregen om tot uitdrukking te komen;
veel zal in de komende tijden worden geopenbaard, naargelang de religie der stervelingen
zich niveau na niveau verheft tot de verheven hoogten van morontia-waarde en geestwaarheid. “
Vraag : Wat is het verschil tussen evolutionaire en geopenbaarde religie?
Antwoord : P. 948- al.3: “De evolutionaire religie maakt haar goden naar het beeld en de
gelijkenis van de sterfelijke mens; de religie der openbaring tracht de sterfelijke mens te
evolueren en te transformeren tot het beeld en de gelijkenis van God.”
P.1011en P.1012 resp. al.1 en al. 2: “Op Urantia schrijden de evolutionaire religie en de
openbaringsreligie zij aan zij voort, terwijl zij samensmelten en zich verenigen tot de
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gevarieerde theologische stelsels die ten tijde van het schrijven van deze verhandelingen in uw
wereld worden aangetroffen.
Vraag : Welke grote religieuze tijdvakken hebben zich op Urantia voorgedaan?
Antwoord : Zeven tijdvakken na Adam, P. 1009 /1010
De zeven grote religieuze tijdvakken die zich na Adam op Urantia hebben voorgedaan:
1. De Setitische periode. De Setitische priesters, zoals zij herleefden onder het leiderschap
van Amosad, werden de grote leraren van het tijdperk na Adam. Zij traden overal in de
landen der Andieten op, en hun invloed hield het langst stand bij de Grieken, Sumeriërs en
Hindoes. Bij de laatsten zijn zij tot op de huidige dag blijven bestaan als de Brahmanen van
het Hindoeïsme. De Setieten en hun volgelingen hebben het door Adam geopenbaarde
Triniteitsbegrip nooit geheel verloren.
2. Het tijdvak van de Melchizedek-zendelingen. De religie op Urantia werd in niet geringe
mate hernieuwd door de inspanningen van de leraren die werden aangesteld door
Machiventa Melchizedek toen deze, bijna tweeduizend jaar voor Christus, in Salem leefde en
leerde. Deze zendelingen verkondigden dat geloof de prijs was voor Gods gunst, en hoewel
hun onderrichtingen niet onmiddellijk godsdiensten hebben voortgebracht, vormden zij
niettemin de fundamenten waarop latere waarheidsleraren de godsdiensten van Urantia
zouden bouwen.
3. Het tijdperk na Melchizedek. Hoewel zowel Amenemope als Ichnaton in deze periode
onderricht gaven, was het eminente religieuze genie van het tijdvak na Melchizedek de leider
van een groep Levantijnse Bedoeïnen en de grondlegger van de Hebreeuwse godsdienst,
Mozes. Mozes onderrichtte het monotheïsme. Hij sprak: ‘Hoor, Israel, de Heer onze God is een
enig God’. ‘De Here is God; er is niemand anders.’ Hij streefde er voortdurend naar om bij
zijn volk de resten van de geestculten uit te roeien en schreef zelfs voor mensen die deze
uitoefenden de doodstraf voor. Het monotheïsme van Mozes werd door zijn opvolgers
versneden, maar in latere tijden keerden zij tot vele van zijn leringen terug. De grootheid van
Mozes berust in zijn wijsheid en scherpzinnigheid. Andere mensen hebben grootsere
voorstellingen van God gehad, maar geen ander mens is er ooit zo goed in geslaagd om als
eenling grote aantallen mensen te bewegen zulke vooruitstrevende meningen aan te nemen.
4. De zesde eeuw voor Christus. In deze eeuw, een van de grootste tijdperken van religieus
ontwaken die Urantia ooit heeft meegemaakt, stonden er vele mensen op om de waarheid te
verkondigen. Onder hen moeten hier worden genoemd Gautama, Confucius, Lao-tse,
Zarathustra en de leraren van het Jaïnisme. De leringen van Gautama zijn wijd en zijd over
Azië verbreid, en hij wordt door miljoenen als de Boeddha vereerd. Confucius betekende voor
de Chinese zedenleer wat Plato heeft betekend voor de Griekse filosofie, en hoewel de
leringen van beiden een religieuze weerslag hadden, waren zij strikt genomen geen van
beiden religieuze leraren; Lao-tse zag meer van God in Tao dan Confucius in de mensheid of
Plato in zijn ideeënleer. Hoewel Zarathustra sterk beïnvloed was door de heersende
opvattingen inzake het bestaan van twee soorten geesten, goede en kwade, verheerlijkte hij
tezelfdertijd duidelijk de idee van één eeuwige Godheid en van de uiteindelijke overwinning
van het licht over de duisternis.
5. De eerste eeuw na Christus. Als religieus leraar begon Jezus van Nazareth zijn loopbaan
met de cultus die door Johannes de Doper was ingesteld, en ging hij vooruit zover hij kon,
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tegen de vastengebruiken en de vormendienst in. Naast Jezus waren Paulus van Tarsus en
Philo van Alexandrië de grootste leraren van dit tijdperk. Hun godsdienstige denkbeelden
hebben in de evolutie van het geloof dat de naam van Christus draagt, een dominante rol
gespeeld.
6. De zesde eeuw na Christus. Mohammed stichtte een godsdienst die boven vele
geloofsovertuigingen van zijn tijd was verheven. Hij protesteerde tegen de sociale eisen die
door de godsdiensten van vreemdelingen werden opgelegd en tegen de
onsamenhangendheid in het religieuze leven van zijn eigen volk.
7. De vijftiende eeuw na Christus. Deze periode was getuige van twee religieuze
bewegingen: de ontwrichting van de eenheid van het Christendom in het Westen en de
synthese van een nieuwe godsdienst in het Oosten. In Europa had het geïnstitutionaliseerde
Christendom een graad van starheid bereikt waardoor verdere groei onverenigbaar was
geworden met eenheid. In het Oosten werden de gecombineerde leerstellingen van de Islam,
het Hindoeïsme en het Boeddhisme door Nanak en zijn volgelingen samengevoegd tot het
Sikhisme, een van de meest geavanceerde godsdiensten van Azië.
De toekomst van Urantia zal zonder twijfel worden gekenmerkt door het optreden van leraren
van religieuze waarheid – het Vaderschap van God en de broederschap van alle schepselen.
Het is echter te hopen dat de vurige, oprechte inspanningen van deze toekomstige profeten
minder gericht zullen zijn op het verhogen van de barrières tussen de godsdiensten en meer op
het versterken der religieuze broederschap van geestelijke godsverering onder de vele
volgelingen van de verschillende intellectuele theologieën welke zo kenmerkend zijn voor
Urantia van Satania.
Vraag : Wat is “ware “ religie volgens het UB?
Antwoord : P.966 – al.5 ………… het levende, dynamische lichaam van de persoonlijke
geestelijke ervaring – ware religie.
P.1091 – al. 1 Houdt steeds het volgende in gedachten: ware religie is het kennen van God
als uw Vader en de mens als uw broeder.
P.1091 – al. 6 .. Aangezien echte religie een zaak is van persoonlijke geestelijke ervaring,
zal iedere religieuze mens onvermijdelijk zijn eigen persoonlijke interpretatie hebben van het
besef van die geestelijke ervaring.
P.1128 – al. 3 ….Religie is immer en altijd geworteld en gegrond in de persoonlijke ervaring.
P.1778 – al. 4 ... De twee grootste opgaven in het leven zijn: een bestaan in de wereld
opbouwen, en tot eeuwig leven komen. En zelfs voor de ideale oplossing van de opgave om in
ons onderhoud te voorzien is religie nodig. Dit zijn beide hoogst persoonlijke opgaven. Ware
religie functioneert in feite niet los van de persoon.
P.1782 – al. 4 .... Ware religie heeft betrekking op onze bestemming en de realiteit van het
bereiken daarvan, evenals op de realiteit en het idealisme van datgene wat van ganser harte
in geloof wordt aanvaard. En dit alles moet voor ons persoonlijk gemaakt worden door de
openbaring van de Geest van Waarheid.
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P.2096 – al. 2. Het evolutionaire bewustzijn is in staat wetten, zedelijke beginselen en ethiek
te ontdekken; de geschonken geest, de inwonende Richter, openbaart aan het evoluerende
menselijke bewustzijn echter de wetgever, de Vader-bron van al wat waar, schoon en goed
is. En zulk een verlicht mens heeft een religie en is geestelijk toegerust om de lange,
avontuurlijke speurtocht naar God aan te vangen.
Vraag : Wat is de religie van Jezus?
Antwoord : P.1091 – al.2. De religie van Jezus is de meest dynamische invloed die de
mensheid ooit in beweging heeft gezet. Jezus brak met alle traditie, vernietigde alle dogma
en riep de mensheid op tot de verwezenlijking van haar hoogste idealen in tijd en eeuwigheid
– om volmaakt te zijn, zoals ook de Vader in de hemel volmaakt is.
P.1593 – al.5. ... De religie van Jezus was geheel gegrond op het leven van zijn
zelfschenkingsleven op aarde.
P.2075 – al.3 ... De religie ziet zich nu gesteld tegenover de uitdaging van een nieuw tijdperk
van wetenschappelijk denken en materialistische neigingen. In deze gigantische strijd tussen het
seculiere en het geestelijke zal de religie van Jezus uiteindelijk zegevieren.
P.2092 – al.4 .. Jezus stichtte de religie van persoonlijke ervaring in het doen van de wil van
God en het dienen van de broederschap der mensen.

SLOTOPMERKINGEN.
Als we de grafiek van de evolutielijn van een “normale” planeet vergelijken met die van onze
planeet Urantia, valt op dat wij als mensheid nogal wat achterliggen op het
ontwikkelingsschema dat het Urantia Boek ons beschrijft:
P.593 – al. 5: Post-Adamische Dispensatie. De materiële vooruitgang van een wereld vindt
grotendeels plaats in deze periode, tijdens welke de ontwikkeling van de
natuurwetenschappen wordt ingeluid – een tijdvak zoals Urantia thans ervaart. Uw wereld ligt
een hele dispensatie en meer achter op het gemiddelde planetaire schema.
Maar het Urantia Boek spreekt zich duidelijk uit, op meerdere plaatsen en in verschillende
contexten: dat onze planeet uiteindelijk het doel van het Tijdperk van Licht en Leven zal
bereiken.
P.1025 – al.4: Wanneer al deze speculaties in verband worden gebracht met het feit dat er
in de toekomst zeker zowel Magistraat-Zonen als Leraar-Zonen van de Triniteit zullen
verschijnen, en wanneer zij gecombineerd worden met de expliciete belofte van de SchepperZoon om eenmaal terug te keren, wordt Urantia een planeet met een onzekere toekomst en
een van de interessantste en boeiendste werelden in het hele universum Nebadon. Alles bijeen
genomen is het mogelijk dat wij in een toekomstige eeuw, wanneer Urantia het Tijdperk van
Licht en Leven nadert en de zaken van de rebellie van Lucifer en de afscheiding van
Caligastia definitief berecht zijn, getuige mogen zijn van de gelijktijdige aanwezigheid op
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Urantia van Machiventa, Adam, Eva en Christus Michael, en tevens ofwel een Magistraat-Zoon
of zelfs Leraar-Zonen van de Triniteit.
P.1025 – al. 5 ... Wij weten dat het de bestemming is van Adam en Eva om zo hun aardse
soortgenoten te vergezellen bij het Paradijs-avontuur, wanneer Urantia bestendigd zal zijn in
Licht en Leven.
P.2075 – al. 5: De religie ziet zich nu gesteld tegenover de uitdaging van een nieuw tijdperk
van wetenschappelijk denken en materialistische neigingen. In deze gigantische strijd tussen het
seculiere en het geestelijke zal de religie van Jezus uiteindelijk zegevieren.
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