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Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en
Vlaanderen

Hierbij ontvang je de eerste Nieuwsbrief
van 2018.
Hopelijk kunnen jullie terugzien op goede
Kerstdagen en een goede jaarwisseling.
Ik spreek de wens uit dat het nieuwe jaar
alle goeds mag brengen en dat het aan
jullie hoopvolle verwachtingen mag
voldoen.
We kunnen er niet omheen: 2018 zal voor
de Stichting Urantia Nederlandstalig een
heel bijzonder jaar worden. In 2015 zijn
we door de Urantia Association
International gevraagd de 10e
Internationale Conferentie van de Urantia
Association International in 2018 te
organiseren.
We kunnen er niet omheen …
Wat een eer voor Nederland om op een
innovatieve wijze Jezus een prachtig
podium te geven. De voorbereidingen
lopen zeer voorspoedig. Jullie kunnen over
deze conferentie volop informatie vinden
op onze website www.uai2018.org.

De website wordt in aanloop naar de
conferentie steeds aangevuld met nieuwe
informatie. Heb je je al geregistreerd voor
deze voor Nederland bijzondere
gebeurtenis? Wacht niet te lang i.v.m. de
beschikbaarheid van voldoende kamers.
Het is ook een moment om terug te kijken
naar hetgeen 2017 ons als SUN gebracht
heeft. Op 21 augustus hebben we de
geboortedag van Michael van Nebadon als
Jezus van Nazareth weer gevierd in de
vertrouwde omgeving van Groot Kievitsdal
in Baarn. We waren blij met alle bezoekers
die deze dag voor de eerste keer hebben
bezocht.
De ‘pilot’ is een succes gebleken
De ‘pilot’ om op innovatieve wijze de
presentaties door Urantia Boek lezers te
laten verzorgen is een succes gebleken en
wordt daarom verder ingevuld door de
sprekers tijdens de komende conferentie.
Afgelopen jaar hebben zich 26 nieuwe
lezers aangemeld voor het ontvangen van
onze Nieuwsbrieven. Dat is ook dit jaar
weer een mooie groei.
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‘2018: Jaar van verbinding?’ is mijn
bijdrage aan de eerste Nieuwsbrief van
het nieuwe jaar met daarin een hoopvolle
visie op de (verre?) toekomst.

gelovigen. Een citaat van de
verhandeling 159 is gekozen voor de
rubriek: Ter overweging. Absoluut de
moeite waard!

Verder kunnen jullie lezen over de nieuwe
ontwikkelingen rondom de conferentie en
uiteraard wordt een aantal zaken die van
belang zijn opnieuw onder de aandacht
gebracht.

Het afsluitend gedicht van Dorrit Lanfers
heeft de titel: ‘Verbinding’. Bedankt
Dorrit.

Rondreis door de Dekapolis
Frank van Rooij belicht in zijn bijdrage aan
deze Nieuwsbrief de vrolijkheid en
opgewektheid van Jezus, ondanks de vele
tegenslagen die Jezus in zijn leven gekend
heeft. Bedankt Frank!
Op zijn rondreis door de Dekapolis geeft
Jezus vele instructies aan leraren en

Namens het bestuur van de Stichting
Urantia Nederlandstalig wens ik jullie een
heel voorspoedig, gezond en gelukkig
Nieuwjaar toe.
Jaap Terra
Voorzitter Stichting Urantia
Nederlandstalig (SUN)
: info@urantia.nl

: 06-25468368
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2018: Jaar van verbinding?

Aan het eind van het oude jaar met het
vooruitzicht op een geheel blanco
Nieuwjaar 2018 zijn er momenten om stil
te staan bij hetgeen het jaar 2017 voor
ons persoonlijk heeft betekend. Soms
verdrietige momenten en hopelijk ook
vreugdevolle mooie momenten.
Iedereen zal dit op zijn eigen manier
beleven. Een persoonlijk ‘jaaroverzicht’
om het maar zo te noemen.

Je voelt dan de onderlinge verbondenheid
en ook de geweldige steun van ’boven’.
Dat stemt mij persoonlijk tot
dankbaarheid.
Naast andere leuke dingen was er gelukkig
ook nog tijd om zo nu en dan in het
Urantia Boek te lezen.
Alhoewel ik onderstaande tekst uit het
Urantia Boek vele keren had gelezen werd
ik er opnieuw door geraakt.

Een flink deel van mijn tijd werd in beslag
genomen door de voorbereiding van de
conferentie in 2018. Een dankbaar gevoel
overviel me om samen met enthousiaste
mensen om me heen - die zich voor de
volle 100% inzetten- de 10e Internationale
Conferentie van de Urantia Association in
Nederland tot een succes te maken.

(1574.4) 140:5.11 3. ‘Gelukkig zijn de

zachtmoedigen, want zij zullen de
aarde beërven.’ Echte
zachtmoedigheid heeft geen
verband met vrees. Zij is veeleer
een instelling van de mens die
samenwerkt met God – ‘Uw wil
geschiede.’ Zij behelst geduld en
verdraagzaamheid en wordt
gedreven door een onwankelbaar
geloof in een wetmatig en
vriendelijk universum. Zij overwint
alle verleiding om in opstand te
komen tegen de goddelijke leiding.
Jezus was de ideale zachtmoedige
mens van Urantia en hij beërfde
een enorm universum.

Een dankbaar gevoel
Ook kwam hierbij steeds het woord
‘verbinden’ bij me op en ik kon me er niet
van los maken. Wat een mooi gevoel om
ons samen in verbondenheid in te zetten
om Michael van Nebadon een prachtig
podium te geven tijdens de conferentie
met als thema:
Jesus as a Teacher: are you ready to live
his teachings in the 21th century’?

Hierbij werd ik niet alleen geraakt door
het woord ‘zachtmoedigheid’ maar vooral
ook door de woorden ‘een wetmatig en
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vriendelijk universum’. Wat een zeker
gevoel geeft het te weten om te worden
gekoesterd in een wetmatig en vriendelijk
universum, waarvan Michael van Nebadon
de Soevereine Schepper Zoon is, die ons
zijn broeders noemt.

anders gaan kiezen? Zullen we ook minder
zwart/wit gaan denken? Gaan we mee
met positieve doorbraken die óók door
anderen worden bewerkstelligd? Kijken
we daar naar uit, terwijl we op het ‘puntje
van onze stoel zitten’?

Een universum waarin alles onderhevig is
aan Goddelijke wetmatigheid. En ooit
zullen wij mogelijk dat beter gaan
begrijpen.

Zo hopen wij allen dat de kinderen en de
kleinkinderen van de mensheid een weg
inslaan naar een goede toekomst op een
mooi en leefbaar Urantia.

Prachtig allemaal … maar nu terug naar
Urantia. Hier geeft het jaaroverzicht van
2017 ons wat andere feiten. Een harde
wereld waarbij ‘zachtmoedigen’ met een
lampje lijken te moeten worden gezocht
en waar het voor velen niet een
vriendelijke wereld is om op te leven.

Zo gaan we als Urantia deelnemen aan
een wetmatig en vriendelijk universum, in
onnoemelijk veel variaties en toch een
eenheid! Noem het maar ‘eenheid in
diversiteit’. God ziet ieder mens in zijn
capaciteit en talent als uniek, als zijn
kinderen van één grote familie.

Prachtig allemaal …

Eenheid in diversiteit

Misschien kan nu en in de toekomst het
Urantia Boek de mensheid een steuntje in
de rug geven en behulpzaam zijn bij het
realiseren van de dikwijls ogenschijnlijk
onmogelijke en mooie dingen.

Misschien leven we nu nog in dualisme en
geloven we diep van binnen niet in onze
eenheid. Wat hebben we geleerd van ons
verleden? Hebben we angst om los te
laten? Zijn we voldoende innovatief?
Voelen we ons door geloof eeuwig vrij en
zijn wij het kanaal voor het doorgeven van
goede dingen?

De ‘Hemelsen’ hebben hiervoor
aardebewoners nodig om uiteindelijk een
wereld in ‘Licht en Leven’ te realiseren.
De keuze is aan ons mensheid en onze
vrije wil is inmiddels gerespecteerd
geworden. Nemen we zelf onze
verantwoordelijkheid voor de nieuwe
ontwikkelingen die ons worden aangereikt
om de dingen anders en beter te kunnen
doen?

We zien op Urantia een groeiend aantal
mensen dat het goede met de aarde voor
heeft en deze mensen nemen hun
besluiten, en dat zijn in deze moderne
tijden niet altijd makkelijke beslissingen.

Goede dingen stromen door onszelf en
hebben hierbij draagvlak nodig. Zullen we
ons vanuit ons hart verbinden met
mensen om ons heen? Zullen we kiezen
voor minder dualisme en zullen we ook
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Wij allen mogen in goed vertrouwen
weten dat we beschermd zijn, en
verbonden met een wetmatig en
vriendelijk universum. De ideale
zachtmoedige ‘chef’ van dit universum
zegt ons onze broer te zijn.
Een veilig gevoel in verbondenheid!
Jaap Terra
Voorzitter SUN
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De 10e internationale conferentie van de Urantia
Association International in Nederland op 12 – 15
april 2015

In vorige Nieuwsbrieven hebben we je
steeds op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen in aanloop naar de
conferentie in 2018. Op onze website
www.uai2018.org- die speciaal voor deze
conferentie is ontworpen - kun je alle
benodigde actuele informatie vinden.
Een aantal zaken vinden we van belang in
deze Nieuwsbrief (opnieuw) onder jouw
aandacht te brengen:

Deelname aan de
conferentie
Jouw deelname aan de conferentie
bedraagt € 325,00. Hierbij is inbegrepen:






Het bijwonen van de conferentie
vanaf donderdagavond 12 april tot en
met zondagmorgen 15 april waarbij
de beste sprekers aan het woord
komen. We zullen je hierover nader
informeren;
Tijdens de conferentie koffie/thee of
water;
Vrijdag en zaterdag een uitgebreide
lunch;
Op donderdag, vrijdag en zaterdag
een drie-gangen diner;




Op vrijdagavond een concert van Iris
Kroes;
Op zaterdagavond een optreden van
Pato Banton en Antoinette Hall

Let op: het deelnamebedrag is exclusief
overnachtingen en ontbijt. Voor de
hotelovernachtingen hebben we bij NH
Conference Centre Leeuwenhorst óók
concurrerende prijs afspraken gemaakt.

Creditcard of geen
creditcard?
Voor het boeken van de deelname aan de
conferentie alsmede de overnachtingen
gebruik je de website www.uai2018.org.
Betalingen en hotelreserveringen via deze
website kunnen alleen als je in het bezit
bent van een creditcard. (met bijbehorend
16-cijferig nummer).
Indien je niet in het bezit bent van een
creditcard, dan hoeft dit geen probleem te
zijn. Het bedrag voor deelname aan de
conferentie is € 325,00. Dit bedrag kun je
ook overmaken op onze rekening die we
speciaal voor deze conferentie hebben
geopend:
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NL57 TRIO 0391 1776 05
TRIO2U
Stichting Urantia Nederlandstalig
Deelname conferentie 2018

Jouw hotelreservering kun je boeken via:
https://www.nh-hotels.com/event/the10th-urantia-association-internationalconference
Wacht niet te lang met het boeken van
jouw kamer …
Ieder jaar is het gedurende de periode
waarin de conferentie wordt
georganiseerd erg druk met bezoekers uit
de gehele wereld, hierbij denkend aan o.a.
de Keukenhof. Momenteel hebben we
voldoende kamers gereserveerd voor
gasten van de conferentie. Gezien de vele
boekingen van bezoekers van de
conferentie is het erg belangrijk zo
spoedig mogelijk jouw overnachtingen bij
Leeuwenhorst te reserveren. Mocht je de
conferentie willen bezoeken en geen
gebruik willen maken van de
overnachtingsmogelijkheid bij NH
Conference Centre Leeuwenhorst, dan is
dit natuurlijk prima. Hiervoor dien je zelf
een reservering te boeken bij een andere
locatie.

Sponsoring
In ons voorstel aan de Urantia Association
International voor het mogen organiseren
van de conferentie hebben we een bedrag
toegezegd dat we door giften en donaties
zouden willen vergaren. Het streefbedrag
is bijna bereikt. Als enkele van onze
Nieuwsbrieflezers in een gulle bui een
bedrag van € 25,00 overboeken op
onderstaande rekening kunnen we ook

aan deze toezegging voldoen. Dus in jullie
warme belangstelling aanbevolen.
Je kunt voor een donatie het bovenstaand
rekeningnummer gebruiken. Vermeld bij
de overboeking a.u.b. “Donatie
Conferentie 2018”.

Een vernieuwde opzet
De opzet van deze conferentie is anders
dan gebruikelijk. Na een korte centrale
presentatie (10 minuten) kunnen
deelnemers het behandelde thema
uitdiepen in de vaste groep waarvan zij
deel uitmaken, tijdens de zogenaamde
break out sessies.

Vaste groepen
We hebben de opzet van deze conferentie
gebaseerd op The Group Dynamic Model
zoals beschreven door David Linthicum.
De deelnemers worden door de
organisatie aan een groep toegewezen en
zullen gedurende alle dagen van de
conferentie bij elkaar blijven. Deze vaste
groepen, die elk ongeveer acht personen
groot zijn, ondersteunen de doelstelling
om tijdens de conferentie tot diepte
studie te komen. Bij deze toewijzing wordt
zoveel mogelijk rekening gehouden met
de door u gewenste taal. De naam van de
groep waarbij u bent ingedeeld kunt u
vinden links bovenaan op uw naambadge.

Diepte studie
De presentatoren voorzien de groepen
van opdrachten, kruisverwijzingen en of
vragen waarmee zij het besproken thema
kunnen uitdiepen. Met behulp van deze
aanwijzingen kunnen zij met elkaar in
gesprek gaan en ervaringen uitwisselen.
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Ervaringen waarmee de theoretische
concepten uit het Urantia Boek met het
leven van alle dag verbonden kunnen
worden. De werkwijze is conform de
methode, die ontwikkeld werd door
George Michelson Dupont en elke groep
werkt met dezelfde opdrachten.

fitnessruimte of je even terug te trekken
voordat het volgende onderdeel begint.

Sprekers tijden de Plenaire
presentaties

Maximale participatie
Door het model van vaste groepen te
combineren met de methode van
dieptestudie van George Michelson
Dupont is het mogelijk dat alle deelnemers
ruimte krijgen voor actieve deelname aan
het proces en dus ook voor hun
individuele inbreng.

Workshops

We zijn erg blij dat de door ons
uitgenodigde sprekers gehoor hebben
gegeven om een plenaire presentatie te
willen houden. Het zijn sprekers die
gedurende vele jaren het Urantia Boek
hebben bestudeerd en zeer goed op de
hoogte zijn van de vaak moeilijke materie
en concepten van het boek.
Deze sprekers zijn: Chris Wood – David
Linthicum – Richard Jernigan – André
Radatus – Gaétan Charland – Jeffrey
Wattles en Pato Banton.
Binnenkort zal er meer informatie over
deze sprekers te vinden zijn op onze
website.

Op zaterdagmiddag zullen er workshops
gegeven worden. Vooraf heeft men dan
kunnen aangeven welke workshops men
wil volgen.

Workshops

Samenvattingen van
Plenaire bijeenkomsten
Na afloop van iedere plenaire bijeenkomst
ontvangt men de teksten van de lezingen
in de gewenste taal. De aangeboden
teksten zullen zijn: Nederlands, Engels,
Spaans en Frans.

Sociale contacten
Tussen de presentaties en het groepswerk
is veel ruimte gelaten voor ontmoetingen,
nieuwe kennismakingen of contact met
oude bekenden en de contacten met, of
uitbreiding van netwerken. Er is de
mogelijkheid voor wandelingen langs de
bollenvelden, wat tijd doorbrengen in de

Op zaterdagmiddag 14 april zal er een 12tal workshops worden gegeven waarbij
sprekers aan het woord komen die het
thema van de conferentie: ‘Jesus as a
Teacher’ van diverse kanten belichten.
Ieder zal hier actief bij worden betrokken.
Er heeft zich een groot aantal Urantia
Boek lezers uit Nederland en Belgisch
Vlaanderen aangemeld. Dit aantal kan
natuurlijk altijd hoger. Hierbij ook aan de
twijfelaars een welgemeende uitnodiging
om de conferentie dit jaar te bezoeken.
U bent van harte welkom.
Namens het bestuur van de SUN
Jaap Terra
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Jezus was een vrolijk mens

Nogal wat Christenen benadrukken het
lijden van Christus, dat hij aan het kruis is
gestorven voor onze zonden en nog wat
van dat heftige en zwaarmoedige. Nu
denk ik zeker dat het een ongelooflijke en
zware opdracht was. Dat begrijpen we wel
uit alle verhalen over Jezus. Maar wordt
de andere kant van het verhaal wel
genoeg benadrukt, komt dat wel genoeg
voor het voetlicht? Zien we wel de
levende Jezus, zijn voorbeeld? Het
Urantiaboek doet dat m.i. geweldig, dat
benadrukken van het levende voorbeeld
dat Jezus was en het benadrukken van zijn
menszijn, zijn kracht en zijn liefde. Maar
nu dus maar even intunen op zijn
vrolijkheid.
Eerst het Urantiaboek:
(1102.6) 100:7.9 Jezus was een

ongewoon opgewekt mens, maar
hij was niet een blinde,
onnadenkende optimist.
Voortdurend spoorde hij zijn
volgelingen aan met de woorden:
‘Heb goede moed.’ Hij kon deze
instelling van vertrouwen staande
houden door zijn onwankelbaar
vertrouwen op God en zijn
onwrikbaar geloof in de mens.

(1102.9) 100:7.12 Jezus was altijd

opgewekt, niettegenstaande het
feit dat hij soms met volle teugen
dronk uit de beker van menselijk
verdriet. Onbevreesd zag hij de
werkelijkheden van het bestaan
onder ogen en toch was hij vol
enthousiasme voor het evangelie
van het koninkrijk. Maar hij
beheerste zijn enthousiasme, hij
werd er nooit door beheerst. Hij
was zonder voorbehoud toegewijd
aan ‘het werk van de Vader.’ Dit
goddelijk enthousiasme deed zijn
niet-geestelijke broeders denken
dat hij buiten zichzelve was, maar
het universum dat toekeek achtte
hem het toonbeeld van geestelijke
gezondheid en het patroon van de
allerhoogste sterfelijke toewijding
aan de hoge maatstaven van
geestelijk leven. En zijn beheerste
enthousiasme werkte aanstekelijk:
zijn metgezellen moesten zijn
goddelijk optimisme wel delen.
(1103.1) 100:7.13 Deze man uit

Galilea was niet een man van
smarten: hij was een vreugdevol
mens. Steeds weer zei hij, ‘Verheug
u met grote blijdschap.’ Maar toen
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zijn plicht zulks eiste, was hij bereid
om moedig door ‘het dal der
schaduwen des dood’ te gaan. Hij
was blijmoedig maar terzelfdertijd
nederig.

Moet onze basistoon, onze levenshouding,
onze opgeruimdheid niet door het leven
van Jezus worden opgekrikt?

Toch is dit dus echt iets om bij stil te staan.
Jezus als de vrolijke boy, die met humor
en blijdschap en liefde voor het leven
hoop en opgeruimdheid en enthousiasme
uitstraalde. Dat enthousiasme dat vind ik
wel wat. Moeten jullie je voorstellen. Een
enthousiaste Jezus, iemand die blij
rondloopt, die het leven leeft, koestert,
die hoop heeft en altijd een perspectief
ziet. Nou volgens mij kunnen we daar wel
een voorbeeld aannemen. Terwijl hij heel
goed wist van de bagger die over hem
uitgestort zou worden. En hoe hij zou
eindigen. Maar toch.
Dutch conditioning
Ik ga even in op wat ik in mijn eigen leven
zie, en om me heen bij anderen zowel
privé als op mijn werk. En dan wil ik wel
benadrukken dat vooral Nederland wel
een beetje lijdt aan de “dutch
conditioning” oftewel het toch altijd wel
benadrukken wat er niet goed gaat,
praten over jouw kwalen, klagen over de
overheid en de belastingen, al gauw een
rij in de supermarkt te lang vinden. Een
beetje verwend zijn we, maar vooral in
onze contacten geneigd om te zeuren.
Wisten jullie dat alleen Nederlanders
terwijl ze alleen maar een kopje koffie
hebben ingeschonken in de keuken en dan
weer in hun luie stoel gaan zitten,
verzuchten: ‘hè, hè”. Ik doe niet aan
Nederlanders-bashing, echt niet, ik wil een
punt maken. En dat is dit.

 Als wij zoals Jezus geloven in het
eeuwige leven,
 als wij in gesprek kunnen met de
trouwe God,
 als wij verzekerd zijn van een glorieuze
belofte van eeuwig leven,
 als wij accepteren dat wij niet alleen
zijn,
 als we weten dat onze moeilijkheden
tijdelijk zijn,
 als wij voelen dat wij een ziel hebben,
 als wij ervaringen hebben van
geestelijke inspiratie,
 als wij ervaringen hebben met
geestelijke ingevingen,
 als wij vertrouwen op de wil en de
wetten van God,
 als wij weten van de orde in de kosmos,
 als wij beseffen dat wij onderdeel zijn
van het geestelijke leven,
 als wij gewoon diep van binnen en
praktisch en feitelijk weten dat God op
ons wacht.
Nou dan hebben we toch de eenvoudige
opdracht om vrolijk en enthousiast en blij
en vol goede moed het leven te leven,
onze medemens met een glimlach te
bejegenen, alles vol vertrouwen en met
alle rust van de wereld en vol hoop te
accepteren.
Alles vol vertrouwen
Dat moeten we, dat zijn we verplicht aan
God, aan Jezus’ inspanningen op aarde. Zo
simpel is onze taak. Zo makkelijk moet het
ook zijn om vrolijk te zijn. Hoe kunnen we
anders handelen met het oog op deze
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kennis, deze inzichten, deze belofte, dit
besef?

donker, maar met het deksel eraf vol licht
en lucht.

Want mijns inziens, oh pardon, eigenlijk
naar de geest van Jezus, is het vat van ons
leven met de deksel erop somber en

Het kan niet anders zijn.
Frank van Rooij
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Ter overweging

Instructie voor leraren en gelovigen
(1766.6) 159:3.10 Ge zult uw leraar

dapperen en moedigen en heb niet
al te veel medelijden met lafhartige
zielen die de beproevingen in het
leven maar halfslachtig willen
aanpakken. Biedt geen vertroosting
aan hen die bij de pakken
neerzitten zonder strijd geleverd te
hebben. Reageert niet meevoelend
op uw medemens met alleen de
bedoeling dat zij op hun beurt
meevoelend op u zullen reageren.

niet afschilderen als een man van
smarten. Toekomende generaties
zullen ook onze stralende vreugde
kennen, de opgewektheid van onze
goede wil, en de inspiratie van ons
goede humeur. Wij verkondigen
een boodschap van goed nieuws,
die aanstekelijk is in zijn
transformerende kracht. Onze
religie klopt van nieuw leven en
nieuwe betekenis. Zij die dit
onderricht aanvaarden, worden
van vreugde vervuld en hun hart
moet zich wel steeds meer
verheugen. Toenemend geluk is
altijd de ervaring van allen die
zeker zijn over God.

(1766.8) 159:3.12 Wanneer mijn

kinderen zich eenmaal bewust
worden van de zekerheid van de
goddelijke tegenwoordigheid, zal
dit geloof het bewustzijn
verruimen, adel verlenen aan de
ziel, de persoonlijkheid versterken,
het geluk vermeerderen, de geestwaarneming verdiepen, en het
vermogen om lief te hebben en
bemind te worden vergroten.

(1766.7) 159:3.11 Leert alle

gelovigen dat ze niet moeten
leunen op de onzekere stut van
valse sympathie. Ge kunt geen
sterk karakter ontwikkelen door
toe te geven aan zelfmedelijden;
tracht eerlijk de bedrieglijke
invloed te vermijden van loutere
kameraadschap in de ellende. Laat
uw sympathie uitgaan naar de

(1767.1) 159:3.13 Leert alle

gelovigen dat zij die het koninkrijk
binnengaan daardoor niet
onkwetsbaar worden voor de
ongelukken in de tijd of voor
gewone natuurrampen. Geloof in
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het evangelie zal niet voorkomen
dat men in moeilijkheden geraakt,
maar het zal wel zorgen dat ge
onbevreesd zult zijn wanneer ge
door moeilijkheden wordt
overvallen. Indien ge in mij durft te
geloven en mij van ganser harte
gaat volgen, slaat ge daardoor
zekerlijk de weg in die vast en zeker
tot problemen leidt. Ik beloof niet
dat ik u zal verlossen van de
wateren der tegenspoed, maar wel

beloof ik dat ik met u door al die
wateren zal gaan.
(1767.2) 159:3.14 En nog veel meer

leerde Jezus deze groep gelovigen,
voordat zij zich gereedmaakten
voor de nacht. Zij die deze woorden
hoorden, bewaarden ze als
schatten in hun hart en herhaalden
ze dikwijls ter stichting van de
apostelen en discipelen die niet
aanwezig waren toen ze werden
uitgesproken.
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stichting

nederlandstalig

Verbinding

Laat mij je omarmen
zeggen dat ik van je hou
Je aan kijken
tot diep in je ogen

Zodat wij verbinden

Zie mij als vriend
niet als vreemdeling
Ik wacht en weet
eens is het zover

Werkelijke Verbinding

Dorrit Lanfers
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