INLEIDING
Aan de eerste leiders van de Urantia beweging is het advies
gegeven om duizenden studiegroepen op te richten. Misschien
was dat wel omdat het kader van een studiegroep beschouwd
werd als de meest effectieve plaats waar het onderricht uit Het
Urantia Boek wortel kan schieten in de harten en geesten van de
deelnemers, terwijl er tegelijkertijd een sociale band van
vriendschap tussen de lezers kan ontstaan. In het ideale geval
biedt deelname aan studiegroepen de mogelijkheid tot een
natuurlijke groei van ieders begrip.
Een gastheer of gastvrouw van een studiegroep begint aan een
avontuur dat vele beloningen met zich mede brengt, maar ook
enkele moeilijkheden. Sommige studiegroepen bloeien en andere
kwakkelen. Succesvolle gastheren/gastvrouwen van
studiegroepen hebben ontdekt dat de belangrijkste sleutels tot
succes zijn: een eenduidige aanpak, toewijding, geduld, begrip,
liefde, inspanning en duidelijke afspraken.
Deze folder is bedoeld om wat richtlijnen te geven aan lezers die
zelf gastheer/gastvrouw van een studiegroep willen worden of
die zelf al aan een studiegroep deelnemen. Het besluit om een
studiegroep te gaan leiden, is een belangrijke stap, want u moet
de bereidheid hebben om Het Urantia Boek dat u zo dierbaar is,
te gaan delen met mensen die u nauwelijks kent.
De Urantia Foundation heeft geen harde regels voor het
oprichten of begeleiden van een studiegroep. Maar we kunnen
wel de ervaringen met u delen van andere lezers die hebben
deelgenomen aan studiegroepen. In de praktijk ontwikkelt elke
studiegroep een eigen karakter en aanpak bij het bestuderen
van Het Urantia Boek die het beste aansluit op de gezamenlijke
behoeften van de leden.
Als u er belangstelling voor heeft om uw studiegroep vermeld te
hebben in de database van de St. Urantia Nederlandstalig, of
gepubliceerd op de website, dan kunt u dat verzoek per email
indienen via de site van de stichting www.urantia.nl . Nieuwe
lezers in uw omgeving kunnen dan gemakkelijk uw studiegroep
vinden. De enige eis die we stellen is dat de studiegroep geen
politieke activiteiten heeft en zich uitsluitend richt op de
bestudering van Het Urantia Boek.
SUGGESTIES VOOR HET BEGINNEN VAN U STUDIEGROEP
1. Stel een vaste dag, tijd en locatie vast voor de studiegroep.
Het is belangrijk dat er een betrouwbaar schema van
bijeenkomsten is, zodat de deelnemers gemakkelijk de tijd
voor de bijeenkomst kunnen reserveren.
2. Stel een comfortabele plaats ter beschikking voor de
bijeenkomst, met goede verlichting. Koffie, thee en lichte
versnaperingen zorgen natuurlijk voor een vriendelijke
atmosfeer.

3. Wees niet te gemakkelijk ontmoedigd: studiegroepen
bewegen als eb en vloed in de tijd, maar als u consequent een
tijd en plaats voor bijeenkomsten aanhoudt, dan
beantwoorden mensen dat. Hoewel de St. Urantia
Nederlandstalig kan helpen door nieuwe lezers naar een
bepaalde studiegroep te verwijzen, groeien de meeste
studiegroepen toch door mond-tot-mond verwijzingen tussen
mensen.
ENKELE TOEPASSELIJKE CITATEN
“Een sociale groep van mensen die gecoördineerd en harmonisch
samenwerken, vertegenwoordigt een veel grotere kracht dan de
enkelvoudige som van haar leden.” (Blz. 1477, par. 1)
Effectief en wijs leiderschap. In de civilisatie hangt er zeer, zeer veel
vanaf of de mensen bereid zijn op enthousiaste, effectieve wijze
lasten op zich te nemen. Voor het optillen van een zware last zijn
tien mannen weinig meerwaard dan één, tenzij zij samen tillen –
allen op hetzelfde moment. En dit teamwerk – sociale samenwerking
– is afhankelijk van het leiderschap. De culturele civilisaties van het
verleden en het heden zijn gebaseerd geweest op de intelligente
samenwerking der burgers met wijze, vooruitstrevende leiders,en
totdat de mens tot hogere niveaus evolueert, zal de civilisatie
afhankelijk blijven van wijs en krachtig leiderschap. (Blz. 911, par.
2)
STARTEN, ONTDEKKEN EN LEIDEN
Men hoeft zich de tekst niet compleet meester gemaakt te
hebben om een studiegroep te leiden. Het is wel handig als
iemand in de groep het boek ten minste één keer geheel
doorgelezen heeft, maar de leider van een studiegroep behoeft
geen expert in het boek te zijn. Het belangrijkste is dat die
persoon een goede begeleider en ondersteuner is van het
groepsproces, waarbij onderling de waarheid wordt ontdekt.
Niemand heeft alle antwoorden. En iedereen moet
aangemoedigd worden om zijn of haar interpretatie en ervaring
in het ontdekkingsproces in te brengen. Lezers zijn vaak
enthousiast om bij te dragen en te helpen bij het
ontdekkingsproces en dat draagt sterk bij aan een goede
studiegroep. Elk lid dient de kans te krijgen om vrijuit te praten
en om zijn of haar mening met de anderen te delen. Wanneer
iemand te veel invloed uitoefent op de anderen dan kan dat een
probleem worden voor het functioneren van de groep. Samen
een boek bestuderen is een gezamenlijk avontuur, een team
sport, en niet een vorm van klassikaal onderwijs.
Het volk hoorde hem [Jezus] met blijdschap omdat hij een der
hunnen was, een leek zonder pretenties: de grootste
godsdienstleraar van deze wereld was inderdaad een leek. (Blz.
2090, par 5)

Ook het feit dat niemand het boek geheel gelezen heeft, en dat
een ervaren leider ontbreekt, behoeft een nieuwe groep lezers
er niet van te weerhouden een studiegroep te beginnen. Vele
groepen zijn begonnen met allemaal nieuwe lezers en zijn
succesvol. Nieuwere lezers hebben er misschien behoefte aan
contact te zoeken met andere studiegroepen om moeilijke
onderwerpen te bespreken, want wanneer men de waarheid
zoekt dan helpt het om zoveel mogelijk gezichtspunten te
bekijken. De vertegenwoordiging van de Urantia Foundation kan
helpen bij zulke verdere contacten. Er is nu eenmaal geen
eenduidige of geautoriseerde kijk op de inhoud van Het Urantia
Boek.
En ook is er geen eenduidige of geautoriseerde manier om het
boek te bestuderen. De meeste studiegroepen lezen in een
verhandeling tijdens de bijeenkomst, en stoppen om punten van
verwarring of van belang te bespreken. Sommige groepen lezen
de verhandelingen van voor naar achter, één voor één. Andere
groepen kiezen willekeurig een bepaalde verhandeling, of op
basis van een bepaalde interesse, of actualiteit. Weer andere
bestuderen thema’s die door het gehele boek terugkeren.
Hoewel het zeker in ons voordeel is om als groep samen te
komen en bepaalde taken te verrichten, is er geen voordeel te
bereiken met het streven naar een uniforme filosofie. Juist de
veelzijdigheid van gezichtspunten en ervaring maken een
studiegroep interessant, levendig en uitdagend. Studiegroepen
kunnen groei en sociale contacten bevorderen, maar zorgen vaak
ook voor verrassende conflicten over de interpretatie van de
boodschappen van het boek. De leden van de groep worden
dan nieuwe en onverwachte kansen geboden voor individuele en
collectieve groei. Verschil van inzicht is niet noodzakelijkerwijs
negatief. Juist het overbruggen van die verschillen en het
omvormen daarvan in hogere betekenissen en waarden is een
vaardigheid die door inspanning, geduld en vriendelijkheid
verkregen kan worden.
Nieuwe religieuze inzichten komen voort uit conflicten die de
aanzet geven tot het kiezen van nieuwe, betere reactiegewoonten,
in plaats van de oude, inferieure reactiepatronen. Nieuwe
betekenissen komen pas naar boven te midden van conflicten; en
conflicten blijven alleen maar bestaan wanneer men weigert de
hogere waarden aan te nemen die in hogere betekenissen besloten
liggen. (Blz. 1097, par. 5)
Er zijn nog vele andere teksten in het Urantia Boek die kunnen
helpen bij uw taak en alle andere leden van de studiegroep
kunnen er voordeel van hebben. Sommige van die citaten worden
genoemd op de laatste bladzijde van deze folder.

CONTACT MAKEN MET POTENTIËLE LEDEN
De St. Urantia Nederlandstalig houdt een database bij van
lezers die er belangstelling voor hebben om met andere lezers in
contact te komen. U kunt via de website www.urantia.nl contact
opnemen met de stichting voor verdere inlichtingen..
Persoonlijke vrienden en bekenden die geïnteresseerd zijn in het
Urantia Boek passen meestal gemakkelijk in een studiegroep. Wij
vragen u wel voorzichtig te zijn met het uitnodigen van
onbekenden bij u thuis, maar niet voorzichtiger dan u mensen in
andere gevallen zou beoordelen.
HET BEPALEN VAN EEN TIJD EN PLAATS
Een essentiële voorwaarde voor succes lijkt te zijn dat er zich een
vaste kern van lezers vormt die op een vaste tijd en plaats
bijeenkomt.
Dat geeft een studiegroep stabiliteit en samenhang. Als u vaak
van plaats, dag en tijd wisselt, dan zult u een terugval ervaren in
de mate van deelname, want de leden zullen het moeilijker
vinden om deze zaken te onthouden en te plannen. Als het niet
mogelijk is om een vaste tijd en plaats aan te houden, dan helpt
het zeker wanneer u een overzicht van data en tijdstippen
bijhoudt en dit periodiek aan de leden overhandigt. Het is
eveneens een goed idee om de aanvangstijd en eindtijd van de
studiegroep zo veel mogelijk gelijk te houden. Het helpt
onnodige irritaties te voorkomen als iedereen zich ook aan deze
tijdstippen houdt.
EEN COMFORTABELE OMGEVING
Bijeenkomsten van een studiegroep vinden meestal plaats in de
woning van de gastheer of gastvrouw. Maar ook bibliotheken,
wijkcentra of buurthuizen bieden vaak de gelegenheid voor
dergelijke bijeenkomsten. Of denk eens aan een nabijgelegen
kerkgebouw of meditatiecentrum. De plaats voor de bijeenkomst
moet comfortabel zijn, met een goede verlichting. Het is goed
wanneer iedereen zit op een manier dat ieder elkaar kan
aankijken. Een tafel is nuttig voor het maken van aantekeningen
of om boeken of ander materiaal op te plaatsen.
Vaak is het nuttig, maar niet essentieel, om verschillende
ondersteunende zaken bij de hand te hebben, zoals een
elektronische versie van het Urantia Boek (om snel zaken op te
zoeken), een woordenboek, de Bijbel, de Engelstalige brontekst
e.d. Ook kan het handig zijn om enkele reserve-exemplaren van
het Urantia Boek bij de hand te hebben, bijvoorbeeld voor
nieuwkomers die (nog) geen eigen exemplaar hebben.
DE JUISTE BALANS TUSSEN STUDIE EN CONTACT
Het is nuttig om een goede balans te vinden tussen studie en
sociale contacten tijdens bijeenkomsten van de groep. Meestal
besteden studiegroepen de meeste tijd aan het bestuderen.
Sommige groepen beginnen of eindigen met een kort gebed of
een moment van stilte, maar de groep besluit dit zelf. Soms
nemen leden om beurten iets lekkers mee voor tijdens of na de

studie. Iedere groep ontwikkelt zijn eigen gewoonten op deze
gebieden.
ENKELE VERWIJZINGEN NAAR DE TEKST DIE WELLICHT
NUTTIG ZIJN
Verhandeling 159: De rondreis door de Dekapolis (Blz.
1762)
Onderwerpen: Instructie voor leraren en gelovigen, methoden
van oplossen van conflicten, vergeving
Verhandeling 100: Religie in de menselijke ervaring (Blz.
1094)
Onderwerpen: religieuze groei, problemen die met groei
gepaard gaan, het hoogtepunt van religieus lezen.

Informatie over het
opzetten en leiden van
een studiegroep

OVERIGE INFORMATIE EN CONTACT
Het Urantia Boek wordt uitgegeven door de Urantia Foundation
en is in elke boekhandel in Nederland verkrijgbaar of te
bestellen met ISBN Nummer 90.9011151.4. Sinds 1950 is de
Urantia Foundation de officiële uitgever en houdster van het
copyright van het authentieke Urantia Boek.
In Nederland is de St. Urantia Nederlandstalig actief ter
bevordering van de studie van het boek. De St. Urantia
Nederlandstalig is ook beschikbaar om leiders van studiegroepen
te ondersteunen bij het leiden van de groep, zowel met
betrekking tot de organisatie als inhoud en methodieken. Via de
website www.urantia.nl kunt u met de stichting contact opnemen.
Voor de nieuwsbrief van de St. Urantia Nederlandstalig kunt uw
zich gratis aanmelden via de website www.urantia.nl.
Het Urantia Boek, het woord- en beeldmerk Urantia en het
beeldmerk van de drie concentrische cirkels zijn alle eigendom van
de URANTIA Foundation
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