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URANTIA•

Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen
We lopen tegen het einde van het jaar, het
eerst jaar van de stichting Urantia
Nederlandstalig (S.U.N.) en we bevinden ons
midden in de maand december. Een tijd, die in
de regel in het teken van de feestdagen staat.
Het wat meer aardse Sinterklaasfeest hebben
wij inmiddels achter ons en nu zijn we in de
aanloop naar het Kerstfeest waarbij onze
gedachten vaak afwisselend met aardse en
hemelse zaken bezig zijn, om dan de maand en
het jaar af te sluiten met Oud en Nieuw. Een
feest waarin we vaak onbekommerd allerlei
oude gebruiken voortzetten om het geluk voor
het nieuwe jaar af te roepen. Toch hoor ik ook
steeds vaker in mijn omgeving, dat men,
behalve genieten van de meer traditionele
gebruiken, de jaarwisseling ook meer en meer
gebruikt om wat dieper terug te kijken op het
oude jaar. Hoe is het leven verlopen, welke
grote en kleine gebeurtenissen hebben plaats
gevonden en hoe is onze eigen ontwikkeling
geweest. Hoe zijn we met het leven omgegaan,
om vervolgens stil te staan bij een nieuw
kalenderjaar, een nieuwe periode en misschien
een nieuw perspectief waarmee we naar
invulling en betekenis willen kijken.

landelijke bijeenkomst van de lezers van het
Urantia Boek, iets wat trouwens wereldwijd op
heel veel plaatsen gebeurt. Maar wat doen we
dan nu met Kerstmis?

Vanuit de context van het Urantia Boek, willen
wij in deze nieuwsbrief wat meer stilstaan bij
het Kerstfeest. Zoals u allen weet, vertelt het
Urantia Boek ons, dat Jezus op 21 augustus
rond het middaguur is geboren en dus niet in
de nacht van 25 december. Zijn geboortedag
op 21 augustus zijn wij gaan vieren met een

Dat is een vraag die we ons al eerder hebben
gesteld. Ook in de aanloop naar 21 augustus
hebben wij daar bij stilgestaan. Rondkijkend
op internet zijn wij een artikel tegengekomen
van Mark Kulieke: “The New Meaning of
Christmas” en de boodschap van dat artikel
willen we graag met u delen. Het hele
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(Engelstalige) artikel is op onze website terug
te vinden onder de rubriek ‘op weg naar
Kerstmis’.
Dan is er in deze nieuwsbrief nog nieuws vanuit
de studiegroepen, de aankondiging van de
internationale conferentie en een Kerstverhaal
van Aawee.

Wij wensen u van harte heerlijke feestdagen
toe en een gezegend Kerstfeest met veel Licht,
Liefde en Broederschap, in het volle besef dat
wij nooit alleen zijn en altijd kunnen beschikken
over alle hulp die wij nodig hebben.
John, Samantha en Karen

Een nieuwe betekenis voor het Kerstfeest
Het artikel ‘The New Meaning of Christmas’ is
hier niet letterlijk vertaald. Wij hebben er voor
gekozen onze interpretatie te geven. De
originele Engelstalige tekst van het artikel staat
op onze website.
Mark Kulieke, de auteur van het artikel waar
we naar verwijzen, is een zoon van een van de
zogenoemde forumleden, die met elkaar de
verhandelingen bestudeerden voordat het
Urantia Boek gepubliceerd werd. Zij ontvingen
de verhandelingen, bestudeerden deze,
voerden een dialoog en reageerden daarop
met vragen aan de bovenmenselijke wezens
waarmee zij contact hadden. Hiermee leverden
zij een grote bijdrage aan de vormgeving van
het Urantia Boek zoals wij dat nu kennen.
Sommige dialogen met deze bovenmenselijke
wezen waren niet bestemd voor publicatie.
Hier lagen waarschijnlijk vele verschillende
redenen aan ten grondslag; veel van deze
verslagen lijken vooral te hebben gediend als
steigermateriaal, andere gaven vooral
richtlijnen met betrekking tot de publicatie van
het Urantia Boek en het oprichten van
organisaties. Destijds was het materiaal van
groot belang, maar nadat het haar doeleinden
had gediend was het materiaal nutteloos
geworden.
De meeste verslagen zijn verdwenen, en
meestal werden de verslagen direct door de
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bovenmenselijke wezens vernietigd, sommige
fragmenten van verslagen bestaan nog steeds
en er zijn nog steeds mensen die zich het een
en ander kunnen herinneren.
Mark Kulieke schrijft dit artikel in 1992 op
basis van wat hij zich uit die tijd herinnert. Het
verslag over de nieuwe betekenis voor het
Kerstfeest bestond zeker nog in 1970 en
daarom vertrouwt hij erop dat het is
toegestaan het in de openbaarheid te brengen.
Als dat niet zo was, zo redeneert hij, dan zou
het wel eerder vernietigd zijn.
Hij herinnert zich dat het document werd
gelezen en dat het was geschreven door de
Middenwezens in antwoord op vragen van de
forumleden. De vraag die gesteld was luidde
ongeveer:
‘Nu wij weten dat Jezus op 21 augustus is
geboren en niet op 25 december, wat
zouden wij nu aanmoeten met de viering
van het Kerstfeest?’
Mark Kulieke herinnert zich dat het antwoord
veel indruk op hem maakte en hoewel hij geen
fotografisch geheugen heeft, herinnert hij zich
wel de essentie van het antwoord. In grote
lijnen beschrijft hij het antwoord als volgt:
‘Nu u weet dat 25 december niet de
geboortedag van uw Schepper-Zoon is,
twijfelen wij er niet aan dat u veel nieuwe
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tradities zult ontwikkelen om zijn geboortedag
op 21 augustus te vieren. Toch heeft u veel
waardige gebruiken, tradities en betekenissen
ontwikkeld met betrekking tot het vieren van
het Kerstfeest. U dient voorzichtig te zijn met
het te snel willen veranderen van deze
gebruiken, hiermee zou u iets uit uw leven
kunnen vernietigen, dat veel waarheid,
goedheid en schoonheid bevat.
In plaats van het laten verdwijnen van de
viering van deze feestdagen en alles wat er
mee samenhangt, zouden wij graag zien dat u
het Kerstfeest omvormt naar iets nieuws en het
verheft tot nieuwe en hogere betekenissen en
waarden.

door alle eeuwen heen op Urantia hebben
gediend. U heeft een rijke erfenis aan vele
edele zielen die gezocht hebben naar
mogelijkheden om de waarheid op uw aarde
te verheffen en vaak hebben zij in dat streven
hun leven gegeven. In het Urantia Boek begint
deze rij van leiders en leraren met Onagar en
loopt door tot de tijd van Goeroe Nanak.
Een relatief klein aantal stervelingen heeft heel
veel aan uw wereld gegeven. U zou er goed
aan doen een moment te hebben om hen te
herinneren en te eren voor hun toewijding aan
de vooruitgang van waarheid op uw wereld.
Het Kerstfeest, dat nu al verschillende tradities
verenigt, afkomstig van zowel de leer van
Zarathustra, het Jodendom en het Christendom
als van verschillende primitieve culten, zou zeer
gepast kunnen dienen als moment, om het
geschenk van waarheid van de vele sterfelijke
en onsterfelijke bronnen door de eeuwen heen,
te herinneren en te eren.
En wanneer het Kerstfeest dient als viering voor
alle leraren van waarheid vanuit alle religies,
dient het tevens als viering van de
Broederschap van alle mensen. Veel tradities
rond het Kerstfeest betreffen al thema’s die
geassocieerd zijn met deze broederschap,
‘vrede op aarde voor mensen van goede wil’.
Wanneer u vorm kunt geven aan een viering
waarin alle religieuze leiders van alle geloven
worden geëerd, zou dit een zeer machtige
verenigende kracht zijn, waarmee vele
anderen ertoe gebracht kunnen worden uw
voorbeeld te volgen. Op deze manier kan het
Kerstfeest een nieuwe betekenis krijgen, een
betekenis die zelfs krachtiger is dan voorheen.’

Mark Rothko, The Omen 1943

Wij stellen voor om deze dag als feestdag in
ere te houden en de viering daarvan, niet
alleen toe te wijden aan het geschenk van
Jezus, zijn leven en zijn onderricht, maar ook
aan het leven en onderricht van al de vele
religieuze leiders en leraren van waarheid, die

1.
2.
3.

Onagar;
Mansant;
Fantad;
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De vele sterfelijke en onsterfelijke leraren van
waarheid, die in het Urantia Boek genoemd
worden zijn hieronder opgenomen. Deze lijst is
niet volledig, maar onder andere de volgende
leraren zijn opgenomen:

4.
5.
6.
7.
8.

Porshunta;
Orlandof;
Singlangton;
Onamonalonton;
Orvonon;
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9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

De Caligastia Honderd en hun honderd
menselijke assistenten die allen
300.000 jaar trouw hebben gediend;
Van;
Amadon;
De Vanieten;
De Amadonieten;
De Nodieten;
Adam en Eva;
De Adamieten;
De Sethieten / Amosad;
Henoch;
De Andieten;
Machiventa Melchizedek en zijn
missionarissen;
Amenemope;
Ichnaton;
Abraham;
Isaac;
Mozes;
Joshua;
Elihu;
Samuel;
Elisha;
Amis;
Hosea;
De eerste Jesaja;
Jeremiah;
De tweede Jesaja;
Ezekiel;
Ezra;
Daniel;
Haggai;
Malachi;

Het artikel van Mark Kulieke gaat nog verder,
maar het is vooral de boodschap tot aan dit
moment, die wij graag met u willen delen. Wij
voelen ons wel uitgedaagd door de
mogelijkheid om vorm te geven aan een viering
die alle leraren van alle gelovigen recht zou
doen. Het is een thema, dat wij graag het
komende jaar in onze overwegingen en
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Gautama Siddhartha;
Confucius;
Lao Tse;
Mo Ti;
Zarathustra;
de leraren van het Jaïnisme;
Pindar;
Xenophanes;
Anaxagoras;
Socrates;
Plato;
Aristoteles;
Johannes de Doper;
Jezus van Nazareth;
de twaalf apostelen;
Abner en de apostelen van Johannes;
Het vrouwenkorps;
De zeventig evangelisten;
Rodan of Alexandrië;
Stephan;
Paulus van Tarsus;
Philo of Alexandrië;
Barnabas;
Jacobus, broer van Jesus;
Anthanasius;
Pantaenus;
Clementinus;
Mohammed;
Maarten Luther;
Goeroe Nanak;
De vele onbekende leraren van
waarheid.

gesprekken willen meenemen. Wij zouden het
fijn vinden, wanneer u daarover met ons en met
elkaar in gesprek wilt gaan. In het komende
jaar zullen wij ook een moment organiseren
waarop we elkaar kunnen ontmoeten om
hierop door te gaan.
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Het Kerstverhaal
Het is 22 december,
het is vrieskoud
buiten, stevige wind
en helder weer. Je
zou het gezond weer
kunnen noemen.
Daan staat voor het
raam van zijn
appartement en kijkt
naar buiten. Hij kijkt
naar buiten maar
ziet eigenlijk niets. Het is als het ware ‘een voor
zich uit staren’ terwijl er allerlei gedachten
door zijn hoofd lopen, gedachten die eigenlijk
met hem meelopen zonder dat hij er zelf vat
op heeft. Het is een soort mijmeren waarbij het
afgelopen jaar door zijn hoofd speelt. Er is
veel gebeurd het afgelopen jaar. Zijn vrouw
Joke is overleden, dat was een zware tijd met
veel verdriet en veel pijn. Hij mist haar erg en
toch... toch moet hij bekennen dat het hem ook
veel gebracht heeft. Dat klinkt vast gek, maar
zo in zijn eigen hoofd kan hij dat best denken.
Het heeft hem teruggeworpen in zichzelf en
eigenlijk voelt dat ook wel een beetje als
thuiskomen. Hij heeft dit nog tegen niemand
gezegd en weet ook niet of hij dat ooit echt
aan iemand zal toegeven. Ergens mag het ook
niet van hemzelf. Hij praat tegenwoordig meer
in zichzelf en weet ook dat hij sommige zaken
minder belangrijk vindt dan vroeger. Hij is veel
alleen en dat was in het begin best wennen.
Nou ja, in het begin, nu ook nog wel hoor,
denkt hij gelijk. Zie mij hier nu staan zo voor het
raam. Net of ik de buitenwereld naar binnen
wil halen en terwijl ik dat zo doe, denkt hij,
komt mijn binnenwereld naar buiten. Hij leest
tegenwoordig ook meer en ook andere
boeken. Een vriendin van Joke wees hem laatst
op een boek met als titel het Urantia Boek. Zij
vertelde, dat zij en Joke, samen het laatste
jaar veel uit dit boek gelezen hadden. Zijn
vrouw had het inderdaad wel eens genoemd,
maar hij had er geen acht opgeslagen. Joke
vertelde dat het boek over alles ging en hij
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had dat als volgt geïnterpreteerd: als iets over
alles gaat, dan gaat het dus over niets.
Een paar weken geleden had hij het boek
tevoorschijn gehaald en er voorzichtig in
gebladerd. Hij had besloten, zo vlak voor
Kerst, maar te beginnen met deel IV, het
verhaal van Jezus en het verhaal had hem op
de een of andere manier aangeraakt. Net of
hij door dat te lezen, dichter bij Joke was. Dat
was een vreemde en tegelijkertijd ook prettige
ervaring. Het liet hem niet meer los en toen hij
een week geleden Els, de vriendin van Joke
belde om hierover te praten, vond zij dat heel
gewoon. Zij was blij en zei dat hij nu het
verhaal van de Richter maar moest lezen. Dat
verhaal raakte hem echt van binnen. Het besef
dat God hem nodig heeft om te ervaren,
immers God zelf heeft geen ervaring, en dat
die ervaring de basis is van zijn ziel, tenminste
zo interpreteerde hij dat, dat voelde als
erkenning , als een Godsgeschenk. God heeft
hem, Daan nodig en dat besef maakte dat hij
God ook zo hard nodig heeft. Dat is moeilijk
voor Daan, om dat hardop te zeggen en zo
voor het raam probeert hij dat voorzichtig.
Eigenlijk moet hij een beetje glimlachen om
zichzelf en tegelijkertijd bedenkt hij dat God
hem vast ziet staan nu, zo voor het raam.
Morgenochtend komt Els bij hem op de koffie
en gaan ze samen voor het eerst lezen uit het
Urantia Boek. Hij is best een beetje
zenuwachtig en ook wel nieuwsgierig. Hij
besluit weg te lopen bij het raam en nog een
keer het liedje ‘Boven op de berg’ van Bram
Vermeulen op te zetten. Het liedje eindigt met
de zin: Je bent nooit alleen als je samen met
jezelf bent. Daan weet dat samen met jezelf,
eigenlijk samen met je Richter is. Hij geeft een
schouderklopje op zijn linkerschouder, om dat
voor hem de Richter daar altijd zit. Hij luistert
naar de tekst, glimlacht en zegt tegen zichzelf:
ja deze Kerst wordt een andere Kerst en
schenkt zich nog een heerlijk glas rode wijn in.
Aawee
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Nieuws:
Internationale Urantia Conferentie
Malaga april 2009
Elke drie jaar vindt er een Internationale
Conferentie plaats. De Urantia Association
International, heeft de datum en plaats bekend
gemaakt voor 2009: 17 tot 21 april 2009 in
Spanje, Hotel Vistamar, in Benalmadena Costa,
iets ten zuidwesten van Malaga.
In 2006 vond de conferentie plaats in Australië,
en was toen georganiseerd rond het thema
isolatie. In 2009 zal de bijeenkomst voor ons
dus aanmerkelijk dichterbij huis zijn. De
conferentie zal zowel in het Engels als in het
Spaans gehouden worden en het thema is:
“Bridging The Gap: From disharmony toward
universal unity.”
De organisatie van de conferentie roept lezers
op om een presentatie rond dit onderwerp aan
te bieden. Op de website van urantia-uai.org,
onder het kopje ‘tidings’ is hierover meer
informatie te vinden en is nieuws over deze
conferentie te volgen.
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Studiegroep in Utrecht
Arend, Leonard en Saskia zijn een paar jaar
geleden een studiegroep in Utrecht gestart. De
bijeenkomsten vinden eenmaal in de drie
weken plaats op woensdagavond van 20.00
uur tot 23.00 uur. Er is nog plaats voor meer
deelnemers.
De studiegroep bestaat momenteel uit een
vaste kern van vijf mensen. De komende tijd
staat 'de opklimming' centraal met uitstapjes
naar interessante papers, die verrijkend zijn
voor de bestudering van dit onderwerp.
Contactpersonen voor info en aanmelding voor
de studiegroep zijn:
Saskia Destombes
email: s.j.destombes@orange.nl
Leonard Kater:
email: LGWKater@wanadoo.nl

Een presentatie
De website is aangevuld met een verwijzing
naar een interessante nieuwe presentatie over
Jezus, Licht van de wereld.
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