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URANTIA· 
 

 

 

 

Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen. 
 

 

 

Beste lezers van Het Urantia Boek,  

2013 is een nieuw jaar met een aantal 

veranderingen zoals bekend gemaakt vorig jaar. 

Er is het één en ander veranderd in het bestuur. 

Zoals jullie weten is Samantha Nior naar Frankrijk 

verhuist. Zij blijft nog wel actief in het bestuur, 

maar niet als voorzitter. Dit is Jaap Terra 

geworden. Wij zijn erg blij dat hij deze functie op 

zich wil nemen.  

Frank van Rooij heeft zich uit het bestuur terug 

getrokken, maar zal nog wel stukken voor de 

nieuwsbrief blijven schrijven.  

In deze nieuwsbrief staat een introductie van 

Jaap Terra en een afscheid van Frank van Rooij. 

Tevens is er het één en ander veranderd in de 

samenstelling van de regiocontactpersonen. Wij 

zullen voortaan ook om de twee maanden een 

nieuwsbrief sturen in plaats van ieder kwartaal. 

Deze zullen dan wel iets korter zijn. 

Wij hebben een nieuwe rubriek: “Hoe ben ik aan 

het Urantia Boek gekomen?”. In deze nieuwsbrief 

een bijdrage van Lucenda Godfried. Graag horen 

wij van u lezers hoe u Het Urantia Boek 

gevonden hebt.  

Er is tevens een artikel uit de de nieuwsbrief van 

UAI vertaald. 

 

 
 

Tenslotte willen wij Frank van Rooij van harte 

bedanken voor zijn inzet en bijdrage de 

afgelopen jaren in de stichting. 

 

Het Bestuur  

http://www.urantia.nl/
mailto:info@urantia.n
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=voorjaar&source=images&cd=&cad=rja&docid=npSo-tWwf3edqM&tbnid=-zZ23TYx_6pFcM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FLente&ei=WUw2UfXkGu2b1AXq9YHYBg&psig=AFQjCNG-3NlyMVk6OsijZc91rlzYVIAfAA&ust=1362599350606247
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Een andere taak, maar geen afscheid 

 

 

 

 

 

Enige jaren geleden ben ik toegetreden tot het 

bestuur van Urantia. Dat heb ik steeds met veel 

plezier gedaan. De laatste tijd heeft zich bij mij 

een persoonlijke ontwikkeling voltrokken, 

waarbij ik meer verlang naar inhoudelijke dan 

organisatorische werkzaamheden. Dit is de 

reden, dat ik per 1 januari uit het bestuur van 

Urantia treed. Maar ik blijf betrokken als 

belangstellende en heb van het bestuur het 

verzoek gekregen een inhoudelijke bijdrage te 

blijven leveren aan o.a. de nieuwsbrief. Dat zal ik 

met plezier blijven doen. Het is voor mij ook een 

eer. Dus geen afscheid.  

 

Met vriendelijke groet, 

Frank van Rooij 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?q=vlinders&sa=X&biw=1280&bih=715&tbm=isch&tbnid=e98c9W2Z6XDiwM:&imgrefurl=http://wallpapers-achtergronden.blogspot.com/search/label/Zomer&docid=a1cztvp4N2qU8M&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_RAlP3BmEW1Q/TQNzQwm6FFI/AAAAAAAABfU/ISLvzn5jQkA/s1600/1-Zomer-achtergronden-zomer-wallpapers-zon-en-roze-bloemen-en-vlinders-achtergrond.jpg&w=1600&h=1200&ei=cUY2UZCYAcakPfS1gaAP&zoom=1&ved=1t:3588,r:72,s:0,i:370&iact=rc&dur=3&sig=115584438935331748624&page=4&tbnh=177&tbnw=254&start=59&ndsp=21&tx=165&ty=42
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Introductie Jaap Terra

 

 

 

 

Beste vrienden, 

In deze eerste  nieuwsbrief van 2013 wordt mij 

de gelegenheid geboden me te mogen 

introduceren als nieuw bestuurslid en tevens 

nieuwe voorzitter van de Stichting Urantia 

Nederlandstalig.  

Graag wil ik me hierbij aan jullie voorstellen. 

Mijn naam: Jaap Terra, geboren op 15 oktober 

1946 in de Friese “Vlecke” Joure. Ik ben 

opgegroeid in een middenstandsgezin met 3 

zussen en 1 broer. Na mijn opleiding in de 

detailhandel ben ik gedurende meer dan 40 

jaren mede-eigenaar geweest  van ons 

familiebedrijf.  

5 jaar geleden was ik in de gelegenheid om in 

gezondheid afscheid te nemen en heb  besloten 

een andere invulling te geven aan mijn vrije tijd.  

Geen dagelijkse zorgen meer om ”cijfertjes” en 

“rentabiliteiten”. Dit betekende in geen geval 

ledigheid, integendeel. Gedurende mijn leven 

heb ik diverse bestuurlijke functies bekleed, 

zowel maatschappelijk als kerkelijk. De laatste 8 

jaren als voorzitter van de parochievergadering 

van een bloeiende parochie in Joure. Aan deze 

functie komt binnenkort een einde.  

Al meer dan 40 jaar ben ik getrouwd met Gienie 

en uit ons huwelijk zijn 4 kinderen geboren, 1 

zoon en 3 dochters. Inmiddels zijn we opa en 

oma van 5 kleindochters waarvan we volop 

genieten. 

Altijd ben ik op zoektocht geweest en heb 

interesse getoond in wetenschap, religie en de 

zin van mijn (ons) leven hier op aarde. 

 

 

 

 

 

 

Heel veel heb ik mogen leren uit de vele 

contacten met mensen die ik tijdens mijn leven 

mocht ontmoeten met een grote diversiteit aan 

verhalen en ervaringen. Hier ben ik heel 

dankbaar voor. Steeds weer hebben deze 

ontmoetingen mij aan het denken gezet.  

Wat is de bedoeling, wat schuilt er achter deze 

verhalen, deze vragen, de diepere zin van alles? 

Toen, ongeveer 10 jaar geleden, tijdens het 

“googlen” op internet ontdekte ik Het Urantia 

Boek. 

Dit “geschenk” kwam voor mij op het juiste 

moment.  Vanuit mijn interesse en het “mee 

willen liften” in de snelle ontwikkelingen van 

deze tijd is het een geweldig antwoord op veel 

van mijn vragen. Bijna dagelijks heb ik de soms 

“taaie kost” bestudeerd en ben nu bezig Het 

Urantia Boek voor de 9e maal te lezen. Iedere 

keer ontdek ik nieuwe kennis wat ik een vorige 

keer niet heb “meegekregen”.  

Ik kom tot de ontdekking dat Het Boek steeds 

actueler gaat worden. Maar ja, we hebben nog 

ongeveer 950 jaar de tijd!  Wat een tijd! Wat een 

mooie toekomst! Het moet ongeveer 2 jaar 

geleden zijn dat ik contact heb gezocht met één 

van de bestuursleden van de Stichting. Er 

volgden meerde fijne gesprekken en de 

ontmoeting op een bijeenkomst voor 

regiocontactpersonen bracht mij ertoe me 

beschikbaar te stellen als regiocontactpersoon. 
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Inmiddels is er in Noord Nederland een kleine 

studiegroep waarvan ik deel uitmaak. Het zijn 

erg waardevolle contacten met lezers van het 

boek en meer leden zijn van harte welkom.  

Op 21 augustus vorig jaar heb ik de jaarlijkse 

bijeenkomst voor de eerste keer bezocht. Een 

mooie ervaring om andere lezers te ontmoeten. 

Tijdens deze dag heb ik aangeboden mijn 

opgedane bestuurlijke ervaring en een gedeelte 

van mijn vrije tijd te willen aanbieden aan de 

Stichting Urantia Nederlandstalig.  

Men heeft mij - gezien de drukke 

werkzaamheden van de andere bestuursleden en 

de remigratie van Samantha Nior naar Bretagne 

– gevraagd om óók het voorzitterschap op me te 

willen nemen.  

Voor mij een hele eer en vanaf 1 januari 2013 is 

dit een feit. Mijn enthousiasme stelt me al direct 

voor een dilemma: Het boek zal gestadig 

bekend worden gemaakt aan onze wereld in het 

tijdsbestek dat daarvoor van “hogerhand”is 

bepaald.  Graag wil ik mijn steentje bijdragen 

aan het stimuleren en ondersteunen van de 

studie van Het Urantia Boek. Samen met de 

andere bestuursleden wil ik een aanspreekpunt 

zijn voor alle lezers en toekomstige lezers van 

het Urantiaboek. 

Vragen en opmerkingen t.a.v. de Stichting 

Urantia Nederlandstalig of over Het Urantia Boek 

wil ik proberen naar beste vermogen en zo snel 

mogelijk te beantwoorden. 

Hopelijk ontmoeten we elkaar op een van onze 

bijeenkomsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot ziens;  

Jaap Terra 
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De Kunst van het Onderwijzen van Waarheid 

 

 

 

 

Toen de apostelen werden uitgezonden op hun 

eerste missie, zei Jezus hen: 

Onderwijs dat de hele plicht van de mens kan 

worden samengevat in dit ene gebod: Heb de 

Heer uw God lief met geheel uw verstand en ziel, 

en uw naaste als uzelf. [verhandeling 163:4.8,pagina 

1805:5]  

Dit lijkt een zeer eenvoudige instructie, maar dat 

is het in werkelijkheid niet. Het is één ding om 

mensen uw verhaal te vertellen, om met hen te 

delen wat u weet; het is geheel iets anders om 

hen te inspireren een passie te ontwikkelen om 

van God en anderen te houden doormiddel van 

wat u zegt en doet. Dit is in wezen wat Jezus 

vroeg de discipelen te doen. 

Wat dit mij zegt is, dat de kunst van het 

onderwijzen van de waarheid niet zozeer gaat 

over hoe vakkundig wij onze kennis 

overbrengen, een vaardigheid die kan worden 

geleerd. Voor mij omvat de kunst van het 

onderwijzen hoe oprecht wij in het dagelijkse 

leven de essentie van wat wij onderwijzen 

reflecteren. Ik herinner me niet één feit van wat 

mijn derde klas leraar me heeft geleerd, maar ik 

weet dat ze in mij een passie voor leren heeft 

ingeprent . 

De kwaliteit van onze beslissingen en acties 

weerspiegelen de nauwkeurigheid van het 

wereldbeeld waar wij ons door laten begeleiden. 

Een blik op het geweld dat in de wereld heerst, 

het meest tussen zogenaamde religieuze 

mensen, informeert ons dat huidige 

wereldbeelden dringend behoefte hebben aan 

uitgebreide spirituele waarheden. Het Urantia 

Boek biedt de mensheid verse nieuwe concepten 

aan, die de leemten in onze religieuze 

wereldbeelden opvullen, en deze verder 

uitbreidt en verheft.  

 

Een veelomvattend en consequent universum 

perspectief heeft het potentiëel de 

gefragmenteerde wereld filosofieën te verheffen 

en te harmoniseren opdat de kwaliteit van 

individuele beslissingen en acties verbeterd 

worden. De vraag is: hoe effectief dragen wij 

lezers hierin bij? 

Om effectieve studenten van Het Urantia Boek te 

zijn, is de passie te ervaren van het echt 

accepteren als de vijfde epochale openbaring. 

Het is het verlevendigen van het potentieel van 

Het Urantia Boek om door filosofische chaos en 

spirituele stagnatie heen te breken. 

Om dit te bereiken kunnen we niet kieskeurig 

zijn met de gekozen concepten van Het Urantia 

Boek omdat die resoneren met ons en hen aan 

te passen aan onze filosofie van religie. 

In plaats daarvan moeten wij het op ons nemen 

om de uitdagende reis aan te gaan van het 

aanpassen van onze filosofie van religie aan de 

kosmische waarheden gepresenteerd in Het 

Urantia Boek . 

Krenten uit de pap halen houdt de versnippering 

in de wereld staande, omdat wij in wezen niets 

anders doen dan vorige generaties. 

Als we ervoor kiezen om de uitdaging te 

aanvaarden die Het Urantia Boek presenteert, 

dan zal langzaam maar zeker de wereld de vrede 

en de vooruitgang reflecteren die afkomstig zijn 

van beslissingen en acties die worden geleid 

door een steeds meer logisch en veelomvattend 

perspectief van het universum. 

Jezus had een volledig perspectief van het 

universum en het is dit feit dat Jezus van alle 

andere religieuze leiders vóór en sinds zijn 

zelfschenking op aarde onderscheidt.  
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Jezus kende en hield van de Universele Vader. 

Hij kende de Vader’s persoonlijkheid en terwijl 

hij dit niet aan de mensen van die tijd kon 

uitleggen, kon hij wel zijn Vader’s 

eigenschappen onthullen in alles wat hij zei en 

deed. Jezus kende het verschil tussen ziel en 

geest. Hij wist over de hemelen en de enorme 

hemelse hiërarchie; Hij wist dat het heelal 

immens en complex was, maar hij kon het niet 

aan de simplistische geesten van die dagen 

uitleggen. Het hebben van dit compleet 

perspectief voedde Jezus zijn verlangen om de 

wil van de Vader te doen — om zichzelf te 

ontwikkelen opdat hij anderen beter kon dienen. 

Hij nam elke gelegenheid aan om te leren en te 

groeien. Dit volledige perspectief als een jonge 

man stond hem toe waarheid te waarderen en 

dwaling te herkennen toen hij de pagina's van 

het oude boek van Enoch doorbladerde.  

Het was dit volledig perspectief dat hem 

toestond geaard te blijven tegenover zijn critici 

en niet te worden beïnvloed door zijn discipelen 

toen zij spraken over reïncarnatie, een populair 

concept in die tijd. De harmonie van de waarheid 

dat Jezus uitstraalde in alles wat hij zei en deed 

blijft vandaag de dag mensen inspireren het 

beste uit zichzelf te halen.  

Hoe kunnen we dan beginnen aan het 

ontwikkelen van de capaciteit om de waarheid te 

leven zoals Jezus dat deed, zodat we ook 

anderen mogen inspireren om het beste 

uitzichzelf te halen; om te groeien in hun liefde 

voor God en anderen? 

Hieronder volgen enkele suggesties: 

•  Onderzoek in plaats van negeren van die 

concepten in Het Urantia Boek die u 

uitdagen.  

Wees bereid om uw filosofie van religie zo 

aan te passen dat het aansluit bij dat wat in 

Het Urantia Boek gepresenteerd is. 

 

 

 

 

•  Daag uw comfortzones uit:  

De religie van de geest betekent inspanning, 

worsteling, conflict, geloof, vastberadenheid, 

liefde, trouw en vooruitgang. [Verhandeling 

155:5.11, pagina 1729.6] 

•  Oefen flexibiliteit uit zonder oordeel. 

Luister naar het perspectief van anderen en 

controleer de drang om te preken of lezigen 

te houden. 

•  Erken eerst dat ware wijsheid vergezeld gaat 

met nederigheid — de erkenning dat u nog 

veel moeten leren. 

Ten tweede, echte wijsheid cultiveert een 

groeiende waardering en liefde voor God, 

wat weer reflecteert in uw relaties. 

•  Bij het maken van een beslissing, vraag u zelf: 

"Zal het me dichter naar God brengen en 

God dichter naar mij?" 

Dit zelfonderzoek zal uw denken verheffen 

waardoor uw acties steeds vaker “de beste 

manier” om dingen te doen zullen reflecteren. 

Het Onderwijzen van wat we weten bevordert 

persoonlijke groei; levende waarheid bevordert 

vrede en sociale vooruitgang. De kunst van het 

onderwijzen wordt onthuld in de integratie van 

beide. 

Sheila Keene-Lund 

USA 

Uit de nieuwsbrief van December 2012 UAI 
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Hoe ik aan het Urantia Boek gekomen ben 

 

 

 

 

 

Ik ben geboren in Alphen a/d Rijn en 

woonachtig in Amsterdam. Ik ben tevens Drs. In 

de Sociale psychologie.  

Ongeveer een jaar geleden ben ik in een 

studiegroep terrecht gekomen. Ik ben heel blij 

dat ik de stap heb gezet om opzoek te gaan 

naar andere lezers. Ik ben heel blij dat ik hen heb 

ontmoet. Het is echt leuk om ook andere Urantia 

Boek lezers te leren kennen. 

Ik heb het boek aan twee vrienden gegeven en 

ze zijn bezig met het te lezen. De ene vriend 

vindt het best wel moeilijk. Hij is dan ook 

gestruikeld bij het voorwoord. Maar de andere 

vriend vindt het op dit moment heel interessant. 

Ik zal heel erg blij zijn wanneer het boek meer 

naamsbekendheid krijgt bij het mainstream 

publiek. 

Het verhaal van hoe het boek mij gevonden 

heeft gaat als volgt:  

Ik kan mij herinneren dat ik een keer aan het 

bidden was en een "gesprek" had met God. Ik 

was mij, door de jaren heen, steeds meer bewust 

geworden van het feit dat de overleveringen van 

de leer van Jezus, die in de Bijbel stonden, niet 

compleet waren. Dat we maar een deel van het 

geheel hadden. In mijn gesprek met God zei ik 

op gegeven moment ook: "God, als wij als 

mensheid moeten slagen dan zullen wij het 

woord van Jezus nodig hebben. Ik kan mij niet 

voorstellen hoe wij als mensheid zonder dit 

woord zouden kunnen slagen." Jaren gingen 

voorbij en ik ging studeren aan de VU. 

Tijdens mijn studie aan de VU zag ik flyers voor 

een bijbaantje bij het Rijksmuseum. Ik heb 

daarop gesolliciteerd en ben samen met een 

aantal andere studenten aangenomen.  

Op een dag waren collega's van mij bezig met 

het opruimen van een aantal boeken. Ze hadden 

alle boeken die ze van plan waren die weg te 

doen voor de rest van ons op een lange stoel 

neergelegd. Iedereen die één of meerdere 

boeken mee naar huis wilde nemen, kon dat 

doen. Ik zag opeens een heel groot blauw boek. 

Het kwam heel erg bijzonder over. Ik had 

meteen het gevoel van: dat boek moet ik 

meenemen. Ik was heel erg benieuwd wat voor 

soort boek dat nu precies was.  

Ik was 23 toen het boek mij vond. De jaren die 

daarop volgde, maakte ik om de zoveel tijd het 

boek weer eens op een willekeurige pagina open 

en las ik daar dan een stukje uit. Pas na 

ongeveer vijf jaar zag ik het dat daar informatie 

in stond over Adam en Eva en over Jezus. Op dat 

moment realiseerde ik mij dat ik echt de tijd 

moest nemen om dit boek te gaan lezen. Het  

heeft niet lang geduurd voordat ik mij 

realiseerde dat dit boek het antwoord was op 

mijn gesprek met God dat ik bijna tien jaar 

daarvoor heb gehad. 

 

Lucenda Godfried

 


