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Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en 

Vlaanderen 

 

Hierbij ontvang je de Nieuwsbrief van 15 
november. Hierin is weer volop informatie 
te vinden vanuit het bestuur van de SUN 
en een aantal bijdragen die je vast weer 
zullen boeien. Ook welkom aan de nieuwe 
lezers van onze Nieuwsbrief die zich in de 
afgelopen periode hebben aangemeld.  

Er hebben een aantal bestuursmutaties 
plaats gevonden waarover je kunt lezen in 
de mededelingen vanuit het bestuur. 

De voorbereiding voor de 10e 
internationale conferentie van de Urantia 
Association verloopt zeer voorspoedig. We 
gaan je hierover weer volop informeren.  

Niet meer weg te denken in onze 
Nieuwsbrieven zijn de bijdragen van Frank 
van Rooij. Deze keer met Schepper-Zonen 
die afdalen naar ons. Wij die net boven 
het dierenrijk zijn ontstegen. Bedankt 
Frank! 

“Ter overweging” geeft een citaat weer uit 
verhandeling 193. Wat zijn de vruchten 
van de Geest om te komen tot blijvende 
vrede? 

Tijdens de conferentie in 2018 zal de 
spreektaal Engels zijn. Als afsluiting hierbij 
alvast een voorproefje. Lucenda Codfried 
verzorgt het afsluitende gedicht: ‘What we 
are’. 

Namens het bestuur van de Stichting 
Urantia Nederlandstalig wens ik jullie weer 
veel leesplezier en hopelijk ontmoeten we 
elkaar volgende jaar tijdens de 
conferentie. 

Met hartelijke groet, 

Jaap Terra 
Voorzitter Stichting Urantia 
Nederlandstalig (SUN)  
: info@urantia.nl 

: 06-25468368 

http://www.uai2018.org/index/nl
http://www.uai2018.org/index/nl
http://multilanguageubook.azurewebsites.net/papers/0/en/nl
mailto:info@urantia.nl
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Mededelingen vanuit het bestuur 

 

Bestuurswijziging 

Samanthia Nior heeft te kennen gegeven 
te willen stoppen als bestuurslid van de 
SUN. Haar verblijf in Frankrijk en 
onregelmatige werktijden hebben haar tot 
dit besluit gebracht.  Samantha maakte 
vele jaren deel uit van het bestuur en is 
gedurende een aantal jaren voorzitter 
geweest van de SUN. In 2007 was 
Samantha aanwezig bij de statutaire 
oprichting van de Stichting Urantia 
Nederlandstalig.  

Als nieuw bestuurslid mogen we Hanno 
van der Plas verwelkomen. Hanno zal met 
zijn financiële kennis het 
Penningmeesterschap van de Sun op zich 
nemen. 

Namens het bestuur van de SUN wil ik 
Samantha bedanken voor hetgeen ze al 
die jaren voor de SUN heeft betekend en 
haar alle goeds toewensen voor de 
toekomst. 

Graag wil ik Hanno van der Plas van harte 
welkom heten in ons bestuur. 

Urantiadag 2018 

Noteer maar alvast in je agenda: de 
jaarlijkse ontmoetings- en studiedag zal 
volgend jaar worden gehouden op dinsdag 
21 augustus. Net als afgelopen jaren zal 
deze plaats vinden in Groot Kievitsdal te 
Baarn. 

Studiegroep in Amsterdam 

Tijdens hun bezoek aan de Urantiadag op 
21 augustus jl. hebben vier mensen uit 
Amsterdam besloten een studiegroep in 
Amsterdam op te richten.  Drie hiervan 
hebben de Urantiadag voor de eerste 
maal bezocht. Een mooie ontwikkeling. 
Deze studiegroep is de enige in 
Amsterdam die bij het bestuur van de SUN 
bekend is. Mogelijk zijn er dus meer. 

Barcelona 

Van 27 tot en met 29 oktober is er in 
Barcelona een bijeenkomst geweest van 
Europese voorzitters en vicevoorzitters 
van landelijke Urantia organisaties. Ook 
Jaap Terra, de voorzitter van de Stichting 
Urantia Nederlandstalig was hierbij 
aanwezig. Het doel van deze bijeenkomst 

http://www.grootkievitsdal.nl/
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was elkaar persoonlijk te ontmoeten en 
ook plannen te maken voor Europese 
samenwerking. Tijdens deze bijeenkomst 
zijn de ontwikkelingen binnen de 

aangesloten landen besproken, is kennis 
met elkaar gedeeld en plannen ontwikkeld 
voor verdere groei van het Urantia Boek 
binnen Europa. 
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De 10e internationale conferentie van de Urantia 

Association International in Nederland op 12 – 15 

april 2018 

Graag willen we je nader informeren over 
de verdere ontwikkeling rondom de 10e 
internationale conferentie van de Urantia 
Association International die volgend jaar 
van 12 april tot en met 15 april wordt 
gehouden in NH Conference Centre 
Leeuwenhorst te Noordwijkerhout. 
Speciaal voor deze conferentie is een 
website ontwikkeld met alle actuele 
informatie voor de conferentie. Zie 
hiervoor: www.uai2018.org. 

Bezoekers 

Het aantal bezoekers voor de conferentie 
dat zich inmiddels heeft aangemeld ligt 
momenteel boven onze verwachting. 
Velen hebben gebruik gemaakt van de 
Vroeg-Boek-Korting die geldig was tot en 
met 30 september. We zijn blij dat naast 
de aanmeldingen vanuit Amerika er ook 
een behoorlijk aantal personen aanwezig 
zal zijn uit Europese landen. Hierbij zijn 
natuurlijk ook aanmeldingen vanuit 
Nederland en Belgisch-Vlaanderen. Omdat 
deze internationale conferentie in Europa 
wordt gehouden, met Nederland als 
organisatorisch land zullen we ons de 

komende tijd vooral richten op de komst 
van Urantia Boek lezers vanuit Europa, en 
natuurlijk óók uit Nederland en Belgisch-
Vlaanderen.  

Website 

In eerdere Nieuwsbrieven hebben we je 
op de hoogte gebracht van onze website . 
Hierop vind je actuele informatie over de 
conferentie. Je registreren voor de 
conferentie en het boeken van 
overnachtingen in NH Conferentie 
Centrum kunnen via deze website: 
www.uai2018.org. 

Deelname aan de 
conferentie 

De 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. 

http://www.uai2018.org/location/nl
http://www.uai2018.org/location/nl
http://www.uai2018.org/
http://www.uai2018.org/


 

stichting  nederlandstalig 

pagina 5 van 14 

 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 
mooie prijsafspraken gemaakt. 

Wel of geen Creditcard? 

Voor het boeken van de deelname aan de 
conferentie alsmede de 
hotelovernachtingen gebruik je de website 
www.uai2018.org (registreer). Het betalen 
van de boeking kan 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 kun je ook 
overmaken op onze rekening die we 
speciaal voor deze conferentie hebben 
geopend: 

IBAN: NL57 TRIO 0391 1776 05  
(Triodos bank) 

BIC: TRIONL2U 
T.n.v.: Stichting Urantia Nederlandstalig 
O.v.v.: Deelname conferentie 2018 
 
Indien je de overnachtingen met ontbijt 
wilt boeken, kun je contact opnemen met 

onze contactpersoon voor de conferentie 
Yvonne Alkemade.  

Yvonne is bereikbaar via: 

E-mail: y.alkemade@nh-hotels.com 
Tel.: +31252378448 
 

Let op: De conferentietaal zal Engels zijn. 
Om optimaal te kunnen 
profiteren van deze conferentie is 
het belangrijk de Engelse taal 
redelijk te beheersen. 

En:  

In tegenstelling tot het boeken van het 
congres met creditcards dienen jouw 
consumpties tijdens de conferentie 
contant te worden afgerekend. Daarnaast 
hoef je geen aanbetaling te doen bij het 
registreren van de overnachtingen. Pas bij 
het inchecken in het hotel kun je de 
kosten van de overnachtingen en het 
ontbijt pinnen.  

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, zoals voor 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. Zie hiervoor 
de eventtool op onze website “Book your 
room”. Mocht je de conferentie willen 
bezoeken en geen gebruik willen maken 
van de overnachtingsmogelijkheid bij NH 

http://www.uai2018.org/program/entertainment/iris/nl
http://www.uai2018.org/program/entertainment/pato/nl
http://www.uai2018.org/program/entertainment/antoinette/nl
http://www.uai2018.org/program/register/nl
mailto:y.alkemade@nh-hotels.com
https://www.nh-hotels.com/event/the-10th-urantia-association-international-conference
https://www.nh-hotels.com/event/the-10th-urantia-association-international-conference
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Conference Centre Leeuwenhorst, dan is 
dit natuurlijk helemaal okay.  

Conferentiebeurzen 

Door een financiële bijdrage van de 
Urantia Association International zijn we 
in de gelegenheid gesteld een aantal 
verzoeken tot beurzen (eng: scholarship) 
voor Nederland en Belgisch-Vlaanderen te 
mogen honoreren. Hier zijn we erg blij 
mee. Dit betekent dat we aan een beperkt 
aantal lezers, die de conferentie willen 
bezoeken en bij wie de financiële 
middelen ontbreken, de toegang tot de 
conferentie kunnen financieren ter 
waarde van maximaal €325,00.  

De reiskosten en de overnachtingen zijn 
hierbij niet inbegrepen en dus voor eigen 
rekening. We hopen hierdoor nog meer 
Nederlanders en Belgisch-Vlaamse Urantia 
Boek lezers te begroeten.  

Indien je gebruik wilt maken van dit 
aanbod, gelieve contact op te nemen via 
info@urantia.nl. We zullen jouw aanvraag 
discreet en zorgvuldig behandelen. Hierbij 
geldt wel: wie het eerst komt … het eerst 
maalt. 

Sponsoring 

In ons voorstel aan de Urantia Association 
International voor het mogen organiseren 
van de 10e internationale conferentie van 
de Urantia Association International 
hebben we een bedrag toegezegd wat we 
door giften en donaties zouden kunnen 
ontvangen. Het streefbedrag is tot nu toe 
nog niet bereikt. We zijn echter in de 
overtuiging dat dit bedrag in de komende 
tijd zeker gehaald zal worden. Hiervoor 
hebben we de hulp van jou als lezer nodig.  

Je kunt voor donatie onderstaand 
rekeningnummer gebruiken. 

IBAN: NL57 TRIO 0391 1776 05  
(Triodos bank) 

BIC: TRIONL2U 
T.n.v.: Stichting Urantia Nederlandstalig 
O.v.v.: Donatie conferentie 2018 
 

De laatste globale 

internationale conferentie … 

De Urantia Association International heeft 
besloten dat deze 10e internationale 
conferentie de laatste is in een rij van 
negen voorafgaande.  

Eerdere internationale conferenties 
vonden plaats in Nashville US, Helsinki 
Finland, Staton Island US, Dordan 
Frankrijk, Chicago US, Sydney Australië, 
Malaga Spanje, Medellin Colombia en in 
2015 Quebec Canada. 

Toekomstige conferenties zullen per 
continent worden georganiseerd. Meteen 
na de conferentie in Nederland is er een 
Afrikaanse conferentie in Accra Ghana. 

Sprekers tijdens de 

conferentie 

We hebben een uitnodiging verzonden 
naar 7 sprekers voor het verzorgen van de 
plenaire presentaties tijdens de 
conferentie. Alle uitgenodigde sprekers 
hebben positief en enthousiast 
gereageerd op dit verzoek. Kort voor het 
versturen van deze Nieuwsbrief hebben 
de laatste personen toegezegd hun 
medewerking te zullen verlenen. 

mailto:info@urantia.nl
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Deze personen zijn: Chris Wood, Richard 
Jernigan, André Radatus, Gaétan Charland, 
Jeffrey Wattles en Pato Banton. 

Voor vele Urantia Boek lezers zullen deze 
sprekers ‘goede bekenden’ zijn. 
Binnenkort zal er meer informatie over de 
sprekers te vinden zijn op onze website 

www.uai2018.org en de volgende 
Nieuwsbrief. 

 

Namens het bestuur van de SUN, 

Jaap Terra 

  

http://www.uai2018.org/
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Het onderwijs op aarde en de zelfschenking van 

Schepper-Zonen 

 

Hoe kan ik als een eenvoudig schepsel 
mijmeren over de betekenis van de 
zelfschenking? Hoe immens zijn niet de 
opoffering en de bereidheid van Schepper-
Zonen om zich te verdiepen in het kleinste 
en nietigste ‘wezen van wil’ van hun 
schepping. Om zo klein te willen zijn, hoe 
is het mogelijk? De overgave van een 
Godheid aan een wurgend-
claustrofobisch-achtige stap naar de 
beperkte en kleine wereld van de mens 
duizelt mij, ik ben daar telkens zo onder 
de indruk van, hoe kunnen ze het willen? 
Of is de stap vrijwillig? Doen ze het graag? 
En zouden de training van burgemeesters, 
managers en directeuren maar ook van 
ons gewone mensen iets kunnen opsteken 
van deze bereidheid, deze ervaring? Eerst 
maar even naar de tekst. 

(240.2) 21:4.6 Schepper-Zonen die 
hun zelfschenkingen hebben 
voltooid, worden aangemerkt als 
een afzonderlijke orde, 
zevenvoudige Meester-Zonen. Als 
personen zijn de Meester-Zonen 
identiek met de Schepper-Zonen, 
doch zij hebben zulk een unieke 
zelfschenkingservaring 
doorgemaakt, dat zij gewoonlijk als 

een andere orde worden 
beschouwd. Wanneer een 
Schepper zich verwaardigt een 
zelfschenking te volbrengen, is het 
zeker dat er een werkelijke, 
permanente verandering zal 
plaatsvinden. Weliswaar is de 
zelfschenking-Zoon nog steeds en 
zeker niet in mindere mate een 
Schepper, doch hij heeft de 
ervaring van een geschapen wezen 
toegevoegd aan zijn natuur, en dit 
maakt dat hij voorgoed aan het 
goddelijke niveau van een 
Schepper-Zoon is ontstegen en dat 
hij is verheven tot het experiëntiële 
niveau van een Meester-Zoon, een 
Zoon die het recht om een 
universum te regeren en de 
werelden daarin te besturen ten 
volle heeft verdiend. Deze wezens 
belichamen al hetgeen uit een 
goddelijke afstamming kan worden 
verworven en houden tevens alles 
in zich besloten dat ontleend kan 
worden aan de ervaring van een 
vervolmaakt schepsel. Waarom zou 
dan de mens zich beklagen dat hij 
in zo’n lage staat is geboren en zich 
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gedwongen ziet om de 
evolutionaire levensloop door te 
maken, als zelfs de Goden een 
gelijke ervaring moeten 
doormaken, aleer zij op grond van 
die ervaring waardig en competent 
worden bevonden om tenslotte 
soeverein te regeren over de 
domeinen van hun universum! 

Ik merk dat ik behoorlijk blijf hangen bij de 
volgende zin: “als zelfs de Goden een 
gelijke ervaring moeten doormaken, aleer 
zij op grond van die ervaring waardig en 
competent worden bevonden”. Dus ze 
moeten, het kan niet anders, het hoort 
erbij, ze zijn niet compleet als ze dit traject 
niet ook doorlopen.  

En nu wij op aarde.  

Dan lijkt het me toch wel geweldig als we 
daar allen wat van opsteken, dat wij 
mensen allen accepteren, dat wij ons 
fundamenteel en feitelijk moeten inleven 
in de ander om verder te kunnen komen. 
Ik stel maar even voor, en wat mij betreft 
geschiedt het een substantieel aantal 
maanden om de ervaring echt te laten 
beklijven. 

De burgemeester gaat in een 
achterstandswijk wonen tussen 
bijstandsgerechtigden en semi-analfabete 
oudere Turkse en Marokkaanse 
Nederlanders. 

De minister van financiën gaat aan de 
balie zitten van een lokaal 
belastingkantoor, waar de eerste klachten 
en bezwaren binnenkomen. 

De accountant van een gerenommeerd 
accountancy maatschap doet op de 
afdeling financiën van een lokale 

welzijnsorganisatie de 
debiteurenadministratie van 
personenalarmering en tafeltje-dekje en 
ervaart de logistieke problemen van 
overlijden, storingen op het 
alarmeringsapparaat doordat KPN is 
afgevoerd en Tele2 het zegt beter te 
kunnen. 

De miljonair gaat wonen in de dak- en 
thuislozenopvang. De journalist trekt op 
met de volledige analfabeet in Voorburg-
west. De koning verblijft in het gezin van 
overtuigde republikeinen. De 
fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam 
trekt op met een familie van socialistische 
politici. De hartchirurg werkt samen met 
de ongediplomeerde thuishulp. 

Ervaring 

Welnu, u heeft mijn punt. Dat moet toch 
gewoon een onlosmakelijk onderdeel van 
een inwerkprogramma worden. 

Maar ik ben nog niet klaar, nu wij gewone 
inwoners van Nederland. 

De fanatieke visser trekt op met een 
veganistisch gezin. De notoire 
bodybuildende hetero woont in een huis 
van waanzinnig vrouwelijke nichten. De 
verborgen aanhanger van het patriarchaat 
trekt een tijd op met militante feministen. 
De in-en-in beschaafde hoogopgeleide 
stadse jonkheer woont in bij een 
arbeidersfamilie in de achterhoek. De 
manifeste atheïst trekt op met een groep 
priesters in opleiding. 

Nou, u heeft wederom mijn punt. 

En het grappige is, dat dit eigenlijk een 
beetje aan het gebeuren is, bekijkt u maar 
sommige televisieprogramma’s zoals: ’t is 
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hier fantastisch / De Gouden Kooi / 
Steenrijk, straatarm / Expeditie Robinson / 
Groeten uit de rimboe / Utopia / Helemaal 
het einde / Het familiediner / Man bijt 
hond et cetera. 

Het draagt toch bij aan het bewustzijn van 
de mensen. Misschien moeten we er maar 
op vertrouwen dat we als mensheid de 
goede kant op gaan? 

Frank van Rooij 
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Ter overweging … 

 

De verschijning in Fenicië 

(2054.2) 193:2.1 De achttiende 
morontia-verschijning van de 
Meester vond plaats in Tyrus, op 
dinsdag 16 mei, even voor negen 
uur ’s avonds. Weer verscheen hij 
aan het einde van een bijeenkomst 
van gelovigen, toen zij op het punt 
stonden uiteen te gaan, en hij 
sprak: 

(2054.3) 193:2.2 ‘Vrede zij u. Gij 
verblijdt u in de wetenschap dat de 
Zoon des Mensen uit de dood is 
verrezen, omdat ge daardoor weet 
dat ook gij en uw broeders de dood 
der stervelingen zult overleven. 
Maar dit overleven is afhankelijk 
van het feit dat ge eerder geboren 
zijt uit de geest van het zoeken 
naar waarheid en het vinden van 
God. Het brood des levens en het 
water daarvan worden alleen 
gegeven aan hen die hongeren naar 
waarheid en dorsten naar 
gerechtigheid – naar God. Het feit 
dat de doden opstaan, is niet het 
evangelie van het koninkrijk. Deze 
grote waarheden en deze 

universum-feiten houden alle 
verband met dit evangelie, in de zin 
dat zij deel uitmaken van het 
gevolg van geloof in het goede 
nieuws en worden omvat in de 
latere ervaring van degenen die, 
door geloof, in daden en in 
waarheid eeuwige zonen worden 
van de eeuwige God. Mijn Vader 
heeft mij in de wereld gezonden 
om dit heil van het zoonschap aan 
alle mensen te verkondigen. En dus 
zend ik u ook uit in de wereld om 
deze redding van het zoonschap te 
prediken. Behoud is de vrije gave 
van God, maar zij die geboren zijn 
uit de geest zullen onmiddellijk de 
vruchten van de geest beginnen 
voort te brengen in liefdevol 
dienstbetoon aan hun 
medemensen. En de vruchten van 
de goddelijke geest die worden 
voortgebracht in de levens van de 
uit de geest geboren en 
Godkennende stervelingen zijn: 
liefdevolle dienstbaarheid, 
onbaatzuchtige toewijding, 
moedige trouw, oprechte 

http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-193-de-laatste-verschijningen-en-de-hemelvaart#U193_2_1
http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-193-de-laatste-verschijningen-en-de-hemelvaart#U193_2_2
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billijkheid, verlichte eerlijkheid, 
onvergankelijke hoop, 
daadwerkelijk vertrouwen, 
barmhartig dienstbetoon, 
onophoudelijke goedheid, 
vergevensgezinde 
verdraagzaamheid, en blijvende 
vrede. Wanneer degenen die 
zeggen te geloven, deze vruchten 
van de goddelijke geest niet in hun 
leven voortbrengen, zijn zij dood, 
de Geest van Waarheid is niet in 
hen; ze zijn nutteloze takken aan de 
levende wijnstok en zullen spoedig 
worden weggenomen. Mijn Vader 
verlangt van de kinderen des 
geloofs dat zij veel geestelijke 
vrucht dragen. Indien ge niet 

vruchtdragend zijt, zal hij derhalve 
de grond om uw wortels omspitten 
en de onvruchtbare takken 
wegsnijden. Ge moet in 
toenemende mate de vruchten van 
de geest voortbrengen, naargelang 
ge in het koninkrijk Gods verder 
gaat naar de hemel. Ge moogt het 
koninkrijk binnengaan als een kind, 
maar de Vader verlangt dat ge, 
door genade, opgroeit tot volle 
geestelijke wasdom. En wanneer ge 
uitgaat in de wereld om alle naties 
de goede tijding van dit evangelie 
te brengen, zal ik voor u uit gaan, 
en mijn Geest van Waarheid zal in 
uw harten blijven. Mijn vrede laat 
ik u.’ 
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What are we … 

 

What are we 

Just stardust floating through space 

A memory that with the seizing of our breath 

Will be erased 

What we are 

We, 

Who are born 

Are we fashioned 

Have we been made 

What are we Are we pieced together over time 

Molescules assembling 

Struggling to survive 

The mutating star 

From where have we come 

From where have we travelled 

I wonder just how far 

Did we arise in this fortress of time 

Or 
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Do we transcend these boundaries that bind 

What are you 

Do you know 

Are you a timeless being that never ceases to grow. 

Or are you a whisper with a journey that ends 

Never to be know again 

Once the memories that hold your image? dies in minds 

Grow old 

Do you know 

If you are an endless love 

Or a finite caress 

A light that never stops shining 

Or 

The shadow that will fade in the grip of death 

What do we know 

 

Lucenda Codfried 


