
 

stichting  nederlandstalig 

Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en 
Vlaanderen 

 

Hierbij ontvang je de Nieuwsbrief van 15 

november, alweer de laatste van dit jaar. 

Ook deze Nieuwsbrief is weer met de 

nodige zorg voor je samengesteld. 

Tijdens mijn inleiding op de Urantia dag 

van 21 augustus jl. heb ik aandacht 

besteed aan meerdere aspecten rondom 

het Urantia Boek. Naar aanleiding hiervan 

ben ik na afloop door enkele bezoekers 

gevraagd deze tekst naar ze te mailen. Na 

enkele kleine aanpassingen kun je 

hiermee ook kennis maken in het artikel: 

Ja … dat Urantia Boek. 

In deze Nieuwsbrief vind je een 

hernieuwde oproep voor het opzetten van 

een studiegroep of aansluiting bij een 

bestaande studiegroep. Veel lezers van 

het Urantia Boek ondervinden verdere 

groei binnen studiegroepen op hun 

levensvragen. 

Uit de nieuwsbrief ‘Tidings’ van de Urantia 

Association International (UAI) vind je een 

inspirerend artikel met antwoorden van 

Mark Kurtz: Waarom bestuderen we het 

Urantia Boek? In de vertaalde vorm kun je 

ermee kennismaken. 

Frank van Rooij heeft een aantal jaren een 

bestuursfunctie binnen de Sun vervuld. De 

laatste jaren hebben we met veel 

genoegen de redactionele artikelen van 

Frank als bijdrage aan de Nieuwsbrieven 

kunnen lezen en Frank heeft al die jaren 

ook het redigeren van de Nieuwsbrieven 

verzorgd. Frank heeft aangegeven 

hiermee te willen stoppen. Hierbij wil ik 

namens het bestuur Frank bedanken voor 
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al het werk dat hij heeft gedaan voor onze 

stichting. Bedankt Frank! 

Leonard Kater doet in onze rubriek: Op 

verzoek van lezers….op eigen initiatief en 

verantwoordelijkheid een uitnodiging 

namens ‘De Utrechtse Urantia Groep’ aan 

lezers van het Urantia Boek voor het 

bezoeken van een thematische 

ontmoetingsdag op zondag 20 januari 

2019 in het Emmacentrum te Utrecht, 

Ter overweging….onderricht over gebed 

en aanbidding. Een samenvatting van het 

onderricht van Jezus van grote waarheden 

op de berg Gerizim. 

Ter afsluiting. Deze keer weer een digitale 

afsluiting van een lied van Hillsong United 

Worship. Op Youtube kun je meerdere 

prachtige songs beluisteren. 

Graag wens ik jullie veel leesplezier. 

Met hartelijke groet, 

Jaap Terra 

Voorzitter Stichting Urantia 

Nederlandstalig (SUN)  

: info@urantia.nl 

: 06-25468368 

 

  

mailto:info@urantia.nl
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Ja … dat Urantia Boek … 

 

Een heel bijzonder boek. Een boek 

waarvan de inhoud door sommigen wordt 

afgewezen terwijl anderen het in hun hart 

sluiten om het een deel van hun leven te 

laten zijn. 

Een boek dat zelden of helemaal niet in 

een Christelijke boekhandel en vaak ook 

niet in het assortiment van de esoterische 

boekhandel wordt aan geboden. 

Tijdens mijn vakanties in Nederland heb ik 

regelmatig in boekwinkels naar het 

Urantia Boek gezocht, maar het boek niet 

kunnen vinden. Op mijn vraag of het 

Urantia Boek bekend was bij de eigenaren 

kreeg ik vaak als antwoord: “Nog nooit van 

gehoord”. 

Ik ben gaan zoeken naar reviews bij een 

grote online boeken distributeur in 

Nederland en vond onderstaande teksten 

van lezers van het Urantia Boek: 

‘Een boek dat in een Deens circus ‘op de 

tafel ligt’, waar men liefdevol en in 

volledige harmonie met elkaar 

samenwerkt en er een serene sfeer heerst 

tijdens de voorstellingen’. 

‘ik heb er nog geen tegenstrijdigheden in 

kunnen vinden’ 

‘als je eenmaal aan dit boek begint kun je 

niet meer ophouden’ 

‘Wanneer je de korte beschrijving leest, 

zou je denken dat het science fiction is. 

Niets is minder waar. Het betreft hier de 

opvolger van de Bijbel, de Vijfde 

Openbaring, een Bijbel voor de mens van 

de 21e eeuw. 

‘ik kan met geen woorden beschrijven hoe 

dankbaar ik ben dat ik mezelf heb 

toegelaten dit boek te lezen’ 

‘het Urantia Boek geeft antwoorden op 

vele vragen zonder ‘zweverig’ te worden’ 

‘dit boek was de climax van mijn spirituele 

zoektocht’. 
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‘ik zuig de inhoud van het Urantia Boek op 

als een ‘droge spons’ 

Eén van de grootste uitgevers van o.a. 

esoterische boeken heeft afgelopen zomer 

het Urantia Boek niet in haar assortiment 

willen opnemen voor verspreiding in de 

boekwinkels. Niet commercieel genoeg? 

Nog nooit van gehoord 

In de vele contacten met Urantia Boek 

lezers wordt me vaak gevraagd waarom 

men ‘tegen de muur loopt’ als men 

enthousiast vertelt over het Urantia Boek . 

Zelden vindt men een luisterend oor en 

interesse, zeker niet als men in kerkelijke 

kringen enthousiast over het Urantia Boek 

gaat vertellen. 

Waarom vindt men door te spreken over 

het Urantia Boek geen of weinig gehoor bij 

anderen? 

Het wordt vaak niet door de ander 

uitgesproken, maar dat men denkt dat je 

bij de een of andere sekte hoort wordt 

dikwijls ervaren en gevoeld. 

Waarom is het Urantia Boek dat inmiddels 

in 18 talen is vertaald (nog) geen 

wereldwijde bestseller? 

Ik vraag me daarbij al heel lang af wat de 

reden kan zijn en wil hier in mijn bijdrage 

aan deze Nieuwsbrief nader op in gaan. 

En dan lees ik op de home pagina van onze 

website www.urantia.nl: 

De religieuze uitdaging van deze eeuw 

gaat de vérziende en vooruitziende mannen 

en vrouwen met geestelijk inzicht aan, die 

een nieuwe, aantrekkelijke levensfilosofie 

zullen durven construeren op basis van de 

uitgebreide, voortreffelijk geïntegreerde 

opvattingen van kosmische waarheid, 

universum-schoonheid en goddelijke 

goedheid. Zulk een nieuwe, rechtvaardige 

visie op de ethiek zal al wat goed is in het 

denken van de mens aantrekken en zal het 

beste in de menselijke ziel te voorschijn 

roepen. Waarheid, schoonheid en goedheid 

zijn goddelijke realiteiten, en naarmate de 

mens opklimt langs de trappen van 

geestelijk leven worden deze allerhoogste 

kwaliteiten van de Eeuwige steeds meer 

gecoördineerd en verenigd in God, die 

liefde is. 2:7.10 (43.3) 

Je moet dus vérziend en vooruitziend 

kunnen zijn en durf en moed hebben om 

te gaan zoeken naar levensvragen van 

waarheid, schoonheid en goedheid. 

Soms moet je een oude levensfilosofie 

loslaten die je vele jaren hebt gekoesterd 

als zijnde de waarheid. Vaak versteende 

waarheden. 

Een zoektocht, niet met je verstand maar 

met je hart. Niet meer gebonden willen 

zijn aan dogma’s, oude rituelen, 

versteende meningen die alleen maar je 

http://www.urantia.nl/
http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-2-de-natuur-van-god#U2_7_10
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geest kunnen raken, maar niet je hart en 

je Ziel. 

Een durf om vanuit je hart vaak moeilijke 

beslissingen te nemen, dingen los te laten. 

Je niet meer te willen laten opsluiten als 

een vogel in zijn kooi, maar bevrijd op 

sterke vleugels in een oneindig universum 

op zoek te gaan naar een verre God die je 

uiteindelijk in jezelf zult vinden. 

Niet bang te zijn om naar de verhalen van 

anderen te luisteren over hun vrije vlucht 

die ze maken of gemaakt hebben. 

De energietrillingen van het bewustzijn 

van het mensdom zijn laag, net boven het 

dierlijke verheven kunnen we lezen in het 

Urantia Boek. 

De tijd is gekomen dat je kunt en moet 

horen en lezen dat er een beter en hoger 

pad is van een broederlijke samenwerking 

welke is gebaseerd op de liefdesvibraties 

van de Vader en die leidt tot broederschap 

in alle velden. 

Velden met hogere trillingen van energie 

van de Vader. 

Wanneer een evolutionaire wereld 

ophoudt vooruitgang te boeken of “vast” 

loopt in de verkeerde richting, heeft de 

Schepper Zoon van die wereld de 

mogelijkheid om hemelse hulp te sturen. 

De eerste vier epochale onthullingen aan 

onze planeet, universeel bekend als 

‘Urantia’ kunnen gedetailleerd worden 

onderzocht in het Urantia Boek. 

De Vijfde Epochale Openbaring begon 

toen Michael van Nebadon instemde met 

verschillende individuen en orden van 

universum-hemelse persoonlijkheden om 

een boek te maken dat zou worden 

gegeven aan de stervelingen van onze 

wereld. 

Opmerkelijk is dat het werk van de Vijfde 

Epochale Openbaring is ontworpen door 

onze Schepper-Zoon, Michael van 

Nebadon en zijn gemalin de Moeder Geest 

om onze wereld te helpen zonder 

afschaffing van het geschenk van de vrije 

wil. 

Een vrije wil die de Eeuwige Vader aan 

ieder van ons heeft gegeven. 

Vrije wil 

Onze vrije wil is een geschenk dat zo heilig 

en speciaal is dat geen enkel hemelwezen 

in het hele grote Universum ooit een 

enkele beslissing van een willekeurige wil 

zou kunnen herroepen. 

Wat zij - de Hemelsen - mogen en wensen 

te doen is co-creatief met ons 

samenwerken. 

Ze kunnen ons suggesties en opties geven, 

maar wij stervelingen moeten het 

daadwerkelijke werk doen om onze 

situaties te verbeteren. 
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In geloof onze handen uit de mouwen 

steken. 

Michaels complete plan voor Urantia zou 

je een tijd van ‘correctie’ kunnen noemen 

en bevat zijn visie, intentie, de 

besturingsfilosofie en de missie om de 

cultuur te veranderen van een ‘primitieve, 

barbaarse, met elkaar strijdende 

individuen en naties naar een stabiele, 

sociale, aangename en vredige wereld. 

We worden gevraagd als individuen, 

organisaties en samenlevingen op 

intelligente wijze integer en zinvol te 

leven, om in EENHEID te leven als broers 

en zussen. 

Het doel van al deze geweldige hemelse 

hulp is dat onze wereld Urantia, op een 

dag gereed zal zijn voor het volgende 

planetaire tijdperk, de dagen van Licht en 

Leven, een tijdperk van vrede en 

stabiliteit, waarin alle individuen kwaliteit 

in hun leven hebben, mogen groeien naar 

hun volledige potentieel en elke burger 

van gelijke waarde is voor zijn 

samenleving. 

Ik weet het zeker, we zijn op weg naar dat 

tijdperk van Licht en Leven waar ik 

persoonlijk en velen met mij naar 

uitkijken! 

Een stilte voor de storm? Uitkijken naar 

een wereld in Licht en Leven die gaat 

komen. 

Een oproep aan ons vanuit de hemelse 

wereld om nu al dragers van Gods licht te 

willen zijn in een verduisterde wereld. 

Wat een kans en wat een eer! 

Hopelijk mag het onderstaande gebed 

jullie hart raken. 

"Vader, we hebben de leringen van Jezus 

in het Urantia Boek gelezen, waar Hij 

spreekt over een prachtige gemeenschap 

met u; Wij verheerlijken U als de meest 

wonderbare Vader die tot ons neerdaalt die 

graag met ons wil communiceren. Wij 

willen graag met U omgaan, daarom is het 

belangrijk dat wij U alles vertellen, waar 

we ons vandaag zorgen over maken en wat 

in ons leeft, wat ons stoort en pijn in ons 

veroorzaakt, wat ons verwart en misleidt, 

wat ons helpt en vreugde schenkt. Vader, 

U kunt ons als geen ander begrijpen, omdat 

Jezus in zijn leringen uitlegt dat U ook in 

ons aanwezig bent zoals niemand anders in 

ons aanwezig kan zijn. 

Tot slot nog een citaat uit het ‘Publicatie 

Mandaat’ wat je op onze website 

www.urantia.nl in zijn geheel kunt lezen. 

“Wij beschouwen Het Urantia Boek als 

een stap in de voortgaande evolutie van de 

menselijke samenleving. Het hangt niet 

samen met de spectaculaire periode van 

http://www.urantia.nl/
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baanbrekende revolutie, ook al lijkt de 

timing daarop. 

Het Boek is bestemd voor het tijdperk 

direct volgend op de huidige ideologische 

worsteling. Dat zal de tijd zijn waarin 

mensen bereid zijn te zoeken naar 

waarheid en gerechtigheid. Als de chaos 

van de huidige verwarring voorbij is, zal 

het gemakkelijker zijn de kosmos te 

formuleren naar een nieuw en verbeterd 

tijdperk van menselijke relaties. En 

daarvoor is het Boek gemaakt. 

Toch is de publicatie van het boek niet 

uitgesteld tot die (mogelijk) enigszins ver 

verwijderde datum. Een vroege publicatie 

van het boek zorgt ervoor dat het bij de 

hand zal zijn voor training van leiders en 

leraren. 

Het is ook van belang dat het onder de 

aandacht komt van bemiddelde mensen, 

die bereid zullen zijn te voorzien in 

fondsen voor vertalingen in andere talen ” 

Als de tijd er rijp voor is zullen Urantia en 

het Urantia Boek een gouden toekomst 

beleven. 

Jaap Terra 
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Aansluiten bij een studiegroep 
of een studiegroep beginnen 

 

Een van de doelstellingen van de Stichting 

Urantia Nederlandstalig is het opzetten, 

stimuleren en ondersteunen van 

studiegroepen. Onder het kopje 

“Studiegroepen” op onze website 

www.urantia.nl is hierover veel informatie 

te vinden. 

Graag wil ik het grote belang van 

“Studiegroepen” in deze Nieuwsbrief 

opnieuw onder jullie aandacht brengen. 

De onderstaande tekst geeft het belang 

van studiegroepen goed weer: 

“Een sociale groep van mensen die 

gecoördineerd en harmonisch 

samenwerken, vertegenwoordigt een veel 

grotere kracht dan de enkelvoudige som 

van haar leden”. (Blz. 1477: 1) 

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 wordt 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. 

Veel lezers starten aanvankelijk alleen met 

het lezen van het boek, terwijl anderen de 

studie van het Urantia Boek direct binnen 

een studiegroep aanvangen. 

Het blijkt dat lezers, die aanvankelijk 

alleen lezen, vaak een punt bereiken 

waarop zij alleen niet meer verder komen 

en zij zoeken vervolgens alsnog aansluiting 

bij een studiegroep. 

http://www.urantia.nl/
http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-133-de-terugreis-uit-rome#U133_5_6
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De ervaring leert dat deelnemen aan een 

studiegroep zeer ondersteunend is. Het 

bestuderen en bediscussiëren tijdens het 

lezen van het Urantia Boek, tezamen met 

andere lezers, kan het begrip en het 

‘beleven’ van het boek en de daarin 

gepresenteerde waarheden sterk 

vergroten. 

Elke studiegroep is geheel onafhankelijk 

en ontwikkelt een eigen stijl, aanpak en 

schema. Op deze wijze kan het beste 

worden aangesloten op de individuele 

behoeften van de lezers in die betreffende 

studiegroep”. 

Er is in Nederland en Belgisch-Vlaanderen 

een aantal studiegroepen die bij de SUN 

bekend zijn. Mogelijk zijn er 

studiegroepen die niet bij ons bekend zijn. 

De ons bekende studiegroepen zijn in 

kaart gebracht. Regelmatig komen er 

verzoeken binnen van lezers van het 

Urantia Boek voor aansluiting bij een 

studiegroep. Vanuit de informatie die we 

hebben kunnen we lezers soms 

samenbrengen. Vaak zijn de grote 

afstanden een probleem om regelmatig 

samen te komen. De ons bekende lezers 

van het Urantia Boek in Nederland en 

Belgisch Vlaanderen zijn ‘dun gezaaid’. 

In het westen van het land (omgeving 

Wassenaar/den Haag is een aantal 

studiegroepen zeer actief. Een geweldige 

gastvrouw en begeleider van diverse 

studiegroepen hierin is Ria Sprenger uit 

Wassenaar. Ria ontvangt al vele jaren 

meerdere studiegroepen bij haar aan huis. 

Ik heb Ria gevraagd haar ervaringen met 

studiegroepen in het kort weer te geven 

en deze kun je hieronder lezen: 

“Onlangs vroeg Jaap (onze voorzitter van 

de SUN) mij om een stukje in de 

Nieuwsbrief te schrijven over onze 

studiegroepen. Jaren geleden zijn de 

studiegroepen hier in huis begonnen. Het is 

een verrijking voor ons allen. Voor mij zijn 

de studiegroepen belangrijk en een 

wezenlijk onderdeel van mijn leven 

geworden. Ik kan alleen vanuit mijn eigen 

ervaring spreken en de reacties die ik van 

anderen krijg. 

Voor mij is het iedere keer een feestje om 

bij elkaar te komen. De middag of ochtend 

begint met koffie of thee en babbelen over 

hoe het met ons gaat. Na onze gesprekken 

nemen we het Urantia Boek voor ons en 

zijn een moment stil. Voor mij is de stilte 

vooral om te ervaren dat Jezus in ons 

midden is. 

Daarna kunnen er vragen komen over iets 

wat de keer ervoor niet begrepen is. Om 

beurten lezen we een stukje, stoppen als 

we iets niet begrijpen, daar kauwen we dan 

een tijdje op totdat er iets begint door te 

dringen (soms ook niet). 
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Het Urantia Boek is vooral een middel om 

tot ons doel te komen. Voor mij is dat 

vooral, dichter bij God te komen en zijn 

stem te leren verstaan. Natuurlijk, er staat 

ook een prachtige geschiedenis in en we 

weten nu zo veel meer over de woningen 

van het huis van God. 

Kortom lieve mensen sluit u aan bij een 

studiegroep, het doet een mens goed om 

met gelijkgestemden te zijn. Ieders inbreng 

is uniek, we leren van elkaar”. 

Groet Ria 

Vanuit de Urantia Association 

International (UAI) is men ook zeer actief 

om Urantia Boek lezers over de gehele 

wereld bijeen te brengen tijdens Zoom-

vergaderingen. Zoom is een geavanceerde 

manier om elkaar via internet te 

ontmoeten. Een soort Skype. 

Op de website van de Urantia Association 

International kun je veel interessante 

informatie inwinnen over internationale 

studiegroepen. Deze website 

new.ubis.urantia.org/moodle biedt ook 

prima mogelijkheden. 

Wie graag informatie wil hebben over het 

starten van een eigen studiegroep kan bij 

ons terecht via email of contact met ons 

opnemen. Ook is er een folder geschreven 

waarin de voornaamste informatie over 

het opzetten van een studiegroep is 

samengevat. Deze folder kun je hier 

downloaden. 

Zit je reeds bij een studiegroep en er is 

nog plaats voor nieuwe leden, meld dan 

jouw studiegroep aan! 

Lezers die zich graag bij een studiegroep 

willen aansluiten, kunnen het beste 

contact met ons opnemen of een email 

sturen. 

Misschien brengt bovenstaande 

informatie jou ertoe te overwegen je bij 

een studiegroep aan te sluiten of zelfs een 

studiegroep te starten. 

Van harte welkom! Neem gerust contact 

met me op. 

Jaap Terra 

: info@urantia.nl 

: 06-25468368 

  

https://urantia-association.org/
https://urantia-association.org/
https://new.ubis.urantia.org/moodle/
mailto:info@urantia.nl?subject=Informatie%20over%20studiegroepen
http://www.urantia.nl/pag/contact.php
http://www.urantia.nl/pdf/Opzetten%20van%20Studiegroepen.pdf
http://www.urantia.nl/pag/studiegroepaanmelden.php
http://www.urantia.nl/pag/studiegroepaanmelden.php
http://www.urantia.nl/pag/contact.php
mailto:info@urantia.nl?subject=Informatie%20over%20studiegroepen
mailto:info@urantia.nl
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Waarom bestuderen we Het Urantia Boek? 

 

Door: Mark Kurtz- USA 

Onderstaande tekst is een vertaling uit de 

nieuwsbrief Tidings van de Urantia 

Association International (UAI) van 

september 2018. 

Het sleutelwoord is WAAROM? 

Mogen we de diepgang ervan aankaarten? 

Hier zijn enkele gedachten: 

 Omdat we helderheid zoeken in onze 

levensdoelen in harmonie met 

goddelijke plannen. 

 Omdat we een beter begrip van de 

oorsprong en het lot zoeken terwijl we 

ons voorbereiden om onszelf en 

anderen tot nieuwe helderheid te 

brengen. 

 Omdat we de waarheid zoeken en om 

onze verlangens om God en zijn 

kinderen beter te kennen, te 

onderbouwen. 

 Omdat we inspiratie zoeken bij het 

opwaarderen en verhelderen van 

leringen van hemelse wezens die hun 

superieure kennis deelden. Ze kennen 

ons beter dan we onszelf kennen. 

 Omdat we onze geest voorbereiden op 

grotere dienstbaarheid aan de 

mensheid en later, tijdens de volgende 

levensfase, aan personen van 

verschillende oorsprong. 

 Omdat we de waarheid zoeken om met 

anderen te delen, zodat ze het leven 

overvloediger kunnen zoeken en 

hebben. 

 Omdat we meer begrip en echte, 

bewuste ervaring zoeken met 

meerdere bewijzen van geestelijke 

groei, wat Jezus leerde als vruchten van 

de Geest. 

 Omdat we meer op God willen lijken. 

Omdat we Jezus oprecht proberen te 

volgen! 
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 Omdat we meer willen weten wat 

liefde is en wat genade voor onszelf en 

anderen kan betekenen. 

 We studeren niet voor egoïstische 

redenen, maar voor onzelfzuchtig delen 

om bij te dragen aan civiele 

verbetering. 

 Wij studeren niet om iemand te 

bewijzen dat hij ongelijk heeft of om 

doctrines te bewijzen in welke religie 

dan ook. 

 We bestuderen niet om jezelf in het 

Koninkrijk te positioneren, of om 

voordeel te halen ten opzichte van 

anderen. 

 We volgen geen studiesessies alleen 

voor sociale contacten. We studeren 

met als doel om anderen te helpen om 

nieuwe groei en begrip te ervaren. We 

bestuderen de voortgang voor alle 

personen. 

 We bestuderen de spirituele groei van 

de hele mensheid terwijl we delen wat 

we weten door Vaderlijke liefde voor 

iedereen. 

Misschien heb je voor jezelf nog meer 

persoonlijke redenen deze vraag te 

beantwoorden. 
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Op verzoek van lezers … 

 

Uit de Utrechtse Urantia 

Groep 

Beste mensen, 

Onze Utrechtse Urantiagroep heeft 

onlangs besloten een tweetal met elkaar 

samenhangende evenementen te 

organiseren op EMMA, centrum voor 

Wereld, Vrede en Milieu waar wij vroeger 

ook al twee Urantia evenementen hebben 

georganiseerd. Ditmaal zou het gaan over 

het thema “De Bijbel en het Urantia Boek” 

en wel op 11 november en 20 januari. 

Wegens problemen met de uitgiftedatum 

van de SUN nieuwsbrief konden we erg 

weinig mensen uitnodigen voor 11 

november (27 adressen) De huidige SUN 

Nieuwsbrief heeft een bereik van meer 

dan 250 adressen, maar zal pas uitkomen 

op 15 november en 15 januari 2019. 

Persoonlijk verslag van 11 november 

We hebben de ruimte van de 

Unescobibliotheek besproken, ruimte voor 

maximaal 22 personen. Hij ademt de sfeer 

van “iets mondiaals”. Vandaar dat ik 

aangenaam verrast was, dat de SUN 

redactie bovenstaand plaatje boven de 

uitnodiging voor 20 januari plaatste. Een 

aardbol die bovenop 7 cirkels geplaatst 

was met daaromheen een kring van 13 

mensen die broederlijk bezig waren het 

leven op onze aarde te beschermen. 

Dat is op vele fronten nodig: het klimaat 

bijvoorbeeld, Maar ook het 

wereldarmoede vraagstuk. En meer in de 

sfeer van het Urantia Boek: de eenheid 

van alle wereldreligies. 

Hier is overigens al een organisatie voor: 

het United Religions Initiative. (zie 

www.uri.org en unitedreligions.nl) 

Ik zit zelf in een bijbelstudiegroepje van de 

Ecumenische Studentengemeente van 

Utrecht en wordt wekelijk geconfronteerd 

met een preek gebaseerd op de 

bibliotheek die Bijbel heet en waarin het 

gesprek tussen God en mens ongeveer 

één of twee eeuwen na de kruisiging is 

https://www.uri.org/
https://unitedreligions.nl/
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opgehouden. Dat vinden vele theologen 

heel erg jammer, maar hoe vul je dat aan? 

Elke uitbreiding van de Bijbel past 

gemakkelijk in een smartphone en kost 

niks! 

En dat niet alleen, maar ook met onze 

eigen persoonlijke ervaringen! Welke 

invloed heeft onze Gedachtenrichter op 

ons eigen leven? Dat is juist ons 

toegangskaartje tot de woningwerelden 

rondom Jerusem! 

Deze gedachte vond steun in twee citaten 

uit paper 53 (De opstand van Lucifer ) en 

92 (De verdere evolutie van religie) 

Een interessante mededeling op pagina 

609 uit paper 53 was, 

‘Geen enkele burger van Jerusem is 

verloren gegaan. Iedere opklimmende 

sterveling heeft de vuurproef overleefd en 

is triomferend, als volkomen overwinnaar, 

uit deze cruciale beproeving tevoorschijn 

gekomen.’(....) Deze edele groep getrouwe 

stervelingen op Jerusem telde precies 

187.432.811 leden. 

Dit aantal leek ons geweldig klein: per 

planeet is dit iets meer dan 300.000 

mensen die na de gang door de 

woningwerelden op Jerusem belanden. 

Lang niet iedereen kwalificeert zich dus 

door persoonlijke omgang met God voor 

de toegang tot de woningwerelden! 

Een verdere verklaring voor dit kleine 

aantal vonden we in paper 92 op pagina 

1008: over de vraag hoe het Urantiaboek 

zichzelf bekeek: 

5. De Urantia-Verhandelingen. De 

verhandelingen, waarvan dit er een is, 

vormen de meest recente schenking van 

waarheid aan de stervelingen van Urantia. 

Deze verhandelingen onderscheiden zich 

van alle voorgaande openbaringen, want 

zij zijn niet het werk van een enkele 

persoonlijkheid uit het universum, maar 

een schenking die is samengesteld door 

vele wezens. Geen enkele openbaring, 

behalve het bereiken van de Universele 

Vader, kan echter ooit volledig zijn. Alle 

andere hemelse vormen van bijstand 

betreffen niet meer dan een gedeelte, zijn 

voorbijgaand en in praktische zin 

aangepast aan de plaatselijke 

omstandigheden in tijd en ruimte. Hoewel 

een bekentenis als deze mogelijkerwijs 

afbreuk doet aan de directe kracht en het 

gezag van alle openbaringen, is op Urantia 

de tijd aangebroken dat het raadzaam is 

zulke openhartige verklaringen af te 

leggen, zelfs wanneer de toekomstige 

invloed en autoriteit van deze meest 

recente openbaringen van waarheid aan de 

sterfelijke volkeren op Urantia daardoor 

verzwakt zouden worden. 
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Niets is dus belangrijker dan de 

rechtstreekse omgang met God, zonder 

bemiddeling van geschreven teksten of 

andere mensen. Maar die kunnen ons 

natuurlijk wel op ideeën brengen! En 

bovendien: het Urantia Boek is op 1935 

gedateerd. Ik heb echt wel latere teksten 

van vergelijkbare diepgang gelezen die 

zelfs als een aanvulling op het Urantia 

boek gelezen kunnen worden. Onze 

Schepperzoon heeft bijvoorbeeld geen 

enkel paper in het Urantia Boek 

geschreven, maar lijkt wel betrokken 

geweest te zijn als inspirator bij die 

geschriften (bijv. wijlen Ken Carey) 

Kortom, het was een hele inspirerende 

middag. We gaan nu verder aan het werk, 

en in de volgende SUN Nieuwsbrief van 15 

januari maken we bekend hoe we verder 

gaan. In de tussentijd zal ik de Facebook 

pagina “Urantia Nederland” gebruiken. Nu 

al 12 leden! 

Leonard Kater,  

Tel: 030-2817481 

E-mail: lgwkater@ziggo.nl 

  

tel:030-2817481
mailto:lgwkater@ziggo.nl
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Beste lezers van de Urantia Nieuwsbrief, 

 

Na negen jaar op diverse manieren 

betrokken te zijn geweest bij onze 

stichting neem ik afscheid van jullie allen. 

Ik ben enige jaren lid van het bestuur 

geweest en heb een aantal jaren stukjes 

geschreven voor de nieuwsbrief en de 

Nieuwsbrief taalkundig gecorrigeerd. En 

dat heb ik met veel plezier gedaan. 

Ik vind het nu tijd worden om verder te 

gaan met mijn leven en mijn energie in 

andere zaken te stoppen. Ik dank ieder 

voor de mooie gesprekken, de mooie 

ontmoetingen en de mooie reacties op 

mijn stukjes. Ik heb dat altijd zeer 

gewaardeerd. 

Ik wens jullie allen veel succes met de 

stichting en de Nieuwsbrief, mogelijk tot 

ziens, en een hartelijke groet van 

Frank van Rooij 
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Ter overweging … 

  

Onderricht over gebed en aanbidding 

(1616.3) 143:7.1 Tijdens de 

avondbijeenkomsten op de berg Gerizim 

onderrichtte Jezus vele grote waarheden, 

en benadrukte in het bijzonder de 

volgende: 

(1616.4) 143:7.2 Ware religie is de daad van 

de individuele ziel in zijn zelf-bewuste 

betrekkingen tot de Schepper; de 

georganiseerde godsdienst is ’s mensen 

poging om de godsverering van individuele 

religieuze mensen ten bate van de 

gemeenschap te doen zijn. 

(1616.5) 143:7.3 Godsverering – de 

contemplatie van het geestelijke – moet 

afgewisseld worden met dienstbetoon, 

contact met de materiële werkelijkheid. 

Werk dient afgewisseld te worden met 

spel; religie moet in evenwicht worden 

gehouden door humor. Diepzinnige 

filosofie dient afgewisseld te worden met 

ritmische poëzie. De inspanning van het 

leven – de tijd-spanning van de 

persoonlijkheid – dient ontspanning te 

vinden in de rustgevendheid van 

godsverering. De gevoelens van 

onveiligheid die voortkomen uit de vrees 

voor het isolement van de persoonlijkheid 

in het universum, dienen tegengegaan te 

worden door de geloofscontemplatie van 

de Vader en door de poging tot realisatie 

van de Allerhoogste. 

(1616.6) 143:7.4 Het gebed is bedoeld om de 

mens minder te doen denken, doch meer te 

doen beseffen: het is niet bedoeld om 

kennis te vermeerderen, naar veeleer om 

het inzicht te verdiepen. 

http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-143-de-tocht-door-samaria#U143_7_1
http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-143-de-tocht-door-samaria#U143_7_2
http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-143-de-tocht-door-samaria#U143_7_3
http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-143-de-tocht-door-samaria#U143_7_4
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(1616.7) 143:7.5 Godsverering is bedoeld om 

te anticiperen op het betere leven dat 

wachtende is, en om deze nieuwe 

geestelijke betekenissen dan hun licht te 

doen werpen op het leven dat nu is. Gebed 

is geestelijk voedend, maar aanbidding is 

op goddelijke wijze creatief. 

(1616.8) 143:7.6 Godsverering is de techniek 

om zich tot de Ene te richten om inspiratie 

tot het dienen van de velen. Godsverering 

is de meetlat die de graad van onthechting 

van de ziel van het materiële universum 

meet, en haar gelijktijdige, vaste 

gehechtheid aan de geestelijke 

werkelijkheden van de ganse schepping. 

(1616.9) 143:7.7 Gebed is zelf-gedachtig – 

verheven denken; godsverering is zichzelf 

vergeten – super-denken. Godsverering is 

moeiteloze aandacht, ware, ideale rust voor 

de ziel, een vorm van rustgevende 

geestelijke inspanning. 

(1616.10) 143:7.8 Godsverering is de 

handeling van een deel dat zich 

identificeert met het Geheel; de eindige 

met de Oneindige, de zoon met de Vader; 

de tijd die bezig is in de pas te komen met 

de eeuwigheid. Godsverering is de 

handeling van persoonlijke gemeenschap 

van de zoon met de goddelijke Vader, het 

innemen van een verfrissende, creatieve, 

broederlijke, en romantische houding door 

de menselijke ziel-geest. 

(1616.11) 143:7.9 Ofschoon de apostelen 

slechts enkele van zijn leringen in het 

kamp konden vatten, werden deze door 

andere werelden wel begrepen, en andere 

generaties op aarde zullen ze eveneens 

begrijpen. 

  

http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-143-de-tocht-door-samaria#U143_7_5
http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-143-de-tocht-door-samaria#U143_7_6
http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-143-de-tocht-door-samaria#U143_7_7
http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-143-de-tocht-door-samaria#U143_7_8
http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-143-de-tocht-door-samaria#U143_7_9
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Ter afsluiting 

 

Er zijn op Youtube prachtige liedjes te 

vinden van ‘Hillsong United Worship’ die 

ook vele jongeren over de gehele wereld 

aanspreken. Sommige liedjes zijn meer 

dan 200 miljoen keer bekeken. De vele 

mooie teksten kunnen je ‘diep in je hart’ 

raken. 

Een van deze liedjes “So will I” …’en dat 

100 miljard keer door U herhaald’, kun je 

hieronder aanklikken in 2 verschillende 

uitvoeringen. Hopelijk zul je hiervan 

genieten. 

Je kunt kiezen of … bekijk ze alle twee: 

 https://youtu.be/C2U7ffUM5Ec 

 https://www.youtube.com/watch?v=Gf

Vd5x9W1Xc 

 

 

https://youtu.be/C2U7ffUM5Ec
https://www.youtube.com/watch?v=GfVd5x9W1Xc
https://www.youtube.com/watch?v=GfVd5x9W1Xc

