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UITNODIGING

Urantia ontmoetingsdag op maandag 21 augustus 2017
Graag nodigt het bestuur van de Stichting Urantia Nederlandstalig u uit deel te nemen aan
de jaarlijkse ontmoetingsdag op 21 augustus, die net als voorgaande jaren zal plaatsvinden
in Groot Kievitsdal te Baarn.
Het thema van de dag zal zijn:
De mens Jezus, als levende weg, als leidend voorbeeld

Met dit thema willen wij dieper ingaan op het leven van Jezus voorafgaand aan de periode
van zijn openbare werk, dus de periode vóór zijn doop. Bij ‘de mens Jezus’ denken wij aan de
periode waarin Hij als mens onder de mensen leefde. Hoe heeft Hij zich van kinds af aan
ontwikkeld binnen het gezin, Zijn omgeving, Zijn maatschappelijke loopbaan, Zijn ontdekking
van de wereld enz. Hoe heeft Hij Zijn religie ontwikkeld?
Door onderstaande citaten zijn wij tot dit thema geïnspireerd.
… Ge kunt er niet naar streven om zijn leven te leiden, maar ge kunt wel besluiten om
uw leven te leiden zoals hij zijn leven leidde, en met dezelfde middelen als hij. Jezus is
de nieuwe levende weg van de mens naar God, van het gedeeltelijke naar het
volmaakte, van het aardse naar het hemelse, van de tijd naar de eeuwigheid. (1425.6)
129:4.7

Het ‘volgen van Jezus’ betekent het persoonlijk delen van zijn religieuze
geloofsvertrouwen en het zich eigen maken van de geest van het leven van
onbaatzuchtige dienstbaarheid aan de mens dat de Meester heeft geleefd. Een van
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de belangrijkste dingen in het leven van de mens is er achter te komen wat Jezus
geloofde, te ontdekken wat zijn idealen waren en te streven naar het bereiken van
zijn verheven levensdoel. Van alle menselijke kennis heeft het kennen van het
religieuze leven van Jezus en hoe hij dit leefde, de hoogste waarde. (2090.4) 196:1.3
Uitnodiging om uw kennis en ervaringen te delen tijdens deze Urantia
ontmoetingsdag

Op basis van de antwoorden op de enquêtes die elk jaar na afloop worden gehouden, blijkt
grote behoefte te bestaan aan een aanpak, die meer interactie tussen de deelnemers
mogelijk maakt. Daar wil het bestuur dit jaar graag aan tegemoet komen en kiest daarom
voor een aangepaste opzet. Hiermee ontstaat ruimte voor interactie, het delen van kennis
en persoonlijke ervaringen. Dit is een nieuwe aanpak waar we nog geen ervaring mee
hebben.
U, als lezer van het Urantia Boek, wordt hierbij uitgenodigd voor het geven van een
presentatie van 10 minuten over een onderwerp gerelateerd aan het thema: ‘De mens Jezus,
als levende weg, als leidend voorbeeld’. Hierna is er ruimte voor vragen, het uitwisselen van
ervaringen en verdere uitdieping van het onderwerp.
Mochten er teveel presentaties zijn voor deze dag, dan zal de programma commissie een
selectie maken. Presentaties die mogelijk niet op 21 augustus gehouden kunnen worden,
kunnen misschien wel in onze Nieuwsbrief worden opgenomen.
Wij nodigen u uit om vóór 1 juni a.s. uw voorstel te mailen aan info@urantia.nl waarna de
programma commissie u zo snel mogelijk zal laten weten of uw presentatie in het
programma kan worden opgenomen.
Wij zijn zeer benieuwd naar uw reacties en kijken ernaar uit om op deze nieuwe wijze
gezamenlijk de ontmoetingsdag invulling te geven.
Met vragen naar meer informatie hierover of overleg kunt u terecht bij leden van de
programma commissie:
Ina Terra, ina@urantia.nl
Elise van Ruth, elise@urantia.nl
Karen Huigsloot, karen@urantia.nl
Namens het bestuur,
Jaap Terra
Voorzitter Stichting Urantia Nederlandstalig (SUN)
: info@urantia.nl

: 06-25468368
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