OVER DE URANTIA FOUNDATION
De Urantia Foundation is opgericht in 1950 als een niet op winst
gerichte stichting die de verantwoordelijkheid heeft voor het
uitgeven van Het Urantia Boek. De bestuursleden van de Urantia
Foundation, Trustees genaamd, die deze functie belangeloos en
zonder vergoeding vervullen, zijn belast met de zorg om de tekst
van Het Urantia Boek eeuwigdurend ongeschonden in stand te
houden, en ook met de opdracht de verspreiding van de leringen
van Het Urantia Boek over de gehele wereld te organiseren. De
dagelijkse zaken worden behartigd door de directeur van de
Foundation en een kleine administratieve staf, vanuit het
hoofdkantoor in Chicago in de Verenigde Staten. Zij worden
daarbij verder ondersteund door een internationaal netwerk van
vrijwilligers. Al dit werk is mogelijk door de vrijwillige financiële
steun van mensen over de gehele wereld die het belangrijk
vinden dat Het Urantia Boek overal en altijd beschikbaar is.
De zogenaamde Declaration of Trust waarmee de Urantia
Foundation is opgericht, beschrijft de volgende opdracht:
Het doel waarvoor de Foundation is opgericht is: de
bevordering,verbetering en uitbreiding onder de volkeren van deze
wereld van het begrip van Kosmologie en van de relatie tussen de
planeet waarop wij leven met het Universum, van het ontstaan en de
bestemming van de Mens en van zijn relatie met God, en van de
ware leringen van Jezus Christus; alsmede voor het overdragen en
bemoedigen van de realisatie en appreciatie van het Vaderschap
van God en de Broederschap tussen de Mensen, om daarmee de
troost, het geluk en het welbevinden van de Mens te vergroten en
verbeteren, als individu maar ook als lid van de samenleving, door
een religie, filosofie en kosmologie te verschaffen die evenredig is
aan de intellectuele en culturele ontwikkeling van de Mens.
Het logo dat door de Urantia Foundation bij haar oprichting is
gekozen bevat “drie azuurblauwe concentrische ringen op een
witte achtergrond” en is “het materiële embleem van de
heerschappij van de Triniteit over de gehele schepping” (Het
Urantia Boek, blz. 606:0)
ACTIVITEITEN VAN DE FOUNDATION
De Urantia Foundation heeft de eerste editie van The Urantia
Book (in de Engelse taal) gepubliceerd in 1955. De
Nederlandstalige editie, Het Urantia Boek, is verschenen in 1997.
Daarnaast organiseert zij de volgende activiteiten.
PUBLICATIE EN BEHOUD VAN HET URANTIA BOEK
De belangrijkste taak van de Urantia Foundation is “het
eeuwigdurend ongeschonden in stand houden van de tekst van
Het Urantia Boek”. De Foundation houdt zich dan ook bezig met
het verzorgen en bewaken van elke reproductie van Het Urantia
Boek en van alle vertalingen daarvan. Om deze opdracht goed
te kunnen vervullen, is de Urantia Foundation houdster van alle
auteursrechten (copyrights) van de Engelse tekst en van alle
vertalingen, maar ook van de woord- en beeldmerken “Urantia,”
“Urantian,” “The Urantia Book,” “het Urantia Boek” en het

Concentrische Cirkels Symbool. Met deze merken kan de Urantia
Foundation de authenticiteit aangeven van alle producten en
diensten. Er is een regeling getroffen voor het op nietcommerciële basis gebruiken van de merken voor eigen
persoonlijk gebruik door individuen en ook voor het citeren en
kopiëren van delen van de inhoud van Het Urantia Boek. Deze
regels vindt u op de website van de Urantia Foundation, of via
de lokale vertegenwoordiger. Het doel is steeds de tekst van Het
Urantia Boek zo breed mogelijk bekend en beschikbaar te
maken. Zo vindt u bijvoorbeeld de gehele tekst van Het Urantia
Boek integraal op internet terug.
VERTALINGEN
De Urantia Foundation legt zich toe op het tot stand brengen van
vertalingen van hoge kwaliteit van Het Urantia Boek die getrouw
de originele Engelse tekst in de belangrijkste talen van de wereld
weergeven. Door de inspanningen van vele toegewijde vertalers,
is Het Urantia Boek op dit moment naast Engels en Spaans als
wereldtalen ook vertaald in veel Europese talen en het Chinees.
Hierdoor is Het Urantia Boek nu beschikbaar in talen die door
meer dan de helft van de wereldbevolking gesproken wordt.
Nog meer vertalingen zijn in voorbereiding. We hopen dat
uiteindelijk de mensen in alle landen en culturen de mogelijkheid
zullen hebben hun individuele ervaring met Het Urantia Boek in
hun eigen moedertaal te beleven.
VERTEGENWOORDGERS VAN DE FOUNDATION EN
KANTOREN
De Urantia Foundation heeft haar hoofdkantoor in Chicago,
Illinois, in de Verenigde Staten. Daar huist zij in hetzelfde
gebouw waarin de allereerste studenten bijeenkwamen om de
verhandelingen te bestuderen gedurende de vele jaren die
vooraf gingen aan de eerste publicatie van Het Urantia Boek.
Heden ten dage wordt het werk van de Foundation uitgevoerd
met ondersteuning van een netwerk van vertegenwoordigers in
vele landen. Zij helpen Het Urantia Boek te introduceren en
ondersteunen op een wijze die het beste past bij de culturele en
religieuze achtergrond van hun land of regio.
Zij helpen ook nieuwe distributiekanalen te creëren, boeken in
bibliotheken te plaatsen en antwoord te geven op verzoeken om
informatie.
BOEKENBEURZEN VOOR DE VAKHANDEL
Om de bekendheid van Het Urantia Boek bij de boekhandel te
vergroten en om het boek dus beter verkrijgbaar te maken,
neemt de Urantia Foundation regelmatig deel aan
boekenbeurzen, of andere bijeenkomsten voor de vakhandel.
Aldus is Het Urantia Boek al getoond op beurzen in grote steden
over de gehele wereld.

PLAATSINGEN IN BIBLIOTHEKEN EN
SCHENKINGSPROGRAMMA’S
De Urantia Foundation ondersteunt diverse acties om boeken
geplaatst te krijgen in bibliotheken en andere instituten. Ook zijn
er acties voor mensen met weinig financiële middelen, met name
in ontwikkelingslanden. Deze programma’s steunen geheel op
financiële bijdragen en inzet van individuele personen.
ONDERSTEUNING VAN LEZERS EN INFORMATIE AAN
ANDEREN
De leden van de staf van de Urantia Foundation beantwoorden
alle vragen en verzoeken om informatie over de Urantia
Foundation en Het Urantia Boek. Zij kunnen vaak helpen bij het in
contact brengen van lezers die in elkaars nabijheid wonen. Ook
publiceert de Urantia Foundation nieuwsbrieven in verschillende
talen die actuele informatie verschaffen over de stand van de
verschillende programma’s en activiteiten, en over nieuwe
producten die beschikbaar zijn via de postorder service en de
webwinkel.
EEN MEERTALIGE WEBSITE
Omdat de Urantia Foundation erop gericht is Het Urantia Boek
beschikbaar te maken voor alle mensen op de gehele wereld,
zijn er ook websites ingericht. Deze verschaffen informatie over
de Urantia Foundation en Het Urantia Boek in diverse talen,
waaronder Nederlands. Daarnaast is een specifiek
Nederlandstalige website ingericht. De volledige tekst van elke
uitgegeven vertaling van Het Urantia Boek is zo beschikbaar
online. Het internet wordt steeds meer gebruikt als bron van
informatie en contact en we ontvangen nu veruit de meeste van
de verzoeken om informatie via de websites en per email. Ook
lezers die tijdens hun studie bepaalde vragen over de tekst of de
context hebben, kunnen per email aan de lokale
vertegenwoordiging om verheldering vragen.
STUDIE GROEPEN
De Urantia Foundation moedigt lezers van Het Urantia Boek sterk
aan studiegroepen (met andere lezers) bij te wonen, of zelf
studiegroepen te organiseren. Het bestuderen en bediscussiëren
van Het Urantia Boek tezamen met andere lezers, kan het begrip
en ‘beleven’ van het boek en de daarin gepresenteerde
waarheden sterk vergroten. Elke studiegroep is geheel
onafhankelijk en ontwikkelt een eigen stijl, aanpak en schema. Zo
kan aangesloten worden op de individuele behoeften van de
lezers in de studiegroep. Via de Nederlandse website
www.urantia.nl kunt u te weten komen of er in uw omgeving een
of meer studiegroepen actief zijn. Ook is op die manier
informatie beschikbaar die wellicht bruikbaar is indien u
overweegt zelf een studiegroep te starten.

HULPMIDDELEN BIJ DE STUDIE
In beginsel wil de Foundation geen officiële uitleg van het boek
geven. Toch verschaft zij verschillende hulpmiddelen bij de studie.
Hiertoe behoren diverse (Engelstalige) werkboeken en andere
ondersteunende uitgaven. Kijk op de website van de Foundation
voor een overzicht van de beschikbare hulpmiddelen.
URANTIA BOEK INTERNET SCHOOL.
De Urantia Boek Internet School (UBIS) is een Engelstalige
interactieve onderwijs service met de bedoeling lezers te helpen
die een intensieve studie van het boek willen maken. De Internet
School stelt studenten van over de gehele wereld in staat Het
Urantia Boek samen te bestuderen, vrij van de beperkingen van
afstand of van verschillende tijdzones. De cursussen worden
gegeven in kleine groepen onder begeleiding van ervaren
leraren, met gebruikmaking van een vraag-en-antwoord techniek
die volledige eigen interpretaties toelaat.
INTERNATIONALE URANTIA ASSOCIATIE (IUA)
De IUA is een wereldwijde vereniging met leden, die bestaat uit
lokale en nationale verenigingen van leden die Het Urantia Boek
hebben gelezen en die de doelstelling van de Urantia Foundation
ondersteunen. Verenigingen die zijn aangesloten bij de IUA zijn
service organisaties die zich toeleggen op het bevorderen van de
studie van Het Urantia Boek en op het ondersteunen van de
verspreiding van de leringen uit het boek. De IUA heeft geen
binding met een bepaalde religie en staat open voor mensen van
alle soorten geloof, ras en nationaliteit. Lokale en nationale
verenigingen zijn betrokken bij allerlei soorten activiteiten zoals
het bevorderen van studiegroepen, het uitgeven van
nieuwsbrieven, tijdschriften of studiemateriaal, en het
ondersteunen van seminars, bijeenkomsten en conferenties.
In Nederland is recent de St Urantia Nederlandstalig opgericht.
In zekere zin staat de ontwikkeling van Het Urantia Boek in
Nederland nog in de kinderschoenen. De onderlinge contacten
tussen lezers nemen echter wel toe en er zullen derhalve zeker
meer studiegroepen ontstaan. Dit overigens altijd zonder afbreuk
te doen aan het feit dat Het Urantia Boek vooral de nadruk legt
op ieders persoonlijke beleving.
“De moderne tijd zal weigeren een religie te aanvaarden die niet
klopt met de feiten en niet in harmonie is met haar hoogste
opvattingen van waarheid, schoonheid en goedheid. Het uur is
aangebroken voor een herontdekking van de ware, oorspronkelijke
grondslag van het huidige vervormde, gecompromitteerde
Christendom –het werkelijke leven en onderricht van Jezus.” (Blz.
2083:1)
DE WERELD HEEFT GROTE BEHOEFTE AAN EEN MODERNE
BESCHRIJVING VAN DE WAARHEID
Volgens de tekst van Het Urantia Boek staat onze planeet nu
“bevend op de drempel van een van haar meest

verbazingwekkende, boeiende tijdvakken van sociale herordening,
zedelijke herleving en geestelijke verlichting”. Het Urantia Boek is
bedoeld als “Een nieuwe, vollediger openbaring” “om een rijk van
materialistisch secularisme te veroveren en de wereldheerschappij
van het mechanistische naturalisme omver te werpen” (blz. 2082:7).
Er wordt ons gevraagd geduld te hebben in “deze dorre tijden
van een materialistisch, secularistisch tijdperk”, maar wel met een
enorm positief perspectief: de nieuwe waarheden zullen “glorieus
een nieuwe, betere weg blijven verlichten”. Velen zoeken vandaag
zo’n nieuwe weergave die in gelijke mate aandacht geeft aan
“de waarheden van de wetenschap, de filosofie en de geestelijke
ervaring, en aan de schoonheden van de materiële schepping, de
bekoring van ideële kunst en de grootsheid van echte
karakterontwikkeling.”
(blz. 43:3). Het Urantia Boek bevat de helderste en meest
beknopte integratie van al deze onderwerpen die op dit moment
voor de mens beschikbaar is.
Door al het werk van de Foundation en de IUA, alle vertalingen,
studiegroepen, en overdracht van kennis, is Het Urantia Boek
vandaag beschikbaar in grote delen van de wereld. Maar er is
nog zoveel meer werk te doen. Om alle activiteiten die in deze
brochure zijn beschreven, uit te voeren, is uw hulp nodig, op
welke manier u die ook maar kunt bieden. Wij nodigen u uit om
samen met ons die opdracht verder uit te voeren en de
bekendheid en inhoud van Het Urantia Boek over de wereld te
verspreiden.
OVERIGE INFORMATIE EN CONTACT
Het Urantia Boek wordt uitgegeven door de Urantia Foundation
en is in elke boekhandel in Nederland verkrijgbaar of te
bestellen met ISBN Nummer
90.9011151.4.
Sinds 1950 is de Urantia Foundation de officiële uitgever en
houdster van het copyright van het authentieke Urantia Boek.
Het adres en de verdere contactgegevens van de Urantia
Foundation zijn:
533 Diversey Parkway Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319 Fax: +1-773-525-7739
Email: urantia@urantia.org Website: www.urantia.org
Voor de nieuwsbrief van de St. Urantia Nederlandstalig kunt uw
zich gratis aanmelden via de website www.urantia.nl
Het Urantia Boek, het woord- en beeldmerk Urantia en het
beeldmerk van de drie concentrische
cirkels zijn alle eigendom van de URANTIA Foundation
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Een introductie van
de Urantia Foundation

Het Urantia Boek
(…) om het kosmische bewustzijn uit
te breiden en het geestelijke inzicht te
verdiepen...(blz. 1, par.2)

