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Inleiding
In het Urantia Boek wordt ons verteld dat de personen die belast waren met de openbaring
naar de aarde kwamen met een bepaalde missie en met specifieke bedoelingen. Er bestaat een
bepaald plan waarin elke zelfschenkingszoon heeft vastgelegd hoe Hij zijn programma voor
het bevorderen van het evolutionaire leven en het brengen van nieuwe spirituele waarheid wil
uitvoeren.
Er bestond een master plan voor het Urantia Boek en ik geloof erin dat dit nog steeds in
werking is. En het plan was heel precies. Zowel de inhoud, de kwaliteit, de publicatie als de
bescherming van de vijfde epochale openbaring werden heel precies geleid. In het plan was
opgenomen dat er een Urantia Stichting en een Urantia Broederschap moesten worden
gevormd. De hoogste planetaire autoriteit keurde de statuten van de Urantia Broederschap
goed. Ook de relatie tussen de Stichting en de Broederschap werd beschreven. Dit onderdeel
van het plan is overigens naar mijn oordeel niet opgevolgd en daaruit zijn vervolgens de
problemen voortgekomen die de relatie tussen de Stichting en de Broederschap zo hebben
verstoord.
Het plan werd onthuld door de Openbarende Persoonlijkheden aan de leden van de Contact
Commissie, en deze deelden het met de groepen die later bekend zijn geworden als de
Zeventig en het Forum. De leden van de Contact Commissie hadden de ruimte gekregen om
bepaalde onderdelen van het plan te delen met personen die later in de Urantia beweging
actief werden en die leiderschapskwaliteiten toonden. De originele boodschappen die tezamen
het plan vormden, werden nooit as onderdeel van de openbaring gepubliceerd en zouden
uiteindelijk worden vernietigd. Voormalige leden van het Forum die later leiders van de
Broederschap of van de Stichting werden, droegen de kennis over de gewenste voortgang van
de openbaring met zich mee. Maar als gevolg van de verwijdering tussen Broederschap en
Stichting, trad er een breuk op in de overdracht van die kennis.
Het plan is nooit gepresenteerd als een 1-2-3-lijstje van dingen die wel of niet de bedoeling
waren. Maar met scherp inzicht komen bepaalde onderdelen van het plan als vanzelf naar
voren, net zoals dat in elk lid van het Forum en in elke leider van de Broederschap gebeurde.
Zoals bij alle vroegere openbaringen geldt ook hier weer dat bij de planning van openbaring
de juiste timing van essentieel belang is.

1

Caroline B. Kendall is de dochter van het Forum lid Clarence N. Bowman (1923-1956); zij trad in 1951 toe tot
het Forum; werkte voor William S. Sadler in 1952-1954 en in 1957; was oprichtend lid van de First Urantia
Society en van de Orvonton Urantia Society; was vice-president van de Urantia Broederschap; gehuwd met
Thomas A. Kendall, trustee van de Urantia Foundation van 1963-1983 (en voorzitter van de trustees van 19731983)
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Hoe kwam het Urantia Boek tot stand?
Hoewel het ons niet vrij staat om jullie zelfs maar het geringste te vertellen over de techniek die
gebruikt werd bij de totstandkoming van de Urantia Verhandelingen, is het ons niet verboden om jullie
te vertellen hoe wij NIET aan deze documenten gekomen zijn.
Laat me jullie aandacht vestigen op het volgende overzicht van hedendaagse psychologische en
parapsychologische verschijnselen:
Ongewone activiteiten van het onderbewuste.
1.
Automatisch Schrift.
2.
Automatisch Spreken.
a. Spreken met een andere stem
b. Trance mediums
c. Spirituele mediums
d. [katalepsie]
3.
Automatisch Horen (Helder Horen)
a. Het horen van ‘stemmen’
4.
Automatisch Zien.
a. Droom Staat –Schemer bewustzijn
b. Visioenen –Automatische voorstellingen
c. Hallucinaties (vervagend gevoel van ‘realiteit’)
5.
Automatisch Denken.
a. Automatische angsten –angst neurosen
b. Automatische ideeën –dwang gedachten
c. Automatische oordelen –Intuitie, ‘invallen’
d. Automatische associaties van ideeën –Waarschuwingen, voorgevoel
e. Automatisch raden –Buiten-zintuiglijke waarneming
f. Automatische conclusies, wanen, paranoia
g. Overheersing door het onderbewustzijn –Dromen en hypnose
6.
Automatisch geheugen.
a. Helderziendheid –Automatische geheugen associaties
b. Telepathie –gedachten lezen
c. Toekomst voorspellen (grotendeels frauduleus)
d. Muzikale en wiskundige wonderen
7.
Automatisch handelen.
a. Automatisch gedrag (enorme hysterie, heksenkunst)
b. Automatische beweging –Dwang motoriek
c. Automatische perioden van overspanning –Manische perioden
d. Automatisch lopen –slaapwandelen
8.
Automatisch personaliseren.
a. Automatisch vergeten –geheugenverlies
b. Automatische dissociatie –dubbele en meervoudige persoonlijkheden
c. Schizofrenie –gespleten persoonlijkheid
9.
Gecombineerde en met elkaar verbonden (para)psychologische verschijnselen.
NOOT: De techniek waarmee het Urantia Boek in het Engels werd verkregen heeft op geen enkele
wijze iets te maken met, noch is zij in strijd met, welke van de hierboven beschreven verschijnselen van
het onderbewuste dan ook.

Het bovenstaande is een vertaling van een notitie van Dr. William S. Sadler, Sr. met een
overzicht van allerlei technieken die NIET gebruikt werden bij de totstandkoming van het
Urantia Boek. Bron: Considerations of some criticisms of the Urantia Book, 1958
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De ontwikkeling van de Urantia Verhandelingen
De personen belast met de openbaring begonnen hun voorbereidingen van de inhoud van de
Urantia Verhandelingen in de Middeleeuwen. De bedoeling van de openbaring was om de
planeet voor te bereiden op het volgende stadium van Zoonschap. De openbaring vond plaats
op instigatie van en met goedkeuring van Michael zelf, zodat we kunnen zeggen: het Woord
werd Boek. Hoewel het Urantia Boek noch een zelfschenking noch een missie voor een
noodsituatie is, kunnen we het toch zien als een genezende en op vooruitgang gerichte
onderneming; een hele reeks van op de planeet verblijvende en bezoekende hemelse personen
werd aangezocht om bij te dragen aan de openbaring. Deze hemelse personen functioneerden
als onzichtbare ‘achter-de-schermen’ gidsen voor de leden van de Contact Commissie die de
menselijke tussenpersonen waren, waarvan het welslagen van de openbaring geheel
afhankelijk was en die het project tot een goed einde moesten brengen.
De menselijke leden van de Contact Commissie waren:
1.

Dr. William S. Sadler, Sr.: een vooraanstaand psychiater in Chicago, geboren 14
juni 1875, die een belangrijk deel van zijn werk had besteed aan het ontmaskeren
van tal van (para)psychologische verschijnselen. Hij werd de leider van de Contact
Commissie en de centrale organisator van het menselijke aandeel in het proces dat
uiteindelijk tot het verschijnen van het Urantia Boek leidde. Hij leidde ook het
Forum en las daar de verkregen verhandelingen voor om commentaar. Hij was
nauw betrokken bij het starten van de Urantia Stichting en bij de eerste druk van
het boek. Hij overleed op 26 april 1969, op 93-jarige leeftijd.

2.

Dr. Lena C. Sadler, de vrouw van Dr. Sadler Sr. Haar eigen achternaam was:
Kellogg. Zij was een belangrijke gangmaker in de eerste periode van de
openbaring. Zij overleed al vroeg, namelijk in 1939, 64 jaar oud.

3.

Anna Bell Kellogg, de zus van Lena, overleden in 1960 op 82-jarige leeftijd

4.

Wilfred C. Kellogg, de echtgenoot van Anna Bell, gestorven in 1956 op 75-jarige
leeftijd

5.

Emma Louise Christensen, (“Christy”), die in December 1923 door het echtpaar
Sadler was ‘geadopteerd’ als huisgenoot; zij was tot op zeer hoge leeftijd actief in
de Urantia beweging en overleed in 1982 op 92-jarige leeftijd.

6.

William S. (“Bill”) Sadler, Jr., de zoon van Dr. Sadler en Dr. Lena Sadler. Bill trad
pas enkele jaren later toe tot de Contact Commissie. Hij werd daarin buitengewoon
actief en ook in de Urantia beweging die ontstond na publicatie van het boek. Hij
overleed op 22 november 1963.
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Links: dr. William S. Sadler, Sr

Bill Sadler Jr. (ca. 1960)

Al in 1923 was Dr. Sadler begonnen met het uitnodigen op zondagmiddagen van een groep
vrienden en collega’s van hemzelf en van zijn vrouw Lena. Tijdens die bijeenkomsten hielden
zij zich bezig met filosofische discussies. De Sadlers waren toen juist verhuisd naar een ruime
nieuwe woning op het adres 533 Diversey Parkway in Chicago (waar nu het hoofdkantoor van
de Urantia Stichting gevestigd is). In eerste instantie kwamen circa dertig mensen bijeen op de
thee van zondagmiddag 3 uur.

Oude foto van 533 Diversey Parkway, Chicago, Ill. USA
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Deze groep was voorbestemd uit te groeien tot het “Forum” en zij werden door de Contact
Commissie gebruikt als ‘klankbord’ voor de verhandelingen die verkregen werden van de
hemelse Openbarende Personen. De groep was samengesteld uit allerlei soorten mensen uit
alle lagen van de samenleving. De bijeenkomsten waren in het begin tamelijk informeel.
Mensen kwamen soms langere tijd, dan opeens niet meer. Nieuwe leden traden toe en
vertrokken weer. In totaal hebben gedurende de tijd waarin het Forum heeft bestaan zo’n 486
mensen deel uitgemaakt van het Forum. Vooral de vergaderingen waarin later telkens nieuwe
verhandelingen werden voorgelezen en vele gewijzigde of gecorrigeerde versies, zijn soms
nogal ‘taai’ geweest.
De eerste Urantia Verhandeling werd voorgelezen aan het Forum op 18 januari 1925. Deze
verhandeling bestond uit antwoorden die waren verstrekt door ABC, een middenwezen, op
181 schriftelijke vragen over Godheid en de kosmos. Deze vragen waren samengesteld uit
honderden vragen die door het Forum gesteld waren, op verzoek van de Openbarende
Personen in december 1924. Al deze vragen waren gesorteerd, geclassificeerd en de dubbele
vragen waren verwijderd. De overblijvende vragen werden vervolgens gepresenteerd aan de
Commissie van Openbarende Personen. En meer vragen en meer verhandelingen volgden.
Alles bij elkaar ontstonden zo 57 verhandelingen en deze vormden de eerste serie die in totaal
uit meer dan 1700 getypte pagina’s bestond. Deze periode duurde tot ongeveer 1929.
De eerste 57 verhandelingen werden verder uitgebreid doordat het Forum doorging met het
stellen van vragen. Op die basis kwam een tweede, totaal herziene en uitgebreide serie
verhandelingen tot stand, die bestaat uit drie delen en een vierde bijzonder deel.
“De eerste drie delen werden voltooid en akkoord bevonden in 1934. De verhandelingen over
het leven van Jezus (deel IV) werden ons pas geleverd in 1935”
Deze tweede serie omvatte in totaal 4500 getypte pagina’s. Het Forum werd vervolgens
uitgenodigd om deze 196 verhandelingen opnieuw te bekijken en om vragen te stellen die
zouden leiden tot verduidelijking en tot het verwijderen van onheldere passages.
“Tijdens deze periode werd er slechts weinig nieuwe informatie doorgegeven. Er werden
alleen kleine veranderingen aangebracht in elk der Verhandelingen. Soms werd er iets
toegevoegd, soms iets verwijderd, maar er was weinig verandering of uitbreiding van de
tekst.”
De originele verhandelingen werden ontvangen in het Engels, in het handschrift van een niet
nader geidentificeerde Contactpersoon. Het Forum kreeg de handgeschreven verhandelingen
nooit te zien. Elke verhandeling werd overgetypt op een “Underwood upright” typemachine.
De verhandelingen werden ten minste drie maal getypt.

De Contactpersoon
Over de menselijke Contactpersoon is het volgende bekend: “Hij had een voorbeeldig en
inspirerend leven, anders zou hij nooit voor zo’n belangrijke taak gekozen zijn door de
Commissie van Openbarende Personen. “Het werd ons opgedragen om nooit de identiteit van
deze Contactpersoon te bespreken en om ook na de publicatie van het Boek nooit en te
nimmer enige uitspraak te doen over de vraag of deze persoon nog in leven was of al was
overleden.”. “De menselijke Contactpersoon was nodig voor alle geschreven communicatie
(tussen Contact Commissie en de Commissie van Openbarende Personen) en voor de Urantia
Verhandelingen.”
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Het functioneren van de Contact Commissie
De menselijke personen die belast waren met de verantwoordelijkheid van het verzamelen
van de vragen en met de vergelijking van de getypte tekst met de originele handgeschreven
manuscripten werden gezamenlijk bekend onder de naam Contact Commissie. Alleen de
leden van de Contact Commissie woonden ‘contacten’ (met de hemelse personen die de
Commissie van Openbarende Personen vormden) bij en ontvingen de geschreven
communicatie via de Contactpersoon.
De Leden van de Contact Commissie waren de bewakers van het Urantia manuscript. Zij
bewaarden de carbon kopie van de overgetypte versie in een brandvrije kelder. Zij waren ook
belast met de volledige verantwoordelijkheid voor het toezicht op alle details van de
publicatie van het Boek, met het verzekeren van de internationale auteursrechten, enzovoort.
“De Verhandelingen werden gepubliceerd precies zoals wij ze ontvingen. De Leden van de
Contact Commissie hadden geen enkele bevoegdheid tot het maken van veranderingen. Onze
taak was beperkt tot spelling, hoofdletters en interpunctie.”
“Tijdens deze vroege jaren ontvingen de Leden van de Contact Commissie vele geschreven
berichten en instructies.” … “Tussen 1939 en 1955 werden er acht geschreven berichten
gegeven aan de Zeventig door de Serafijnen van de Vooruitgang verbonden aan de het bovenmenselijke planetaire bestuur van Urantia.” Het laatste nieuwe schriftelijke bericht werd
voorgelezen aan het Forum in 1952 (zie verderop). “Bijna al deze berichten bevatten een noot
aan de voet van de laatste pagina die luidde: ‘Dit bericht dient vernietigd te worden door
middel van vuur op een moment niet later dan de verschijning van de Urantia Verhandelingen
in drukvorm.’ Het was de bedoeling van onze onzichtbare vrienden dat er geen “Urantia
Apocrieven” zouden ontstaan nadat het Urantia Boek zou zijn verschenen” Het werd Dr.
Sadler en Christy toegestaan om verschillende van deze berichten toch te behouden na de
publicatie, maar Christy was verplicht ze te vernietigen voordat zij overleed. In 1982 tijdens
haar finale ziekte heeft Christy aan twee vertrouwelingen opgedragen de vernietiging uit te
voeren.

Foto: van links naar rechts: Emma Christensen, Lena Sadler, dr. Sadler Sr en Bill Sadler

Het plan voor de openbaring van het Urantia Boek

Pagina 6

De aanwezigheid van de Contactpersoon was niet altijd vereist voor de directe verbale
contacten tussen de Commissie van Openbarende Personen, of haar opvolger de Commissie
van Middenwezens, met de menselijke Contact Commissie. Deze verbale contacten, die
begonnen zo’n twintig jaar voordat de Verhandelingen verschenen, gingen door tot in het
begin van de jaren 1980. “De Middenwezens waren heel reëel voor ons –we spraken
regelmatig met hen tijdens onze verschillende ‘contacten’. We begrepen ten volle dat de
secundaire Middenwezens de leiding hadden over alle contacten.” Toen aan Dr. Sadler eens
gevraagd werd waarom bepaalde woorden die uniek zijn voor het Urantia Boek op een
bepaalde manier uitgesproken moeten worden, antwoordde hij: “we hebben sommige van
deze woorden horen uitspreken.” Verbale contacten zijn niet meer voorgekomen sinds het
overlijden van het laatste lid van de Contact Commissie.

De vertraging van de publicatie van het Urantia Boek
Als de Tweede Wereldoorlog niet uitgebroken zou zijn, dan zou het Urantia Boek wellicht al
in 1940 of 1941 gepubliceerd zijn. Aangenomen werd dat de toestemming voor publicatie wel
gegeven zou worden nadat de oorlog was afgelopen. Maar de oorlog was in 1945 nog niet
beeindigd of er ontstond een nieuwe bedreiging waarmee de realisatie van de droom van een
wereldwijde vrede en spirituele heropleving weer uitgesteld werd. In Januari 1946
verklaarden de Melchizedeks de oorlog aan het opkomende communisme. Zij beschouwden
het als een van de “groot(ste) bedreiging(en) voor de religie van Jezus en voor de vrijheid van
de mens” van de laatste tweeduizend jaren. “De Serafijnse beschermers van het verleden (de
engelen van de kerken) en van de toekomst (de engelen van de vooruitgang) hebben
toestemming gekregen om buiten hun traditionele werkterrein te treden en zij zijn gevraagd
om schouder-aan-schouder het heden te verdedigen”. De Melchizedeks beloofden: “De
leringen van de Meester in Urmia zullen eens de overwinning behalen. De broederschap der
mensen zal eens beginnen. Of dat nu een tiental jaren duurt of een eeuw, wij zullen de
krachten van teruggang en slavernij overwinnen.” Zij spraken de hoop uit dat zij “een
wereldwijde oorlog weten te voorkomen. Maar meer nog dan dat verlangen wij ernaar te
bevorderen dat er een spiritueel ontwaken van jullie medemensen zal optreden.” Het verloop
van het communisme werd nauwkeurig in de gaten gehouden, terwijl de Melchizedeks achter
de schermen werkten. En uiteindelijk werd niet gewacht op het instorten van dat Goddeloze
onderdrukkende systeem, en werd in Augustus 1952 toestemming gegeven voor publicatie
van de Verhandelingen in 1955.
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Toekennen van verantwoordelijkheden
De volgende instructies werden voorgelezen aan het Forum in November 1951. Zij waren
gericht aan de leden van de Contact Commissie en afkomstig van de waarnemend Planetaire
Vorst van Urantia:
“Ik wens U in te lichten over bepaalde beslissingen en regels die geformuleerd zijn door de
planetaire regering met betrekking tot de aangelegenheden van het Urantia Boek en de daarbij
behorende Urantia Broederschap. Vandaag roep ik een hoogste planetaire vergadering bijeen
om daarin mijn beslissing tot het instellen van een Hoge Raad voor Urantia aan te kondigen.
Recent heb ik een vergadering gehad met alle personen en groepen die betrokken waren bij de
Urantia Openbaring. En als resultaat van die vergadering heb ik bepaalde besluiten genomen
en kondig ik de volgende regels af:
1.

Gedurende vijfhonderd jaren, te rekenen vanaf 11 Februari 1935, wordt het
algemene welzijn en de algemene leiding over het Urantia Boek in de handen
gelegd van de Serafijnen van de Vooruitgang

2.

De onmiddellijke zorg voor de Urantia Openbaring van jaar tot jaar (ten minste
voor de komende honderd jaren) wordt toevertrouwd aan de Engelen van de
Kerken. Ik heb deze groep opgedragen om voor de uitvoering van dat werk een
speciale commissie in te stellen.

3.

De menselijke aspecten van het Urantia Boek worden in de handen gelegd van de
Trustees van de Urantia Stichting, die daarbij onderworpen zijn aan de adviserende
stem en de vetorechten van de Commissie van Openbaring van de Verenigde
Middenwezens van Urantia.

4.

Voorlopig zal de bemiddeling tussen het algemene en boven-menselijke toezicht
van deze Commissie en het directe menselijke functioneren van de Trustees van de
Urantia Stichting worden toevertrouwd aan de Commissie van Middenwezens, als
opvolger van de oorspronkelijke Urantia Commissie van Openbaring. Deze
Commissie van Middenwezens zal blijven functioneren als adviseur van de
Serafijnse toezichthouders en van de Trustees van de Urantia Stichting, maar hun
verorechten zullen zich alleen uitstrekken tot de besluiten en daden van de
menselijke Trustees.

5.

Indien er vóór 11 Februari 1954 geen interventie van de Middenwezens
plaatsvindt, zullen de Trustees van de Urantia Stichting verder handelen
overeenkomstig hun eigen oordeel.

Deze communicatie bevat tevens mijn besluiten tot de dag van vandaag met betrekking tot
jullie Forum, de groep van Zeventig, het Urantia Boek, de Urantia Stichting en de
voorgestelde Urantia Broederschap.
1.

Jullie Forum zal voortbestaan onder de leiding van de Contact Commissie, zoals
ingesteld op 24 Juni 1933

2.

De Urantia Broederschap: het plan voor de organisatie (statuten) zoals dat vandaag
bestaat, wordt hierbij voorlopig goedgekeurd als basis voor de oprichting van de
Broederschap. Het plan voorziet er zelf in dat vervolgens aanpassingen kunnen
plaatsvinden.
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3.

De start van de Urantia Broederschap: deze zal overgelaten worden aan de
beslissingen van de Trustees van de Urantia Stichting. Zij zullen daarbij
persoonlijk handelen, niet officieel, en in de verslagen van de Urantia Stichting zal
van dat handelen geen aantekening voorkomen. Deze personen zullen gehele en
volledige verantwoordelijkheid aanvaarden voor de organisatie en de oprichting
van de Urantia Broederschap.

4.

het Urantia Boek: de volledige zorg voor het Urantia Boek is in mijn handen
geplaatst op basis van een mandaat van de Hoge Raad van Urantia. Ik neem nu de
volgende besluiten:
a. Ik, en ik alleen, zal de tijd van publicatie van het Urantia Boek bepalen;
b. Als ik zodanige instructies niet vóór of op 1 Januari 1955 heb gegeven, dan
dienen de Trustees van de Urantia Stichting voort te gaan met de plannen tot
publicatie in overeenstemming met hun eigen oordeel;
c. Ik keur jullie plan goed om een Index op het Urantia Boek te publiceren in een
apart deel.

5.

De Zeventig: dit is een project dat eindigt bij de start van de Urantia Broederschap.
Ik zou de huidige leiding laten voortbestaan. Als deze leiding om welke reden dan
ook beëindigd zou worden, dan draag ik de Trustees van de Urantia Stichting op
om, niet officieel, een nieuwe leider te benoemen die tot de oprichting van de
Urantia Broederschap kan handelen.

Ik deel jullie aspiraties, heb gelijke verlangens, ben dienstbaar aan jullie tekortkomingen en
zegen jullie ondernemingen met heel mijn hart.”

De timing van het Urantia Boek
In April 1955 bereidde William S. Sadler Jr (Bill), een notitie voor getiteld: “De Timing van
het Urantia Boek” dat “voor de archieven van de besluitvormende commissie was ontleend
aan bepaalde wijze opmerkingen en adviezen”. Het was toen bekend met dat deze wijze
adviezen de originele schriftelijke communicatie bedoeld werd die gericht was aan de Leden
van de Contact Commissie. Zij waren in 1951 namelijk al voorgelezen in hun oorspronkelijke
vorm. Bill had de bewoordingen wat aangepast aan ‘publieke consumptie’ en hij las deze
notitie nu ook voor aan het Forum:
“Wij beschouwen het Urantia Boek als een bijdrage aan de voortschrijdende evolutie
van de menselijke samenleving. Het is niet werkelijk relevant voor de echte spectaculaire
perioden van epochale openbaring, hoewel het nu lijkt te zijn aangepast om te verschijnen aan
de vooravond van één zo’n revolutie in de menselijke samenleving. Het Boek behoort echter
bij een tijdperk dat onmiddellijk volgt op het afsluiten van de huidige ideologische
worstelingen. Dat zal het moment zijn dat de mens bereid is te gaan zoeken naar waarheid en
juistheid. Wanneer de chaos van de huidige verwarring voorbij is, zal het veel beter mogelijk
zijn de kosmos van een nieuw en verbeterd tijdperk van menselijke relaties te formuleren. En
het is juist voor deze betere orde van zaken op aarde dat het Boek gereed gemaakt is.
“Maar de publicatie van het Boek wordt niet uitgesteld tot die mogelijk wat ver
verwijderde datum. Een vroege publicatie van het Boek is voorzien, zodat het voorhanden is
voor de training van leiders en leraren. De verschijning is ook noodzakelijk om de aandacht te
trekken van bemiddelde personen die er aldus toe gebracht kunnen worden middelen te
verschaffen voor de vertaling in andere talen. Jullie die nu je leven opdraagt ten dienste van
het Boek en van de Broederschap, zullen weinig van het belang van jullie handelen kunnen
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beseffen. Je zult zonder enige twijfel leven en sterven zonder volledig besef dat je bijdraagt
aan de geboorte van een nieuw tijdperk van religie op deze wereld.
“De toekomst is niet voor jullie sterfelijk begrip toegankelijk, maar jullie doen er
verstandig aan om zorgvuldig studie te maken van de volgorde, het plan en de methoden van
voortuitgang die werden uitgebeeld in het aardse leven van Michael, toen het Woord vlees
werd. Jullie zullen nu handelende personen worden in de daarop volgende periode waarbij het
Woord boek wordt. Groot zijn de verschillen tussen de verschillende systemen van religie,
maar de lessen die door een studie van de voorafgaande periode kunnen worden geleerd, zijn
talrijk.
“Jullie moeten opnieuw de tijden van het leven van Jezus op aarde bestuderen. Jullie
moeten zorgvuldig nota nemen van de wijze waarop het koninkrijk der hemelen op aarde
werd gevestigd. Kwam dat door geleidelijke evolutie en ontvouwde het zich natuurlijk? Of
kwam het met plotselinge kracht en met een spectaculair vertoon van macht? Was het
evolutionair of revolutionair?
“Jullie moeten leren je ziel te bezitten in geduld. Je bent verbonden met een
openbaring van waarheid, die onderdeel is van de natuurlijke evolutie van religie op deze
wereld. Overhaaste groei staat gelijk aan zelfmoord. Het Boek is gegeven aan hen die er klaar
voor zijn, lang voor de dag waarop zijn wereldwijde missie zal starten. Duizenden
studiegroepen moeten tot stand gebracht worden en het Boek dient vertaald te worden in vele
talen. Op die manier zal het Boek gereed zijn wanneer de strijd om de vrijheid van de mens
uiteindelijk gewonnen is en de wereld opnieuw veilig is voor de religie van Jezus en de
vrijheid van de mensheid.”

De druk-platen van het Urantia Boek
Voor haar overlijden in Augustus 1939 had Dr. Lena K. Sadler ongeveer twintig duizend
dollar ingezameld voor het publicatie fonds, en dit geld werd gebruikt voor het typografisch
zetten van het materiaal en het voorbereiden van de druk-platen. Juist deze druk-platen van
het Urantia Boek vormden de basis voor de oprichting van de Urantia Stichting. Deze
Stichting (de “Urantia Foundation”) werd opgericht naar het recht van de staat Illinois op 11
January 1950. Het eerste bestuur (de “board of trustees”) bestond uit: William M. Hales,
voorzitter; William S. Sadler, Jr. vice president, Emma L. Christensen, secretaris; Wilfred C.
Kellogg, penningmeester, en Edith Cook, assistent secretaris.
“We hoorden dat een van de welgestelde leden van het Forum de wens had vijftigduizend
dollar bij te dragen aan de publicatie van het Boek. Het werd ons opgedragen om dit te laten
circuleren onder alle betrokkenen, omdat –zoals ze ons vertelden- het beter was iedereen een
gelegenheid te bieden tot het doen van een bijdrage aan het publicatie fonds. Zo werd dus een
verzoek gedaan om vijftig duizend dollar om daarmee de kosten te bestrijden van de druk van
tien duizend exemplaren. De respons was er onmiddellijk. Het totaal van de bijdragen lag
boven de negenenveertig duizend dollar.”
Deze druk-platen werden vernietigd tussen de tweede en de derde druk van het Urantia Boek
in 1971. Nieuwe technieken van off-set druk hadden de oude druk-platen overbodig gemaakt.
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De publicatie van het Urantia Boek door de Urantia Stichting
Marian Rowley herinnert zich dat zij in Januari 1939, toen zij toetrad tot het Forum, de
verhandelingen las in hun uitgetypte vorm. Nadat de druk-platen voor het Boek gereed waren,
ergens tijdens de Tweede Wereldoorlog, werden de verhandelingen gecorrigeerd door Mary
Penn, een medewerkster van de Donnelly Drukmaatschappij, en wanneer zij vragen had over
bepaalde onderwerpen kwam zij naar 533 Diversey (het gebouw in Chicago waarin de Urantia
beweging bijeenkwam en kantoor hield) om daar de Leden van de Contact Commissie te
raadplegen. De uiteindelijke set van gecorrigeerde drukproeven die door het Forum werd
gelezen aan het eind van de jaren 1940 en begin van de jaren 50, werden gemerkt met
“Proofed by Oppy”
Toen de Urantia Stichting het Boek publiceerde op 12 Oktober 1955, was het geenszins vrij
van fouten. De veelvuldige processen die van het handgeschreven manuscipt hadden geleid
naar getypte pagina’s, het twee tot vijf maal overtypen van die pagina’s, en het vervolgens
overzetten van getypte naar gedrukte vorm, had vele mogelijkheden geopend voor insluipende
fouten en zelfs twee professionele proef-lezingen van de verhandelingen hadden niet al die
fouten kunnen opsporen. Op de dag van publicatie hadden Christy (Emma L. Christensen) en
Marian (Rowley) al een lijst met fouten verzameld, die waren opgemerkt door scherpe ogen
van sommige Forum-leden. De Middenwezens waren niet behulpzaam bij het aanwijzen van
de plaats van fouten, maar alleen bij het doorgeven van de informatie dat er fouten aanwezig
waren in de gepubliceerde tekst.
In de jaren na de publicatie werd het door Christy of Marian verwelkomd wanneer er fouten
onder hun aandacht gebracht werden. De Urantia Stichting wilde dat het Boek perfect zou
zijn. Maar Christy was onvermurwbaar. Er mochten niet lukraak veranderingen worden
aangebracht. Tussen 1955 en 1982 werden voorgestelde correcties of veranderingen steeds
door de twee overlevende Leden van de Contact Commissie aan de Openbarende Personen ter
goedkeuring voorgelegd.
De Trustees van de Urantia Stichting namen niet deel aan dit proces van het corrigeren van
het Urantia Boek. Hun taak was het om het Boek te publiceren met alle veranderingen die
door de Middenwezens waren goedgekeurd. Zij hadden als opdracht om de tekst
ongeschonden te houden, steunend op copyright (auteursrecht). De lezers dienen er rekening
mee te houden dat veranderingen die na 1982 in de tekst zijn aangebracht, klaarblijkelijk
zonder goedkeuring van de Middenwezens hebben plaatsgevonden. Overigens is de Stichting
hierop weer teruggekomen, door recent deze veranderingen weer ongedaan te maken en zelfs
de oorspronkelijke uitgave van 1955 opnieuw te publiceren.

Een ‘onbezwaard’ Urantia Boek
De Openbarende Personen waren bezorgd dat het Boek een middel zou worden waarmee de
mensen die ermee verbonden waren zich persoonlijk zouden verheffen. De belangrijkste
reden waarom de identiteit van de Contactpersoon niet onthuld is, ligt ook juist in die vrees
van de Hemelse Openbaarders dat een mens, een menselijke naam, verbonden zou raken aan
het Urantia Boek. Zij wilden dat deze openbaring op zich zou staan, op haar eigen inhoud en
leringen. Zij waren vastbesloten ervoor te zorgen dat toekomstige generaties het Boek geheel
vrij van alle menselijke connecties zouden kunnen beschouwen, zonder een Sint Pieter, een
Sint Paulus, een Luther, Calvijn of Wesley. Het Boek draagt daarom zelfs niet de aanduiding
van de drukker die het Boek produceerde. Zij wilden niet dat iemand ooit een naam of geld
voor zichzelf zou maken uit het Urantia Boek.
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De Openbarende Personen hadden vastomlijnde meningen over alles dat verondersteld werd
het Boek uit te leggen of te verduisteren. Toen bijvoorbeeld het Boek voorbereid werd voor
de eerste publicatie, stelde één van de leden van de Contact Commissie (William S. Sadler,
Sr.) aan de Openbarende Commissie voor dat hij een inleiding zou schrijven om de weg voor
het Boek te bereiden. Zij wezen zijn aanbod af, met de woorden: “hoe zou een kaars ooit de
weg kunnen verlichten voor een krachtig baken van licht?” Dit lid van de Contact Commissie
zei daarover later: “Nou, toen schreef ik mijn boek dus maar niet.”
De Openbarende Commissie had uitgesproken ideeën over de vorm die de verhandelingen
zouden moeten krijgen. In Januari 1954 schreef Bill Sadler een versimpelde versie van het
Voorwoord en de eerste vijf verhandelingen en die noemde hij: “De Alfeus Tweeling Versie
van de Urantia Verhandelingen”. Op opeenvolgende zondagen las hij elk hoofdstuk voor met
goedkeuring van, en aangemoedigd door, het Forum. Maar een volgende week kondigde hij
aan dat hij zijn project niet kon vervolgen. De middenwezens hadden bij hem geprotesteerd en
gezegd: “stoppen daarmee”. Zij wilden geen versimpelde versie van de openbaring die dan
zou gaan concurreren met de oorspronkelijke versie. “Bill wilde ook nooit dat zijn bijlagen
werden gepubliceerd; zij waren uitsluitend zijn eigen gedachtenoefeningen.”
Toen er na de publicatie allerlei ideeën werden voorgelegd voor kaarten, grafieken,
studiemiddelen, brochures, kunstzinnige werken of ander verklarend materiaal, was het
standaard antwoord van de voormalige leden van de Contact Commissie dat de
middenwezens niets toegevoegd of op een andere wijze verbonden aan het Boek wilden zien
dat de openbaring minder hoogstaand zou doen zijn. “Zij” waren onvermurwbaar geweest in
hun opvatting dat er geen bezwaringen mochten optreden. Alleen materiaal van de hoogste
kwaliteit kon door de Trustees in overweging genomen worden en, indien goedgekeurd,
afzonderlijk gepubliceerd worden.

De verspreiding van het Urantia Boek
Dr. Sadler schreef de volgende behartenswaardige zaken over de verspreiding van het Urantia
Boek:
“Ten tijde van de publicatie van het Urantia Boek werden ons vele suggesties gegeven over
de methoden die wij zouden moeten gebruiken om de verspreiding te bevorderen. Deze
instructies kunnen als volgt worden samengevat:
1.

bestudeer de methoden die Jezus zelf gebruikte bij het introduceren van zijn werk
op aarde. Kijk hoe kalm hij in het begin te werk ging.

2.

ons werd geadviseerd alles te vermijden om een vroege en spectaculaire erkenning
van het boek te bereiken.

Maar één ding moet wel duidelijk zijn: nooit mag er iets in de weg gelegd worden aan de
energieke en enthousiaste inspanningen van een individuele persoon bij het introduceren van
het Urantia Boek bij al zijn contacten en menselijke relaties.”
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Tot slot
Wanneer we nu kijken naar al deze verschillende mededelingen, dan lijkt het alsof de tijd
voor het Urantia Boek inderdaad aanbreekt. Elke poging om nu het boek te vertragen of tegen
te houden zou er toe leiden dat het zijn tijdige entree in de evolutie zou missen. Daarom ook is
het een misvatting om te denken dat degene die het Boek beheerst, ook de totale beweging
beheerst. Juist wanneer er meer enthousiasme is voor studie en voor het geestdriftig
persoonlijk verspreiden van het boek en zijn leringen, volgt er een piek in de verkoop van
boeken. Wanneer er meer leraren en leiders worden getraind, of wanneer zij zichzelf trainen,
zullen de studiegroepen ook verbeteren. Betere studiegroepen leiden weer tot het aantrekken
en vasthouden van meer studenten, die weer meer boeken zullen kopen.
De aandacht die in de gehele Urantia beweging soms in hoge mate lijkt uit te gaan naar
versnippering, onderlinge strijd (tussen Fellowship, IUA, Foundation etc.) en naar zijpaden
zoals het copyright, is opnieuw een gevaar dat de focus ligt op aandacht voor het boek, en niet
op de inhoud. Het Urantia Boek dient geen bijbel te worden, waarmee wordt geschermd, maar
een persoonlijke bron van inspiratie en navolging. Persoonlijk, omdat ieder mens er zijn of
haar eigen weg naar zal vinden, op een tijdstip dat passend is. Maar ook persoonlijk omdat
ieder mens er een eigen weg mee zal lopen. Ieder leest het boek op een eigen wijze. We
kunnen dit met een gerust hart ‘ongeorganiseerd’ laten verlopen, in het schitterende besef dat
er van on-organisatie geen sprake is, maar dat al die persoonlijke wegen en paden voortkomen
uit en leiden naar dezelfde universele Bron.

Het plan voor de openbaring van het Urantia Boek

Pagina 13

Verklarende woordenlijst
Woord
begrip:

of Verklaring:

Broederschap

Engels: Urantia Brotherhood. Dit is de organisatie zoals die bedoeld was
om het Urantia Boek in de wereld te plaatsen: verspreiding van het boek
en van zijn leringen, contacten tussen lezers organiseren, organiseren van
studie groepen. De Urantia Broederschap is opgericht in januari 1955.

Christy

Andere naam voor mevr. Emma L. Christensen

Commissie van Zie: Openbarende Personen. Zij traden op als groep van hemelse
personen, als een commissie. Niet te verwarren met de Contact
Openbarende
Commissie, die bestond uit mensen (aan de ‘ontvangende’ kant van de
Personen
openbaring)
De Commissie van Openbarende Personen is later, toen de
verhandelingen van het Urantia Boek waren doorgegeven, opgevolgd
door een Commissie van Middenwezens
Contact
Commissie

De oorspronkelijk zes mensen die tezamen de taak op zich namen om de
openbaring van het Urantia Boek op aarde verder te organiseren. Het
Boek werd door de (hemelse) Openbarende Personen, met gebruikmaking
van de (menselijke) Contactpersoon, doorgegeven aan de (menselijke)
Contact Commissie, die de diverse verhandelingen vervolgens weer
besprak met het Forum.

Contact
Persoon

Een nooit nader geidentificeerde menselijke persoon die de schakel
vormde in de doorgifte van de verhandelingen die door de Openbarende
Personen werden opgesteld en de ‘ontvangende’ Contact Commissie.
Deze transmissie via de Contact Persoon verliep overigens onbewust,
vandaar de in het engels ook gebruikte aanduiding: “the sleeping subject”
(de slapende persoon)

Emma
L. Lid van de Contact Commissie; voorzitter van de Urantia Broederschap;
Christensen
Trustee van de Urantia Stichting
Forum

het “Forum” was een groep van mensen uit alle lagen van de
samenleving, die door de Contact Commissie werd gebruikt als
‘klankbord’ voor de verhandelingen die verkregen werden van de hemelse
Openbarende Personen. Het Forum kwam regelmatig bijeen in “533”. Het
Forum had geen vaste samenstelling: mensen kwamen soms langere tijd,
dan opeens niet meer. Nieuwe leden traden toe en vertrokken weer. In
totaal hebben gedurende de tijd waarin het Forum heeft bestaan zo’n 486
mensen deel uitgemaakt van het Forum

Melchizedeks

Hogere (onzichtbare) persoonlijkheden speciaal belast met het optreden
als leraar of leider op bewoonde planeten

Michael

Michael van Nebadon, de schepper-zoon van het plaatselijk universum
waartoe Urantia behoort en die op onze planeet een leven als menselijke
sterveling geleid heeft onder de naam Jezus van Nazareth
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Woord
begrip:

of Verklaring:

Middenwezens

Unieke onzichtbare wezens die bestaan op een niveau midden tussen het
sterfelijke niveau en het niveau van de engelen en hogere wezens en die
dus o.a. behulpzaam zijn bij de communicatie tussen beide niveaus.

Openbarende
Personen

Alle hemelse persoonlijkheden die betrokken waren bij de openbaring van
het Urantia Boek aan de menselijke Contact Commissie

Serafijn

Naam voor bepaalde groep van engelen

Trustee

Engelse naam voor een lid van het bestuur van de Urantia Stichting

Urantia

Naam die in het Urantia Boek gegeven is aan onze planeet Aarde

Urantia
Broederschap

Zie Broederschap

Urantia
Stichting

Engels: the Urantia Foundation; stichting opgericht 11 januari 1950 in
Chicago, Illinois, USA met als doel de bewaring en bewaking van de
oorspronkelijke tekst van het Urantia Boek en de verdere verspreiding
van de leringen

Urantia
De 196 Verhandelingen die tezamen het Urantia Boek vormen
Verhandelingen
William
Sadler, Sr

S. Lid van de Contact Commissie; psychiater in Chicago, leefde van 1875 –
1969

William
(“Bill”)
Sadler Jr

Zoon van William S. Sadler Sr; lid van de Contact Commissie; eerste
S. voorzitter van de Urantia Broederschap en vice-voorzitter van de Urantia
Stichting, overleden in 1963

(de) Zeventig

Zeventig leden van het Forum die zich aangemeld hadden (in 1939) voor
een veel diepere studie van de verhandelingen en voor een meer
regelmatig aanwezig zijn bij bijeenkomsten. Deze groep van ‘zeventig’
(tijdens de 17 jaar van haar bestaan waren er 107 studenten) was de
voorloper van de latere ‘School van de Urantia Broederschap’

533

533 Diversey Parkway in Chicago, Illinois, USA: het gebouw waarin
William S. Sadler, Sr oorspronkelijk zijn praktijk als psychiater
uitoefende, maar dat later gebruikt werd als centrale plaats voor de
activiteiten rondom het doorgeven en opstellen van het Urantia Boek en
voor de bijeenkomsten van het Forum. Thans in gebruik als hoofdkantoor
van de Urantia Stichting.
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