De onderstaande tekst is een inleiding van Samatha Nior, gehouden tijdens de landelijke Urantia
bijeenkomst op 21 augustus 2010.

Urantia Associatie Internationaal (UAI)
Goedemorgen, wat fijn dat jullie hier zijn om liefde en samenhorigheid te delen. Zoals ons thema van
vandaag al zegt ‘Familie’.
Ik wil hier graag op aansluiten en het met jullie hebben over de Urantia Associatie Internationaal
(UAI).
Wat is de UAI?
Het is een lidmaatschapsorganisatie dat alle lezers van het Urantia Boek dient. UAI is een niet-voorwinstbedrijf voor godsdienstige en liefdadige doeleinden. Een organisatie die op zichzelf staat, maar
wel nauw samenwerkt met de Urantia Foundation. De Urantia Foundation op zijn beurt houdt zich
bezig met het verspreiden en vertalen van het Urantia Boek. De UAI houdt zich bezig met de sociale
kant van het boek en de lezers. Zij is een organisatie van lokale en nationale associaties van lezers
van het Urantia Boek van over de hele wereld. Een Lokale associatie heeft tenminste 10 Full
members en een Nationale associatie heeft tenminste 30 full members. De missie van de UAI is:
1. Het bevorderen van diepgaande studie van het Urantia Boek.
2. Het verspreiden van het onderricht door middel van studiegroepen, publicaties, sociale
activiteiten en conferenties.
3. Het ontwikkelen van leraren en leiders voor de verspreiding van het onderricht van het
Urantia Boek.
Waarom zou je lid worden van UAI?
Als lid van de UAI kunnen lezers van het Urantia Boek worden betrokken bij wereld veranderende
activiteiten en hun persoonlijke groei bevorderen. UAI biedt dienstmogelijkheden die uw
persoonlijke vaardigheden en talenten gebruiken voor het belangrijkste project voor onze wereld van
vandaag:
- om God aan de individuele mens te openbaren als zijn Vader – om deze
individuele mens ertoe te brengen zich bewust te worden van zijn zoonschap; en
om vervolgens
deze zelfde mens aan God voor te stellen als diens geloofszoon[Het Urantia Boek, Verhandeling 141:7, p.1593:5].
Hoe zijn zij georganiseerd?
De UAI heeft een Representatief Bestuur (RB) en een Internationale Service Board (ISB). Het RB is
samengesteld uit presidenten en vice-presidenten van alle nationale associaties en handelt als
wetgevende tak van UAI. De ISB fungeert als de uitvoerende macht voor de dagelijkse gang van
zaken. De ISB bestaat uit:
1. raad van bestuur
2. commissies voor
• de verspreiding,
• studiegroepen,
• onderwijs,
• communicatie,
• vertalingen,
• lidmaatschap,
• conferenties
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•

handvest en statuten.

Alle UAI leiders zijn gekozen door leden en zijn in dienst voor een maximum van 2 opvolgende
termijnen van 4 jaar. Een lezer van het Urantia Boek, die de UAI wil dienen, zal meedoen op lokaal
niveau en via die lokale associatie lid worden van de nationale en internationale niveaus van de
organisatie.
UAI is een basisorganisatie. RB, ISB, en de nationale verenigingen van UAI geven steun en raad aan de
lokale associaties wiens leden het echte werk van UAI verwezenlijken. Op dit moment heeft de UAI
10 Nationale associaties en 44 Lokale associaties met leden en vrienden in 56 landen over de wereld.
Waarom vind ik het lidmaatschap van de UAI belangrijk?
Omdat, zoals het boek zegt :
“(138.4) 12:7.9 De liefde van de Vader individualiseert iedere persoonlijkheid op absolute wijze als een
uniek kind van de Universele Vader, een kind waarvan tot in de oneindigheid geen duplicaat bestaat,
een wilsschepsel dat in alle eeuwigheid onvervangbaar is. De liefde van de Vader verheerlijkt ieder
kind van God, verlicht ieder lid van de hemelse familie, tekent de unieke natuur van ieder persoonlijk
wezen scherp af tegen de onpersoonlijke niveaus die buiten het broederlijke circuit liggen van de
Vader van allen. De liefde van God geeft een treffend beeld van de transcendente waarde van ieder
wilsschepsel, openbaart onmiskenbaar de hoge waarde die de Universele Vader aan een ieder van zijn
kinderen heeft toegekend, vanaf de hoogste schepper-persoonlijkheid met Paradijs-status tot en met
de laagste persoonlijkheid met de waardigheid van wil onder de primitieve stammen in de dageraad
van de menselijke soort op een evolutionaire wereld in tijd en ruimte.
(138.5) 12:7.10 Het is deze liefde van God voor het individu die de goddelijke familie van alle individuele
wezens doet ontstaan, de universele broederschap van de vrijwillige kinderen van de Paradijs-Vader.
En omdat deze broederschap universeel is, is zij een verwantschap van het geheel. Broederschap
onthult, wanneer zij universeel is, niet de betrekking daartoe van elk apart, maar de verwantschap
van allen. Broederschap is een werkelijkheid van het totaal en onthult daarom kwaliteiten van het
geheel, in tegenstelling tot kwaliteiten van het deel.
Familievormen veranderen met de tijd, maar het concept Familie blijft en bereik je des te beter met
een gezamenlijk hoger doel en door betere relaties op te bouwen met je naaste. Dit leer je natuurlijk
als kind binnen de Familie, dit is een van de basissen van Familie. Afhankelijk van je opvoeding kun je
als volwassen soms moeilijk begrip en liefde hebben voor je naaste, omdat we mensen zijn en vaak
een andere achtergrond hebben. Wel het is makkelijker om een relatie op te bouwen met gelijk
denkende mensen, maar zoals het boek zegt:
” 1098.3) 100:4.6 Ge kunt uw medemensen niet waarlijk liefhebben door een eenvoudige
wilsdaad. Liefde wordt slechts geboren uit een grondig begrip van de motieven en gevoelens van uw
naaste. Het is niet zo belangrijk om vandaag alle mensen lief te hebben, als om iedere dag één mens
meer te leren liefhebben. Indien ge iedere dag of iedere week één medemens meer gaat begrijpen, en
indien dit het uiterste is waartoe ge in staat zijt, dan zijt ge zeker bezig uw persoonlijkheid te
socialiseren en waarlijk te vergeestelijken. Liefde is besmettelijk, en wanneer de toewijding van een
mens verstandig en wijs is, werkt liefde aanstekelijker dan haat. Alleen echte, onzelfzuchtige liefde is
echter waarlijk besmettelijk. Als ieder mens op aarde maar een brandpunt van dynamische liefde kon
worden, zou dit weldadige virus van liefde de vloed van gevoelens en emoties van de mensheid
spoedig zozeer doortrekken, dat de ganse civilisatie doordrenkt zou zijn van liefde, en dit zou de
verwezenlijking zijn van de broederschap der mensen”
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Als je je deel van een Familie voelt en van een groter geheel, bereik je dit beter en leer je beter
begrip te krijgen voor anderen en kun je waarlijk bereiken dat we een steeds grotere Familie en
broederschap worden en dus ook een betere en vredige wereld creëren, daarom kan aansluiting bij
zuster of broederorganisaties met een zelfde visie en doelstelling ons helpen ons werk in een groter
verband te doen. Enerzijds wordt dit werk krachtiger en zal beter in de wereld kunnen aankomen en
anderzijds kan deze band ons steunen, bemoedigen en stimuleren.
Dit is mijn motivatie en enthousiasme om deel te worden van een grotere internationale Familie, die
hulp, ondersteuning en liefde biedt en die jij ook kunt bieden.
Wat is er nodig om lid te worden?
Ik zou graag in totaal 10 mensen willen hebben die zich met mij willen aansluiten bij deze organisatie
om zo op een internationale niveau ook een Familie te zijn en meer ondersteuning te krijgen bij het
creëren en ondersteunen van studiegroepen daar waar nodig. We zouden ook internationale
conferenties kunnen houden,
Samantha Nior
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