
 

stichting  nederlandstalig 

Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en 

Vlaanderen 

 

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van 
maart 2016. Deze is weer met veel zorg 
samengesteld voor u als lezer van het 
Urantia Boek. 

Ook nu heten we weer een hartelijk 
welkom aan degenen die zich hebben 
aangemeld voor het ontvangen van onze 
Nieuwsbrieven. Veel leesplezier gewenst. 
Inmiddels ontvangen ruim 200 lezers deze 
Nieuwsbrief. 

In deze Nieuwsbrief vindt u weer een 
aantal vaste rubrieken, zoals o.a. 
informatie vanuit het SUN bestuur. Hierin 
geven we een uitleg over hoe inhoud en 
indeling van de komende Urantia 
ontmoetingsdagen 2016-2017-2018 tot 
stand zijn gekomen. 

Op zondag 21 augustus a.s. wordt 
wederom de landelijke Urantia studie- en 
ontmoetingsdag gehouden. Informatie 
hierover kunt u verderop in deze 
Nieuwsbrief lezen. 

Tevens zullen we u blijven informeren 
over de ontwikkelingen rondom de 
Urantia Association International 
Conference in 2018. 

Michel en Denise Piers – Derieuw, 
woonachtig in Belgisch Vlaanderen, zijn in 
deze Nieuwsbrief onze gasten met als 
thema “Hoe ben ik aan het Urantia Boek 
gekomen en wat heeft het met ons 
gedaan?” 

Sommige lezers van het Urantia Boek 
hebben een “antennetje” wat betreft 
nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen. 
Vaak kun je deze verrassende nieuwtjes 
verbinden met de geopenbaarde kennis 
uit het Urantia Boek. Onlangs werd uit 
wetenschappelijke bron bekend gemaakt 
dat zwaartekrachtgolven echt bestaan. In 
deze Nieuwsbrief wordt hier aandacht aan 
geschonken. 

Frank van Rooij heeft zich laten inspireren 
door verhandeling 120 en gaat in zijn 
vaste column in op zijn beeld van de 
getrouwheid van onze Gedachtenrichter. 

http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-120-de-zelfschenking-van-michael-op-urantia
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“Persoonlijkheid” vanuit het Urantia Boek 
is een inspirerend onderwerp voor 
individuele lezers en levert vaak ook 
interessante gesprekken op tijdens 
studiegroep bijeenkomsten. In de rubriek 
“A Thought to Ponder” wordt 
“Persoonlijkheid” onder de aandacht 
gebracht. 

Verder hebben we een handige tip voor 
lezers die het Urantia Boek in meerdere 
talen tegelijk willen bestuderen. 

Van Joost van Berkom mochten we het 
afsluitend gedicht ontvangen. 

Hierbij wil ik allen danken voor hun 
redactionele bijdragen aan deze 
Nieuwsbrief. 

En u lezer veel leesplezier toegewenst. 

Jaap Terra 
Voorzitter Stichting Urantia 
Nederlandstalig (SUN)  
: info@urantia.nl 

: 06-25468368 

  

mailto:info@urantia.nl
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Informatie vanuit het SUN bestuur 

 

De Urantia studie- en ontmoetingsdagen  

op 21 augustus in 2016, 2017 en 2018 

De thema’s voor de jaarlijkse Urantia 
studie- en ontmoetingsdagen zullen de 
komende jaren in het teken staan van 
onze Schepper Zoon Michaël van 
Nebadon: als schepper van zijn Universum 
Nebadon, en als zijn incarnatie als Jezus 
van Nazareth op Urantia; als “Zoon van 
God en Zoon des Mensen”. Er zit een 
logische opbouw in de thema’s die 
inleidend/voorbereidend zijn voor de 
conferentie in 2018. Ook internationaal 
wordt de komende jaren tijdens andere 
evenementen aan dit thema aandacht 
besteed. 

Voor ons als bestuur van de SUN én voor 
de sprekers tijdens deze Urantia studie- en 
ontmoetingsdagen is dit een geweldige 
uitdaging! De dagindeling voor de 
Urantiadag 2016 is in hoofdlijnen gelijk als 
afgelopen jaar. De nieuwe opzet in 2015 
heeft veel positieve reacties gegeven, dus 
houden we deze aan in 2016. Voor nieuwe 
lezers of voor degenen die er afgelopen 
jaar niet bij waren: deze dag bevatte 

kortere voordrachten en meer uitwisseling 
en interactie. 

Eén van de opdrachten van de UAI voor 
ons was een programmering te maken 
voor de conferentie in 2018 waarbij we 
innovatief en vernieuwend zijn. We 
hebben deze uitdaging aangenomen en op 
de Urantiadagen in 2016 en 2017 wordt 
geëxperimenteerd met een heldere 
programmering met méér ruimte voor 
interactie, flexibiliteit en creativiteit. Ook 
internationaal heeft men hier behoefte 
aan. 

Bezoekers van de komende Urantia 
ontmoetingsdagen zullen worden 
uitgenodigd om mee te denken over deze 
invulling; uiteraard alleen als u dat wilt. 

Heeft u nog niet eerder een Urantia 
ontmoetingsdag bezocht? Wees welkom! 
Voor individuele (nieuwe) lezers van het 
Urantia Boek zullen deze dagen in 2016, 
2017 en 2018 een mooie gelegenheid zijn 
om samen met andere lezers mee te 
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“groeien” en meer inzicht te krijgen in het 
thema: de rol van onze Schepper Zoon 

Michaël en de levenslessen van Jezus 
tijdens zijn incarnatie op Urantia. 

De Urantia Association International Conference 2018 

In voorgaande Nieuwsbrieven bent u op 
de hoogte gebracht van de toewijzing aan 
Nederland van de UAI Conference in 2018. 
Hierbij informeren wij u over de verdere 
ontwikkelingen. 

Deze conferentie is de 10e conferentie van 
de Urantia Association International (UAI) 
die eens per drie jaar wordt gehouden. 
Deze 10e conferentie zal als thema 
hebben: Jesus as a Teacher. 

Vanuit de werkgroep die de 
programmering van deze conferentie 
verzorgd, wordt nationaal én 
internationaal reeds zeer intensief 
samengewerkt om tot verdere verdieping 
te komen in de lessen en het leven van 
Jezus. En in navolging van het thema 
worden nu reeds jonge mensen – óók 
vanuit Nederland - opgeleid tot 
toekomstige leiders en leraren (d.m.v. 
bijeenkomsten via internet). Dit gebeurt 
door contacten te leggen in eigen 
werk/studiegroepen. Dit wordt o.a. 
gecoördineerd door Jeffrey Wattles, voor 
velen onder u een geen onbekende. 

Als locatie voor de Urantia Association 
International Conference 2018 is het 
Conferentie Centrum Leeuwenhorst in 
Noordwijkerhout gekozen. Deze 
accommodatie voldoet aan door de UAI 
gestelde wensen, zoals gemakkelijke 
bereikbaarheid vanaf een internationaal 
vliegveld (Schiphol) en het totale aanbod 
van faciliteiten “onder één dak”; wij 
denken hierbij aan overnachten, catering, 
zalen, overige accommodaties en ruimte 
voor ontspanning. Deze voorzieningen 
zullen er aan bijdragen om de conferentie 
optimaal te laten slagen.  

De conferentie zal worden gehouden op 
donderdag 12 april, vrijdag 13 april en 
zaterdag 14 april 2018. Op zondag 15 april 
wordt aan gasten die nog een dagje langer 
willen blijven de mogelijkheid geboden 
een aanvullend programma te volgen op 
het gebied van Science, Culture of Nature 
onder de naam SunDay - FunDay. 

In de volgende Nieuwsbrief zullen we u 
verder informeren over de ontwikkelingen 
van deze conferentie. 
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Uitnodiging Jaarlijkse bijeenkomst 2016 

 

Het bestuur van de Stichting Urantia 
Nederlandstalig nodigt u van harte uit 
voor de jaarlijkse landelijke bijeenkomst 
voor lezers en studenten van het Urantia 
Boek. Deze bijzondere dag, waarbij we de 
geboortedag van Jezus van Nazareth 
vieren, zal plaats vinden op zondag 21 
augustus 2016 in Groot Kievitsdal te 
Baarn. Evenals voorgaande jaren zal het 
een dag van studie en persoonlijke 
ontmoetingen zijn. We verheugen ons op 
de trend van elk jaar meer aanwezigen. 

Thema: “Michaël van Nebadon: Zoon van 
God en de Zoon des Mensen” 

Geen boek openbaart het leven van Jezus 
en wat hij leerde zo gedetailleerd als het 
Urantia Boek. Ook wordt er veel meer 
bekend gemaakt over de rol en functie van 
Michaël van Nebadon in het universum. 
Maar wie was én is hij? Wat waren de 
opdrachten die hij meekreeg voor zijn 
laatste zelfgave op Urantia? Wat is het 
resultaat van zijn zelfschenking voor zijn 
positie en deze planeet? 

Op zondag 21 augustus 2016 zullen een 
aantal sprekers vanuit verschillende 

invalshoeken hun visie en antwoorden op 
deze en andere vragen geven. 

We hopen dat de inhoud van het 
dagprogramma u aanspreekt en inspireert 
en deze dag voor u óók weer een 
gelegenheid is voor persoonlijke 
ontmoeting met andere lezers. Oók 
nieuwe lezers van het Urantia Boek die 
deze bijzondere dag van studie en 
ontmoeting nog niet eerder hebben 
bezocht zijn van harte welkom! 

Deelname en kosten 

Nieuwsgierig? U kunt zich alvast opgeven 
via info@urantia.nl of 06—25468368. Na 
ontvangst van uw betaling sturen wij u per 
email een bevestiging van de inschrijving. 
De dagindeling en het volledige 
programma ontvangt u begin augustus. 

De kosten voor deelname aan deze 
bijeenkomst zijn € 55,00. Alle consumpties 
én lunch zijn hierbij inbegrepen. Een 
vrijwillige hogere bijdrage is natuurlijk 
altijd welkom. Deelname vindt uitsluitend 
plaats na overboeking op: 

mailto:info@urantia.nl?subject=Aanmelden%2021%20augustus%202016
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IBAN nr: NL82 TRIO 078·14·78·189  
(BIC: TRIONL2U, Triodos bank) 

T.n.v.: Stichting Urantia 
Nederlandstalig 

O.v.v.: 21 augustus 2016 

Mocht de hoogte van het bedrag voor u 
een beletsel zijn, neem dan contact met 
ons op via info@urantia.nl. In overleg kan 
eventueel een tegemoetkoming worden 
afgesproken. 

Locatie 

Evenals vorig jaar heeft het bestuur 
gekozen voor: 

Groot Kievitsdal 
Hilversumsestraatweg 19 
3744 KB Baarn 
Telefoon: 035 — 6833033 
Website: www.grootkievitsdal.nl 

Groot Kievitsdal is schitterend gelegen aan 
de rand van de bossen van Landgoed 
Pijnenburg,  aan de weg tussen Baarn en 
Hilversum, en is wijd en zijd bekend als 
één van de mooiste locaties in het hart 
van het Gooi. 

Deze locatie beschikt over een groot 
parkeerterrein waar u gratis kunt 
parkeren. 

Via het openbaar vervoer is Groot 
Kievitsdal gemakkelijk bereikbaar. Vanaf 
het NS station in Hilversum kunt u Groot 
Kievitsdal bereiken via de rechtstreekste 
buslijnen 59 of 70. Er is een bushalte 
vlakbij Groot Kievitsdal. Via de 
openbaarvervoer-informatielijn 0900—
9292 kunt u nadere informatie inwinnen. 
Wandelend vanaf het station Hilversum 
doet u het in ruim een half uur. 

Tot ziens op zondag 21 augustus 2016 in 
Baarn. 

Namens het bestuur van de Stichting 
Urantia Nederlandstalig, 

Jaap Terra 
Voorzitter Stichting Urantia 
Nederlandstalig (SUN)  
: info@urantia.nl 

: 06-25468368 

 

  

mailto:info@urantia.nl
http://www.grootkievitsdal.nl/
mailto:info@urantia.nl
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Hoe zijn wij aan het Urantia Boek gekomen en wat 

heeft het ons gedaan 

Door: Michel en Denise Piers – Derieuw 

 

Michel en ikzelf, Denise, zijn in 1998 naar 
Frankrijk getrokken. In België gaven wij 
alles op: een accountantskantoor en een 
natuurvoedingszaak. Onze Franse 
activiteit werd “Chambres et Table 
d’Hôtes”. Onze gastenkamers met ontbijt 
en avondmaal hebben heel wat 
medemensen geherbergd. Diverse 
culturen zaten aan onze eettafel. Zuidwest 
Frankrijk is een prachtige vakantiestreek. 

Uiteraard kwamen ook vrienden 
meermaals naar ons toe. Zo ook, Johan 
(red: Johan Vandewalle). Tijdens vele van 
zijn vakantiebezoeken spraken wij met 
hem over het bestaan van God en de 
‘godsdienst’. 

Denise, vrijzinnig en ook “vrij zinnig” 
opgevoed, kon geen geloof hechten aan 
de maagdelijkheid van Moeder Maria. Het 
ten biecht gaan vond zij ook maar niets, 
geen morele verantwoordelijkheid voor je 
eigen daden hoeven te nemen, veel te 
gemakkelijk:  “Ik bega een zonde 
tegenover een door mensen 
voorgeschreven gedragslijn, ga naar de 
pastoor, zeg wat ik ‘mis’ heb gedaan en, ik 

word bevrijd tot bij een volgend vertoon 
van berouw. Vrij onzinnig. Is het niet 
simpeler te leven zoals het hoort, in 
wederzijds respect en 
verdraagzaamheid?” 

Michel ontving een christelijke opvoeding. 

Wij schrijven eind maart 2000. Johan was 
weer eens te gast in ‘Le Domaine 
Pourruat’. Bij zijn vertrek laat hij ons een 
Franstalige versie na van “het blauwe 
boek”. Bij het overhandigen zegt Johan dat 
de antwoorden op de vele vragen en 
bedenkingen die Denise steeds naar voren 
bracht, erin zijn terug te vinden. 

Zodra Johan is vertrokken, begint Denise 
te lezen in het vierde deel. Zij verslindt de 
ene verhandeling na de andere over “Het 
leven van Jezus”. 

Wauw, waarheid in logica, logische 
waarheid. 

Michel moest de daaropvolgende dagen 
naar België voor zaken. Hij bracht een 
Nederlandstalige versie mee. Wij konden 
eraan beginnen. 
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Denise leest voor, Michel volgt de tekst in 
het Frans. 

Het eerste deel: Oh My God! Wat een 
moeilijke materie. Geen punt, wij lezen 
het gewoon weer eens. 

De grote honger naar meer bracht ons het 
tweede, het derde en opnieuw het vierde 
deel. Tegen eind 2000 zat de eerste lezing 
erop. Herbeginnen was de boodschap. 

Oh My God! 

In 2001 komt Johan terug naar Frankrijk 
40250 Lamothe. Ditmaal met Moussa, 
afkomstig uit Dakar, Senegal. Ook een 
aantal andere medemensen uit België 
vergezellen hen. De afspraak was dat 
Moussa op zijn manier toelichting kwam 
geven over de verhandelingen die het 
bewustzijn beschrijven. Dit alles was een 
grote openbaring. 

In 2002, op uitnodiging van Moussa, 
gingen wij drie weken naar Dakar. Daar 
mochten wij Gaetan, Lynn en Guy 
ontmoeten. Zij waren uit Canada 
overgevlogen om, net als wij, toelichting 
te krijgen over de verhandelingen 
betreffende Persoonlijkheid. 

Eenmaal terug in de dependance van het 
Château de Lamothe, daar waar de 
Chambres et Table d’Hôtes sinds 
december 2001 waren ondergebracht, 
besluiten wij om datgene wat ons zo heeft 
verrijkt en, al datgene wat deel uitmaakt 
van onze levenservaring, met onze 
gelijken te delen. Wij zetten “ateliers” op, 
“Apprendre à se connaître” (jezelf leren 
kennen). 

Vele jonge mensen uit de omgeving 
vinden de weg naar ons toe. Nadat “het 

atelier” was gevolgd, vroegen enkele 
zielsgenoten om meer kennis. 

“Le Livre d’Urantia” werd aangeschaft. 
Daar onze zielsvrienden snakten naar 
meer informatie werd niet direct een 
studiegroep opgezet. Het werd meer een 
leesgroep bestaande uit acht personen 
onszelf niet bijgerekend. 

In 2005 moeten wij ons beroepsmatig 
heroriënteren. Wij brengen een gamma 
gezondheidscrèmes op de markt. Bij het 
zoeken naar de beste formules ontvingen 
wij in onze geest hulp van het 
Alomtegenwoordig Intelligentie-
Bewustzijn. Voor dit goddelijk geschenk en 
nog zo veel meer vereren wij elke dag. 

“Lessen in het leven voor het leven” 

Door ons zéér tijdrovend bedrijf (van 
ontwikkeling tot productie en het op de 
markt brengen), dit tot maart 2014, waren 
er geen bijeenkomsten meer met onze 
broeders en zusters. Zij namen 
ondertussen zelf het heft in handen. 
Persoonlijk kwamen wij nog enkel 
sporadisch tot lezen. Op Franse bodem 
hebben wij vijf maal “Het Urantia Boek” 
grondig doorgenomen. 

Daardoor kwam in 2011 het studieboek 
“Un défi au bon sens” uit. Onderwerpen 
zijn de werkelijkheid van het 
bewustwording-proces en de bijzondere 
aard van Persoonlijkheid. 

Sinds april 2014 wonen wij weer in België, 
West-Vlaanderen. Volop gebruiken wij de 
tijd die ons is geschonken. Wij genieten 
van ons pensioen. 

Dankzij Johan (ja, weer Johan) leerden wij 
de Stichting Urantia Nederlandstalig 
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kennen. Begin 2015 nam hij weer contact 
op. Gedurende 10 jaar waren wij elkaar 
wat uit het oog verloren. Ons 
gerenommeerd vakantieoord was 
opgehouden te bestaan in 2005. Door het, 
zogezegd, hernieuwd contact met onze 
broedervriend namen wij op 21 augustus 
2015 deel aan de jaarlijkse bijeenkomst. 
Een proficiat aan de organisatie. Wij 
genoten met volle teugen. 

op vrij zinnige wijze 

Daar wij bezige niet zoemende “beidjes” 
zijn, houdt niets ons tegen. Wij dragen, op 
vrij zinnige wijze, de boodschap, vervat in 
“Het Urantia Boek”, zoveel als mogelijk 
uit. Via ons onlangs opgericht 
“Studiecentrum voor Zelfkennis”, waar 
“Lessen in het leven voor het leven” 
worden voorgesteld en gegeven, komen 
medemensen (leerlingen) ertoe om lezer 
te worden. Zij kiezen om tot een nog 
dieper weten te komen en willen graag de 
onschatbare waarden, zo mooi 

beschreven in “Het Urantia Boek”, nog 
beter leren kennen. 

Door contact met de media, met 
verschillende verenigingen en instanties, 
krijgen wij de kans om de voordracht “Hoe 
functioneert een lichaam”  te houden. 
Geïnteresseerden komen na de 
conferentie er makkelijker toe om de 
“Lessen in het leven voor het leven” te 
volgen of om op gezondheidsadvies te 
komen. Dit alles doen wij met hart en ziel. 

Dagelijks gaat onze dank uit naar de 
Universele Vader. Hij reikt aan elk die het 
persoonlijk wenst datgene om tot waarlijk 
verwerkelijken en verwezenlijken te 
kunnen komen. Het lezen van die 
duizenden woorden in “Het Urantia Boek” 
maakt het ons mogelijk, duizend en één 
woord te gebruiken, om medemensen 
liefdevol aan te spreken zodat wij ten 
dienste kunnen staan. 

Michel en Denise Piers – Derieuw 
E-mail: pierderie@aol.com 

  

mailto:pierderie@aol.com
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Zwaartekrachtgolven en het Urantia Boek 

 

In het Urantia Boek kunt u lezen dat voor 
Wetenschap, Religie en Filosofie een 
hoopvolle toekomst is weggelegd. 
Uiteindelijk zullen deze in de (verre) 
toekomst naast elkaar, óf met elkaar 
optrekken en een harmonieus geheel 
vormen. 

Helaas zijn de feiten momenteel vaak 
anders, zien we religies elkaar bestrijden 
en staan wetenschap en religie soms 180 

graden tegenover elkaar. En tóch zijn er 
ook kleine lichtpuntjes van toenadering en 
verandering. Er zijn velen die een 
ingebouwd “antennetje” hebben voor het 
ontvangen van hoopvolle en 
baanbrekende signalen. 

Vanuit de wetenschappelijke wereld 
kwam onlangs het volgende bericht: 

 

Washington. Een groot raadsel van het heelal is opgelost. De mysterieuze 
zwaartekrachtgolven bestaan, zoals Albert Einstein 100 jaar geleden had beweerd. 

Het signaal werd op 14 september opgepikt door twee detectoren, allebei in de Verenigde 
Staten. Na doorberekenen bleek dat het geen meetfout was, maar een echte 
zwaartekrachtgolf. De golf is afkomstig van twee zwarte gaten die 1,3 miljard jaar geleden op 
elkaar zijn geklapt en zijn samengegaan. De ontdekking gaat over het fundament van het 
heelal. Einstein stelde dat ruimte en tijd één geheel vormen. Dat noemde hij ruimtetijd. Die 
kan trillen. Daar zijn  heftige gebeurtenissen voor nodig, zoals een botsing van twee zwarte 
gaten. Als dat gebeurt  gaan de schokgolven het heelal door, als rimpelingen na het gooien 
van een steen in een vijver. Bij een rimpeling rekt de ruimte iets uit of krimpt hij iets. Dat is 
nauwelijks meetbaar. Daardoor is het pas na 100 jaar gelukt met de meest geavanceerde 
laserapparatuur. Wetenschappers zijn enthousiast omdat ze met zwaartekrachtgolven op een 
hele nieuwe manier naar het heelal kunnen kijken. Dan zien ze dingen die tot nu toe verborgen 
bleven, zoals objecten die geen licht uitstralen. “ Tot nu toe waren we doof, maar nu kunnen 
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we horen en een raam openen naar het Universum” aldus wetenschapper David Reitze. 
Nederlandse wetenschappers waren nauw betrokken bij het baanbrekende onderzoek. 

Bron: Leeuwarder Courant 

Bovenstaande bracht me ertoe 
verhandelingen 11, 12 en 14 opnieuw te 
gaan lezen en ik werd geraakt door 
onderstaande tekst: 

(119.1) 11:1.4 De Vader kan altijd 
op deze centrale plaats worden 
aangetroffen. Indien hij zich zou 
verplaatsen, zou er een universeel 
pandemonium losbarsten, want in 
hem convergeren daar, in het 
centrum van zijn residentie, de 
universele zwaartekrachtlijnen 
vanuit de einden der schepping. Of 
wij nu het persoonlijkheidscircuit 
traceren door de universa, of de 
opklimmende persoonlijkheden 
volgen op hun binnenwaartse reis 
naar de Vader, of wij de materiële 
zwaartekrachtlijnen traceren naar 
de onderzijde van het Paradijs of de 
binnenwaarts wellende kringlopen 
van kosmische kracht volgen, of wij 
de geestelijke zwaartekrachtlijnen 
traceren naar de Eeuwige Zoon of 
de inkomende processie van de 
Paradijs-Zonen van God volgen; of 
wij de bewustzijnscircuits traceren 
of de vele triljoenen hemelse 

wezens volgen die afstammen van 
de Oneindige Geest – elk van deze 
waarnemingen en deze alle 
tezamen, voeren ons rechtstreeks 
terug naar de tegenwoordigheid 
van de Vader, naar zijn centrale 
verblijfplaats. Hier is God 
persoonlijk, letterlijk en 
daadwerkelijk tegenwoordig. En uit 
zijn oneindig wezen gaan de 
vloedstromen van leven, energie, 
en persoonlijkheid uit naar alle 
universa. 

In bovenstaand citaat wordt o.a. 
gesproken over het traceren van materiële 
zwaartekrachtlijnen naar de onderzijde 
van het Paradijs én geestelijke 
zwaartekrachtlijnen naar de Eeuwige 
Zoon. 

Is geestelijke zwaartekracht misschien ook 
meetbaar? Ik weet het niet. Het kan in 
ieder geval voelbaar en zichtbaar worden 
in onze wederzijdse liefde tot de Vader en 
in onze opstelling in broederschap ten 
opzichte van onze naaste. 

Jaap Terra 

 

  

http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-11-het-eeuwige-paradijs-eiland#U11_1_4
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Met heel mijn wezen dank ik U, Mijn God 

Door Frank van Rooij 

 

In verhandeling 110, §7 p. 1214 staat: 

“En zeg voorts tot mijn geliefd 
subject dat ik met wijsheid en 
kracht werkzaam zal blijven tot het 
allerlaatst, totdat de laatste aardse 
worsteling voorbij zal zijn: ik zal 
trouw zijn aan de mij 
toevertrouwde persoonlijkheid. “ 

Laatst ging ik naar bed en was na een 
drukke dag en na wat persoonlijke 
tegenvallers echt op. Ik zei tegen U: “Mijn 
God, ik heb het niet meer, laat U me 
slapen zo diep, dat ik morgen alles kwijt 
ben, deze vermoeidheid, deze zorgen, 
deze tegenzin tegen het leven”. 

Ik ging slapen en stond behoorlijk brak op. 
Pas op mijn werk, nadat de eerste 
afspraak mij in beslag genomen had, had 
ik even tijd en realiseerde ik me het 
volgende. 

Ik voelde me weer fit, en opgeruimd, 
genoot van mijn kopje koffie en de leuke 
spannende dingen die mij deze dag te 
wachten stonden. 

Ik dacht zelfs:” ik word er nog voor betaald 
ook” en dacht aan mijn privésores en wist 
dat alles goed ging komen, dat ik met 
geduld en vertrouwen rustig af kon 
wachten. Dat er niets aan de hand was. 

Ik voelde me fit en ontspannen en stil van 
binnen en open naar het leven. 

En ik zei tegen U: 

Mijn God, ik dank U en dank U en dank U. 
Ik was moe en U gaf mij energie. 

http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-110-de-betrekking-van-richters-tot-individuele-stervelingen#U110_7_10
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Ik was gedeprimeerd en U zond mij hoop. 
Ik was moedeloos en U gaf mij levenslust. 
Ik was gammel en U sterkte mij. 
Ik wilde niets meer en nu staat de wereld weer voor mij open. 

Mijn God, wat ben ik zonder U? 
Zonder U ben ik een dwalende aap. 
Met U ben ik een mens met hoop op de eeuwigheid. 
Zonder U ben ik verward en gedachteloos. 
Met U kan ik denken en overzien en streven. 
Zonder U ben ik een lichamelijk vod. 
Met U ben ik krachtig en machtig en vol idealen. 

Zonder U ben ik niets. 
Met U ben ik alles. 
Zonder U ben ik een roepende in de woestijn. 
Met U zie ik helder Uw wereld. 
Zonder U verkeer ik in de krochten van het leven. 
Met U zie ik de hemel en de zon. 
Ik dank U en dank U en dank U. 

En ik wilde U nog wat zeggen. 
Ik praat met U en vraag U en smeek U en hoop op U. 
En ik weet dat ik Uw stem hoor op duizend manieren. 

Ik zit met een probleem en U geeft mij een ingeving. 
Ik praat met een oude dame bij de bushalte en onze eenzaamheid wordt overbrugd door Uw 
liefde. 
Ik groet een moslima en zie in “haar glimlach terug” Uw verbond. 
De regen verzengt de droge aarde en ik zie in de vochtig geworden grond Uw hand. 
Ik zie een helder witte wolk voor de zon en weet van Uw macht en pracht. 
Ik heb een mooie opwekkende droom en weet van Uw invloed. 
Ik heb geluk met iets en vermoed Uw verhoren van mijn gebed. 
Ik heb een mooi gesprek en weet van uw aanwezigheid. 
Ik zit in een stille kerk en voel Uw nabijheid. 
Ik ga naar een complexe vergadering en ervaar Uw wijsheid en helderheid. 
Ik tob over de wereldse verwarring en weet van uw vertrouwen en werkzaamheid. 
Ik hoop op uw antwoord en krijg het altijd. 
Ik voel uw steun en aanwezigheid en zegen niet meer, maar weet dat U daar bent. 
En ik weet dat ieder mens op U mag rekenen. 

Ik dank U, ik dank U, ik dank U. 
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A Thought to Ponder 

 

De overleving van persoonlijkheid (verhandeling 112) 

(1225.1) 112:0.1 De evolutionaire planeten zijn de werelden waar de mens zijn 
oorsprong heeft, de aanvangswerelden van de loopbaan van de opklimmende 
sterveling. Urantia is uw startpunt: hier worden gij en uw goddelijke Gedachtenrichter 
samengevoegd in een voorlopige verbintenis. U is een volmaakte gids geschonken, en 
daarom zult ge, indien ge oprecht wilt deelnemen aan de wedloop in de tijd en het 
einddoel van het geloof wilt bereiken, de beloning der eeuwen ontvangen: ge zult voor 
eeuwig worden verenigd met uw inwonende Richter. Dan zal uw werkelijke leven 
beginnen, het opklimmende leven waarvan uw huidige sterfelijke staat slechts het 
voorportaal is. In de eeuwigheid die zich voor u uitstrekt, zal dan uw verheven, 
progressieve missie als volkomene beginnen. Door al deze opeenvolgende tijdperken 
en stadia van evolutionaire groei heen, is er één deel van u dat absoluut onveranderd 
blijft, en dat is persoonlijkheid – bestendigheid te midden van alle verandering. 

Hierna worden 14 punten genoemd die ten aanzien van persoonlijkheid bekend zijn. 

  

http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-112-de-overleving-van-persoonlijkheid#U112_0_1
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Multi-language Urantia Book study 

 

Bij het bestuderen van het Urantia Boek 

(in de Nederlandse taal) gebeurt het mij 

wel eens dat ik mij bij de soms 

onbegrijpelijke teksten van het boek 

afvraag hoe de formulering in de 

oorspronkelijke Engelse versie is. Maar om 

de Engelse versie van het Urantia Boek uit 

de boekenkast te pakken is vaak net iets te 

veel moeite. 

Nu biedt de URANTIA FOUNDATION de teksten 

van het Urantia Boek in alle beschikbare 

talen gratis ter download aan. Van deze 

downloads heb ik de Nederlandse, 

Engelse, Duitse, Spaanse en Franse 

varianten gedownload en ben daarmee 

gaan knutselen. Uit dit knutselwerk is een 

website ontstaan waarmee je het Urantia 

Boek kunt lezen in twee talen 

tegelijkertijd: 

multilanguageubook.azurewebsites.net 

Voor vragen en opmerkingen over deze 

site kunt u mij bereiken via het 

onderstaande email adres. 

Met vriendelijke groet, 

Marcel Peereboom 

p053@urantia.nl 

  

http://www.urantia.org/
http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/de-tekst-van-het-urantia-boek-downloaden
http://multilanguageubook.azurewebsites.net/
mailto:p053@urantia.nl
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Een gedicht over Jezus 

Door Joost van Berkom 

 
Jezus’ liefde….. 

als je 1 ding mag zeggen over Jezus zijn liefde ? 

Dat hij onvoorwaardelijk is 

we doen het samen zegt hij 

want hij is je vriend 

all the way, tot en over de dood heen 

zal hij er zijn voor jou 

Waarom ? Omdat hij van je houdt 

Hij zal je wel eens plagen 

want zonder verdriet geen geluk 

en ook dat is liefde 

Zijn gevoelens zijn sterk, 

zijn gedachten zijn diep, 

maar hij deed het vanuit zijn hart 

om voorbeeld te zijn voor jou en mij. 

 


