
 

stichting  nederlandstalig 

Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en 

Vlaanderen 

 

Beste lezers, hierbij ontvang je de 
Nieuwsbrief van mei 2017. Deze 
Nieuwsbrief zal voornamelijk in het teken 
staan van de Urantia studie- en 
ontmoetingsdag op 21 augustus a.s. en de 
10e internationale conferentie van de 
Urantia Association International. 

Naar aanleiding van de enquêtes die zijn 
gehouden tijdens de Urantia dagen op 
21 augustus van afgelopen jaren, hebben 
we als bestuur van de SUN besloten een 
andere invulling te geven aan deze 
bijzondere dag. Deze dag, de geboortedag 
van Michaël van Nebadon, geïncarneerd 
op Urantia als Jezus van Nazareth, willen 
we samen met jullie vieren. 

Wat is ons voorstel? Indien je dat wenst, 
bieden wij jou de gelegenheid om 
gedurende 10 minuten een voordracht te 
geven. Een uitdaging voor jullie als lezers 
en voor ons als bestuur! Hierdoor wordt 
deze dag nog interactiever dan vorige 
jaren! 

Met de voorbereiding van de 10e 
internationale conferentie van de Urantia 
Association International in 
Noordwijkerhout zijn de afgelopen 
maanden vergaande vorderingen 
gemaakt. Bestuurslid en webmaster 
Marcel Peereboom heeft ervoor gezorgd 
dat er een prachtige website online is. De 
website is te lezen in het Engels, Spaans, 
Duits, Frans en Nederlands. Zie 
www.uai2018.org. 

Bij de ontwikkeling van deze site en de 
andere voorbereidingen, heeft ook de 
Programma Commissie veel en goed werk 
verricht. Daarnaast hebben we op 
internationaal niveau veel ondersteuning 
ondervonden van deskundigen die eerder 
betrokken zijn geweest bij én ervaringen 
hebben opgedaan met de organisatie van 
dergelijke grote internationale 
conferenties. Heel bijzonder om deze 
broederschap tot ver over onze grenzen te 
mogen ervaren en te delen. 

http://www.uai2018.org/
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In de rubriek: ‘Op verzoek van lezers’ is er 
een aantal lezers in Nederland en Vlaams 
België die graag andere lezers van Het 
Urantia Boek willen ontmoeten in o.a. 
studiegroepen. 

In onze vaste rubriek: ‘Ter overweging …’, 
geeft Jezus raadgevingen aan een rijke 
man. Alhoewel het een uitgebreide tekst 
betreft en een persoonlijk advies van Jezus 
aan deze Stoïcijn én Romeins burger, is 
deze tekst zeker de moeite ter overweging 
waard. Frank van Rooij geeft hierop zijn 
persoonlijke visie. 

Van Dorrit Lanfers plaatsen we weer ter 
afsluiting een gedicht. 

Voor alle vragen betreffende de 
onderwerpen van deze Nieuwsbrief kun je 
je wenden tot: 

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

: 06-25468368 

 

  

mailto:info@urantia.nl
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Uitnodiging voor de jaarlijkse Urantia ontmoetings- 

en studiedag op maandag 21 augustus 

 

Hierbij nodigen we je als lezer van het 
Urantia Boek in Nederland en Belgisch-
Vlaanderen en van de Nieuwsbrieven uit 
ook dit jaar de Urantia ontmoetings- en 
studiedag bij te wonen. 

We willen deze dag samen met je vieren 
op 21 augustus, de geboortedag van 
Michaël van Nebadon, geïncarneerd als 
Jezus van Nazareth. Deze bijzondere dag 
valt dit jaar op een maandag, maar het 
bestuur heeft er ooit voor gekozen hoe 
dan ook de dag zelf te gedenken. Het is 
altijd weer spannend mee te maken 
hoeveel van jullie dit ook willen. 

Elk jaar opnieuw mogen we ons 
verheugen op een stijgende lijn in het 
aantal bezoekers. We hopen dat deze 
ontwikkeling zich verder mag voortzetten. 
Een aantal nieuwe lezers van onze 
Nieuwsbrieven heeft zich voor deze dag 
voor de eerste keer aangemeld en kijkt 
ernaar uit jullie te ontmoeten en naar het 
delen van ervaringen. 

Het thema van deze dag zal zijn: 

De mens Jezus, als levende weg, als 
leidend voorbeeld 

Met dit thema willen we dieper ingaan op 
het leven van Jezus voorafgaand aan de 
periode van zijn openbare werk, dus de 
periode vóór zijn doop. 

In het volgende artikel van deze 
Nieuwsbrief wordt meer aandacht 
besteed aan de nieuwe weg die we willen 
inslaan tijdens de Urantia 
ontmoetingsdag. 

Evenals voorgaande jaren wordt de 
bijeenkomst weer georganiseerd in 
Landgoed Groot Kievitsdal. Dit prachtige 
complex beschikt over alle faciliteiten om 
deze dag weer tot een succes te laten zijn. 
Groot Kievitsdal is schitterend gelegen 
tegen de bossen van Landgoed Pijnenburg 
aan de weg tussen Baarn en Hilversum en 
bekend als een van de mooiste locaties in 
het hart van het Gooi. 
(http://www.grootkievitsdal.nl/) 

Deelname en kosten 

Evenals voorgaande jaren hanteren we 
een eigen bijdrage van € 55,00. Alle 
consumpties én de lunch zijn hierbij 
inbegrepen. 

http://www.grootkievitsdal.nl/


 

stichting  nederlandstalig 

pagina 4 van 18 

Voor degenen voor wie de bijdrage een 
probleem is, neem a.u.b. contact met ons 
op via info@urantia.nl. We zijn van 
mening dat geld geen beletsel mag zijn 
deze dag te bezoeken. In overleg kan een 
tegemoetkoming worden afgesproken. 

Deelname vindt uitsluitend plaats na 
overboeking op rekeningnummer: 

IBAN: NL82 TRIO 0781 4781 89 
(Triodos bank) 

BIC: TRIONL2U 
T.n.v.: Stichting Urantia Nederlandstalig 
O.v.v.: 21 augustus 2017 

Je kunt je alvast opgeven via: 
info@urantia.nl. Na ontvangst van jouw 
betaling sturen we je per e-mail een 
bevestiging van de inschrijving. De 
dagindeling en het volledige programma 
ontvang je uiterlijk begin augustus. 

Het bestuur van de SUN ziet ernaar uit je 
te mogen begroeten. 

 

 

 

  

mailto:info@urantia.nl
mailto:info@urantia.nl
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Urantiadag 21 augustus 2017: Een nieuwe aanpak, 

een nieuwe uitdaging … 

 

Op basis van de enquêtes die de afgelopen 
jaren tijdens de Urantiadagen werden 
gehouden, blijkt er behoefte te zijn aan 
meer interactie tussen de deelnemers. 
Hierdoor kan meer ruimte ontstaan voor 
onderlinge contacten met andere lezers 
en voor het delen van kennis en 
persoonlijke ervaringen. Daar wil het 
bestuur dit jaar graag aan tegemoet 
komen. We hebben daarom gekozen voor 
een nieuwe aanpak, al hebben we hier 
nog geen ervaringen mee. 

Een uitdaging voor jou én 

ons om hieraan invulling te 

geven 

Als lezer van Het Urantia Boek word je 
hierbij uitgenodigd een presentatie te 
geven van ±10 minuten over het thema: 

De mens Jezus, als levende 

weg, als leidend voorbeeld 

Met dit thema bieden we je de 
gelegenheid dieper in te gaan 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 hij zich van kinds 
af aan heeft 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. 

(1425.6) 129:4.7 … 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 

http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-129-het-latere-volwassen-leven-van-jezus#U129_4_7
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naar God, van het gedeeltelijke 
naar het volmaakte, van het aardse 
naar het hemelse, van de tijd naar 
de eeuwigheid.  

(2090.4) 196:1.3 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 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.  

Mochten er teveel presentaties 
aangemeld worden voor deze dag, dan zal 
de Programma Commissie een selectie 
maken. Presentaties die niet op 21 

augustus gehouden worden, kunnen 
misschien wel in de Nieuwsbrief worden 
opgenomen. 

Wij nodigen je uit om je vóór 1 juni aan te 
melden via info@urantia.nl met het 
onderwerp van de door jou in te spreken 
tekst. Hierna zal de Programma Commissie 
je uiterlijk 14 juni laten weten of jouw 
presentatie in het programma kan worden 
opgenomen. 

Wij zijn zeer benieuwd naar jullie reacties 
en kijken er naar uit om op deze nieuwe 
wijze gezamenlijk de ontmoetingsdag 
invulling te geven. 

Met vragen naar meer informatie hierover 
of overleg kun je terecht bij leden van de 
Programma Commissie: 

Ina Terra, ina@urantia.nl 

Elise van Ruth, elise@urantia.nl 

Karen Huigsloot, karen@urantia.nl 

of: 

Bestuur SUN: 

Jaap Terra 
E-mail: info@urantia.nl 

  

http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-196-het-geloof-van-jezus#U196_1_3
mailto:info@urantia.nl
mailto:ina@urantia.nl
mailto:elise@urantia.nl
mailto:karen@urantia.nl
mailto:info@urantia.nl
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UITNODIGING 

voor 

De 10e Internationale Conferentie van de 

Urantia Association International 

in Nederland – Noordwijkerhout bij Amsterdam 

op 12-15 april 2018 

Het bestuur van de Stichting Urantia 
Nederlandstalig nodigt je van harte uit 
voor het bezoeken van de 10e 
Internationale Conferentie van de Urantia 
Association International. 

Deze conferentie, met de titel ‘Jesus as a 
Teacher’, zal lezers van het Urantia Boek 
aantrekken vanuit de gehele wereld. De 
subtitel ‘Are you ready to live His 
Teachings in the 21st Century?’ is een 
vraag die ons uitnodigt om onze kennis 
over Jezus’ lessen, zijn persoonlijke religie 
en zijn boodschap voor ons in deze 
belangrijke eeuw verder te verdiepen. Hoe 
kunnen we ware volgers van Jezus zijn, zijn 
lessen begrijpen en hierbij toekomstige 
leiders en leraren worden. 

De conferentie 

De conferentie zal worden gehouden in 
Conference Centre Leeuwenhorst in 
Noordwijkerhout, een prachtige 
accommodatie te midden van de 
bloeiende bollenvelden. Conference 
Centre Leeuwenhorst biedt ons alle 
faciliteiten die we nodig hebben om deze 
bijzondere internationale gebeurtenis tot 
een succes te maken. De conferentie zal in 

zijn geheel in het teken staan van samen 
studeren, het ontmoeten en samenzijn 
met Urantia Boek lezers uit de gehele 
wereld én het belangrijkste van alles het 
ervaren van spirituele broederschap. 

Website 

De website www.uai2018.org zal je alle 
informatie geven die je op dit moment 
nodig hebt. Je vindt er informatie over de 
registratie en het reserveren van jouw 
hotelkamer. De komende maanden zullen 
we je meer informeren via deze website, 
bijvoorbeeld over het thema ‘Jesus as a 
Teacher’, de sprekers, de 
avondprogramma’s en de logistiek. Je kunt 
de website lezen in het Engels, Duits, 
Frans, Spaans en Nederlands. 

De spreektaal tijdens deze conferentie zal 
Engels zijn. 

Kosten van het bezoeken 

van de conferentie 

We hebben ons uiterste best gedaan om 
deze conferentie voor zoveel mogelijk 
bezoekers ook financieel mogelijk te 
maken. Deelname aan de conferentie 

http://www.uai2018.org/
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bedraagt € 250,00. Hierbij is inbegrepen 
dat je gedurende deze conferentie tijdens 
de pauzes in de ochtend en middag 
onbeperkt gebruik kunt maken van koffie, 
thee en mineraalwater. 

Aan de catering is ook ruimschoots 
aandacht besteed. Tijdens de conferentie 
kun je genieten van 3x een uitgeserveerd 
3-gangen diner en 2x een luxe 
sandwichlunch. 

Ook proberen we aan de 
avondprogramma’s een onvergetelijke 
inhoud te geven. We gaan je in de loop 
van het jaar hier nader over informeren. 

Dit alles is inbegrepen voor de prijs van € 
250,00 indien je jouw aanmelding doet 
voor 1 september aanstaande. (Registratie 
vóór 1 september € 250,00, daarna € 
325,00) 

Via onze website http://www.uai2018.org 
kun je ook de overnachtingen reserveren 
bij Conference Centre Leeuwenhorst. We 
hebben zeer aantrekkelijke tarieven 
afgesproken. 

Wij doen hierbij een dringend verzoek om 
zo spoedig mogelijk jouw boeking te doen. 
We hebben een beperkt aantal kamers 
gereserveerd met daarbij nog enige 
optionele ruimte. Conferentie Centrum 
Leeuwenhorst is in deze periode van het 
jaar snel volgeboekt i.v.m. Keukenhof en 
het Bloemencorso in Noordwijk. Een 
miljoen toeristen zal deze evenementen 
bezoeken. 

Registratie 

Noteer je alvast de data 12 t/m 15 april in 
jouw agenda voor het bezoeken van deze 
conferentie? 

Meld je aan voor deze prachtige 
gebeurtenis en profiteer van een 
Vroegboek Korting van € 75,00 bij jouw 
aanmelding vóór 1 september 
aanstaande. 

Check www.uai2018.org voor jouw 
registratie als bezoeker van de conferentie 
en het eventuele boeken van jouw kamer. 
Boekingen om deel te nemen aan de 
conferentie en het registreren van hotel 
accommodatie kan alleen via het 
registratie systeem van deze website. 

We doen het verzoek aan jou om mede-
Urantia Boek lezers te attenderen op deze 
10e internationale conferentie van de 
Urantia Association International. We 
hebben óók jouw hulp nodig!!! 

Wij vragen aan jullie allen om de 
websitelink voor deze unieke wereldwijde 
conferentie te delen met bevriende 
Urantia Boek lezers in Nederland, Vlaams 
België óf waar ook ter wereld. Dit kan o.a. 
via Facebook of andere social media. 

Alvast onze hartelijke dank. 

Het bestuur van de SUN en de organisatie 
werkgroepen heten u van harte welkom. 

  

http://www.uai2018.org/
http://www.uai2018.org/
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Op verzoek van lezers … 

 

Foto van studiegroep in West Liberia 

Regelmatig ontvangen we verzoeken van 
lezers in Nederland en Vlaams België die 
aansluiting zoeken bij bestaande 
studiegroepen of een studiegroep willen 
starten. 

Zo is er een verzoek van een mevrouw uit 
Vlaams België die aansluiting zoek bij een 
studiegroep in België. Vanuit onze 
‘studiegroepen database’  zijn er ons 
weinig studiegroepen bekend in Vlaams 
België.  Misschien kunnen lezers in dit 
gebied contact opnemen via 
info@urantia.nl om deze mevrouw verder 
te helpen. Haar e-mail adres is ons 
bekend. 

Evy Pineda uit Brunssum (Limburg) is op 
zoek naar een studiegroep in haar 
omgeving en is tevens geïnteresseerd in 
het ontmoeten van Urantia Boek lezers in 

Nederland. Evy is oorspronkelijk afkomstig 
uit Honduras en spreekt Engels, Spaans, 
Portugees, Fins en een ‘beetje 
Nederlands’. Je kunt contact met haar 
opnemen via evy.pineda@hotmail.com. 

In Breda e.o. wordt mogelijk een 
studiegroep gestart. Mocht je interesse 
hebben, neem gerust contact op met 
Areke van Tuijl. E-mail: 
van.tuijl@gmail.com. 

In verband met de contacten in 
voorbereiding op de internationale 
conferentie van volgend jaar ontvingen we 
een e-mail van Pastor Zaah Bloyefloh. Hij 
is de eerste leider van een groep Urantia 
Boek lezers in West Liberia. Hij groet de 
Urantia Boek lezers in Nederland en 
Vlaams België en stuurde een foto van zijn 
studiegroep. 

  

mailto:info@urantia.nl
mailto:evy.pineda@hotmail.com
mailto:van.tuijl@gmail.com
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Raadgevingen aan de rijke man 

 

Daar is dat bekende gezegde van Jezus (zie 
ook Matheus 19-24): 

(1803.3) 163:3.1 … Een kameel kan 
gemakkelijker door het oog van een 
naald gaan dan dat een rijke het 
eeuwig leven beërft. … 

Lijkt duidelijk. Toch vroeg ik me af: is dit 
het nu? Ik ken liefdevolle rijke mensen en 
liefdeloze armen, om maar eens wat te 
noemen. En dit alles naar aanleiding van 
onderstaande tekst in de Nieuwsbrief, te 
weten Verhandeling 132, §5, pag. 1462: 

(1462.2) 132:5.1 Een zekere rijke 
man, een Romeins burger en 
Stoïcijn, kreeg grote belangstelling 
voor het onderricht van Jezus toen 
hij door Angamon aan hem was 
voorgesteld. Na vele vertrouwelijke 
gesprekken vroeg deze rijke burger 
wat Jezus met rijkdom zou doen 
indien hij deze zou bezitten, en 
Jezus antwoordde hem: ‘Ik zou 
materiële rijkdom besteden aan de 
verheffing van het materiële leven, 
zoals ik kennis, wijsheid en 
geestelijk dienstbetoon ten goede 

zou laten komen aan de verrijking 
van het intellectuele leven, de 
veredeling van het sociale leven en 
de bevordering van het geestelijke 
leven. Ik zou materiële rijkdom 
beheren als een wijze, effectieve 
bewindvoerder over de 
hulpbronnen van de ene generatie 
ten behoeve van het welzijn en de 
veredeling van de volgende en 
latere generaties. 

Maar wat zou nu de clou zijn van deze 
zaak, na dit zeer uitgebreide en m.i. 
complexe verhaal dat er op volgt? En dan 
zegt Jezus ook nog tegen de man, dat dit 
advies echt alleen voor hem bedoeld is! Ik 
zou wel even gewoon naar de kern willen 
gaan. Er van uitgaand dus dat er ook 
goedhartige rijken en kwaadaardige 
armen zijn. 

Ik zoek toch graag de nuance. We hebben 
ook ons verstand en onze redelijkheid van 
God gekregen? 

Jezus heeft natuurlijk een punt met zijn 
rijke en de kameel. 

http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-163-de-bevestiging-van-de-zeventig-in-magadan#U163_3_1
http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-132-het-verblijf-te-rome#U132_5_1
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Stel je voor, dat je rijk bent, en een huis 
hebt vol antiek, en andere waardevolle 
zaken, en je bezorgd bent over jouw 
bezittingen? Heb je al een Security bureau 
in de armen genomen, ben je opgelucht 
als je thuiskomt en alles is in orde? 
Gelukkig geen dief deze keer. Hoe bezorgd 
is het bewustzijn van een rijke om alles te 
behouden? 

En de rijke die al die zorgen heeft 
losgelaten en bereid is, diep van binnen, 
alles kwijt te raken, wordt niet bedoeld 
door Jezus. 

Het punt is lijkt me dit: de wensen van het 
hart scheppen de staat van de ziel, en die 
ziel is alles wat men heeft na de fysieke 
dood. 

Jezus zag in de hoer Maria Magdalena het 
verlangen naar God. Jezus zag in de 
tollenaar Mattheus zijn verlangen naar 
een ander leven. 

Als er één mens op aarde was om de 
wegen van het hart te benadrukken was 
het Jezus wel. 

Dus zeker zag Jezus, dat een goedhartige 
rijke eerder in de hemel terechtkomt dan 
een kwaadaardige arme. 

Rijkdom kan een zegen zijn, als de rijke 
loslaat, als de rijke deelt, als de rijke 
bereid is zijn rijkdom te verliezen, als het 
hart van een rijke met andere dingen bezig 
is. 

Maar God zal ook de bezeten rijke op zijn 
sterfbed zien en zijn ziel, die vastgeketend 
is met zware kettingen aan zijn materiële 
lusten: Scrooge revisited. Charles Dickens 
had misschien een grote fantasie, maar 

niet zozeer voor het ongerijmde, maar 
voor de verborgen geestelijke 
werkelijkheid van het aardse leven. 

Dus God zal de rijke vast vragen: waar ligt 
jouw hart? En het antwoord bepaalt of 
deze rijke of de kameel het moeilijker zal 
hebben. 

En God zal lijkt me aan ieder mens vragen: 
waar ligt jouw hart? Bouwen de wensen 
van jouw hart aan de schoonheid of aan 
de afzichtelijkheid van jouw ziel? Werkt 
jouw hart voor de zaken van God en voor 
het grote geheel of voor de zaken van de 
aarde, de materie, het kleine van het 
eigen ik? 

Dus het verhaal van de kameel en de rijke, 
dat zegt heel wat. 

Het hele advies van Jezus aan de rijke in 
verhandeling 132 bevat eindeloos veel 
kanten waar wij mee aan de slag kunnen 
om de materie en de machten van de 
materie beter te begrijpen. Maar als 
eenvoudig mens zou ik zeggen, God kijkt 
vooral naar de houding waarmee wij alles 
doen, het innerlijk van waaruit wij 
handelen, en dan heeft een haatdragende 
arme toch meer problemen dan een 
liefdevolle rijke. 

Gelukkig overleven we eigenlijk bijna 
allemaal? Gelukkig zijn daar de 
Woningwerelden waar wij onze weg 
kunnen vervolgen, dus uiteindelijk komt 
het alles wel goed. Dankzij God, dankzij 
onze Richter, dankzij het bezoek van 
Michaël van Nebadon aan Urantia. 

 

Frank van Rooij 
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Raadgevingen aan de rijke man 

 

Verhandeling 132, Het verblijf te Rome, sectie 5 

(1462.2) 132:5.1 Een zekere rijke man, 
een Romeins burger en Stoïcijn, 
kreeg grote belangstelling voor het 
onderricht van Jezus toen hij door 
Angamon aan hem was 
voorgesteld. Na vele vertrouwelijke 
gesprekken vroeg deze rijke burger 
wat Jezus met rijkdom zou doen 
indien hij deze zou bezitten, en 
Jezus antwoordde hem: ‘Ik zou 
materiële rijkdom besteden aan de 
verheffing van het materiële leven, 
zoals ik kennis, wijsheid en 
geestelijk dienstbetoon ten goede 
zou laten komen aan de verrijking 
van het intellectuele leven, de 
veredeling van het sociale leven en 
de bevordering van het geestelijke 
leven. Ik zou materiële rijkdom 
beheren als een wijze, effectieve 
bewindvoerder over de 
hulpbronnen van de ene generatie 
ten behoeve van het welzijn en de 
veredeling van de volgende en 
latere generaties. 

(1462.3) 132:5.2 De rijke man was 
evenwel niet geheel tevreden met 
Jezus’ antwoord. Hij nam de 
vrijheid om opnieuw te vragen: 
‘Maar wat zou een man in mijn 
positie naar uw mening moeten 
doen met zijn rijkdom? Moet ik 
deze houden of moet ik deze 
weggeven?’ Toen Jezus zag dat hij 
werkelijk meer wilde weten over de 
waarheid inzake zijn loyaliteit aan 
God en zijn verplichting jegens de 
mensen, gaf hij hem een 
uitvoeriger antwoord: ‘Goede 
vriend, ik merk dat ge een oprecht 
zoeker zijt naar wijsheid en eerlijk 
de waarheid liefhebt; daarom wil ik 
u mijn zienswijze voorleggen inzake 
de oplossing van uw problemen die 
te maken hebben met de 
verantwoordelijkheden van 
rijkdom. Ik doe dit omdat ge 
gevraagd hebt om mijn raad, en bij 
het geven van dit advies houd ik mij 
niet bezig met de rijkdom van 
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andere rijke mensen; ik geef dit 
advies uitsluitend aan u en als een 
persoonlijk richtsnoer voor u. 
Indien ge eerlijk uw rijkdom wilt 
zien als iets dat u is toevertrouwd, 
indien ge werkelijk een wijze, 
efficiënte rentmeester van uw 
vergaarde rijkdom wilt worden, dan 
zou ik u aanraden de volgende 
analyse te maken van de bronnen 
van uw rijkdom. Vraag uzelf – en 
doe uw best om een eerlijk 
antwoord te vinden – waar is deze 
rijkdom vandaan gekomen? En om 
u te helpen bij het zoeken naar de 
bronnen van uw grote fortuin, zou 
ik u willen voorstellen om de tien 
volgende, verschillende methoden 
om materiële rijkdom te vergaren, 
in gedachten te houden: 

(1462.4) 132:5.3 ‘ 1. geërfde rijkdom – 
rijkdommen verkregen van ouders 
en voorouders; 

(1462.5) 132:5.4 ‘ 2. ontdekte rijkdom 
– rijkdommen ontleend aan de niet 
ontwikkelde hulpbronnen van 
moeder aarde; 

(1462.6) 132:5.5 ‘ 3. rijkdom uit 
handel – rijkdommen verkregen als 
eerlijke winst bij het uitwisselen 
van en het handel drijven in 
materiële goederen; 

(1462.7) 132:5.6 ‘ 4. oneerlijke 
rijkdom – rijkdommen verkregen 
door de oneerlijke exploitatie of 
het in slavernij houden van de 
medemens; 

(1463.1) 132:5.7 ‘ 5. rijkdom uit 
interest – inkomen verkregen door 
het billijk en rechtmatig benutten 

van de mogelijkheden om met 
geïnvesteerd kapitaal te verdienen; 

(1463.2) 132:5.8 ‘ 6. rijkdom door 
geniale gaven – rijkdommen die 
voortkomen uit de beloning van de 
creatieve en inventieve gaven van 
het menselijke verstand; 

(1463.3) 132:5.9 ‘ 7. toevallig 
verkregen rijkdom – rijkdom 
ontleend aan de vrijgevigheid van 
uw medemensen, of die hun 
oorsprong hebben in uw 
levensomstandigheden; 

(1463.4) 132:5.10 ‘ 8. gestolen rijkdom 
– verkregen door onbillijkheid, 
oneerlijkheid, diefstal of bedrog; 

(1463.5) 132:5.11 ‘ 9. fondsen die ge 
beheert – rijkdommen die u ter 
hand zijn gesteld door uw 
medemensen voor een specifiek 
doel, nu of in de toekomst; 

(1463.6) 132:5.12 ‘ 10. verdiende 
rijkdom – rechtstreeks afkomstig 
uit uw eigen persoonlijke arbeid, de 
billijke en rechtmatige beloning 
voor uw eigen dagelijkse 
inspanningen van verstand en 
lichaam. 

(1463.7) 132:5.13 ‘En dus, vriend, 
indien ge een trouwe en 
rechtvaardige rentmeester wilt zijn 
over uw grote fortuin, voor God en 
in dienstbaarheid aan de mensen, 
moet ge uw grote fortuin bij 
benadering in deze tien 
hoofdcategorieën splitsen en er 
vervolgens toe overgaan om ieder 
deel te beheren in 
overeenstemming met de wijze en 
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eerlijke interpretatie van de wetten 
der rechtvaardigheid, 
onpartijdigheid, billijkheid en ware 
doeltreffendheid; ofschoon de God 
des hemels u niet zal veroordelen 
wanneer ge u in twijfelachtige 
gevallen soms zoudt vergissen door 
uit barmhartigheid en 
onzelfzuchtigheid extra 
consideratie te hebben voor de 
ellende van de lijdende slachtoffers 
van de onfortuinlijke 
omstandigheden in het leven van 
stervelingen. Wanneer ge eerlijk 
twijfelt inzake de billijkheid en 
juistheid van materiële situaties, 
beslis dan ten gunste van hen die in 
nood verkeren, ten gunste van hen 
die het ongeluk hebben te lijden 
onder onverdiende ontberingen.’ 

(1463.8) 132:5.14 Na deze zaken 
verscheidene uren lang te hebben 
besproken, gaf Jezus, in antwoord 
op het verzoek van de rijke man om 
meer gedetailleerde instructies, 
een nadere toelichting op zijn 
advies en zei, kort samengevat: ‘Ik 
wil u wel meer suggesties aan de 
hand doen om uw instelling ten 
opzichte van rijkdom te bepalen, 
maar ik zou u daarbij willen 
adviseren mijn raad aan te nemen 
als alleen aan u gegeven, en als een 
leidraad voor u persoonlijk. Ik 
spreek alleen maar namens mijzelf, 
en tot u als een vriend die om raad 
vraagt. Ik raad u ten sterkste 
andere mensen niet voor te 
schrijven hoe zij tegenover hun 
rijkdom moeten staan. U zou ik als 
volgt willen adviseren: 

(1463.9) 132:5.15 ‘ 1.Als rentmeester 
over geërfde rijkdom moet ge de 
bronnen ervan in overweging 
nemen. Ge hebt de morele 
verplichting om de vorige generatie 
te vertegenwoordigen bij de 
eerlijke overdracht van wettig 
verkregen rijkdom aan volgende 
generaties, na aftrek van een billijk 
aandeel ten behoeve van de 
huidige generatie. Maar ge zijt niet 
verplicht om ook maar enige 
oneerlijkheid of ongerechtigheid te 
laten voortbestaan, wanneer deze 
aan de opeenstapeling van rijkdom 
door uw voorouders zou kleven. Elk 
deel van uw geërfde rijkdom dat 
door bedrog of oneerlijkheid 
verkregen blijkt te zijn, moogt ge 
uitgeven overeenkomstig uw 
overtuigingen inzake 
rechtmatigheid, generositeit en 
restitutie. Wat daarna overblijft van 
uw rechtmatig geërfde rijkdom 
moogt ge naar billijkheid gebruiken 
en als bewindvoerder van de ene 
generatie veilig overdragen aan de 
volgende. Ge dient u te laten leiden 
door een verstandig 
onderscheidingsvermogen en een 
gezond oordeel bij uw beslissingen 
met betrekking tot het vermaken 
van uw rijkdommen aan uw 
nabestaanden. 

(1463.10) 132:5.16 ‘ 2.Ieder die 
rijkdom bezit ten gevolge van 
ontdekkingen, moet bedenken dat 
één mens maar korte tijd op aarde 
kan leven, en behoort daarom 
geëigende en voldoende 
voorzieningen te treffen, zodat het 
grootst mogelijke aantal van zijn 
medemensen op nuttige wijzen in 
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deze ontdekkingen kan delen. De 
ontdekker moet niet alle beloning 
worden ontzegd voor de 
inspanningen waarmee zijn 
ontdekking gepaard is gegaan, 
maar ook moet hij zich niet 
egoïstisch het recht aanmatigen op 
alle voordelen en zegeningen die 
kunnen voortkomen uit het aan de 
dag brengen van de opgetaste 
hulpbronnen der natuur. 

(1464.1) 132:5.17 ‘3.Zolang de 
mensen verkiezen om de zaken van 
de wereld te regelen door middel 
van handel en ruilhandel, hebben 
zij recht op een billijke, rechtmatige 
winst. Iedere handelaar verdient 
een beloning voor zijn diensten; de 
koopman heeft recht op zijn loon. 
Billijkheid in de handel en de 
eerlijke behandeling van de 
medemens in het georganiseerde 
zakenleven in de wereld, kunnen 
vele verschillende soorten van 
rijkdom uit winst doen ontstaan, en 
al deze bronnen van rijkdom 
moeten worden beoordeeld 
volgens de hoogste beginselen van 
gerechtigheid, eerlijkheid en 
billijkheid. De eerlijke handelaar 
behoeft niet te aarzelen om 
dezelfde winst te nemen die hij met 
genoegen een medehandelaar zou 
gunnen in een gelijksoortige 
transactie. Hoewel dit soort 
rijkdom niet identiek is met 
individueel verdiend inkomen 
wanneer er op grote schaal zaken 
worden gedaan, geeft zulke eerlijk 
vergaarde rijkdom de bezitter toch 
een aanzienlijk recht om te 
beslissen inzake de latere 
verdeling. 

(1464.2) 132:5.18 ‘4.Geen enkele 
sterveling die God kent en tracht 
zijn wil te doen, kan zich verlagen 
om zich bezig te houden met 
onderdrukking door rijkdom. Geen 
enkel nobel mens zal ernaar 
streven zich rijkdommen te 
vergaren en door die rijkdom meer 
macht te verkrijgen, wanneer dit 
inhoudt dat hij te dien einde zijn 
medebroeders op aarde moet 
knechten of op niet faire wijze 
moet uitbuiten. Rijkdom is een 
morele vloek en een geestelijke 
schandvlek indien zij gewonnen is 
door het zweet van verdrukte 
stervelingen. Al dergelijke 
rijkdommen behoren te worden 
teruggegeven aan hen die ervan 
zijn beroofd, of aan hun kinderen 
en kleinkinderen. Een duurzame 
beschaving kan niet worden 
gegrond op de praktijk om de 
arbeider zijn loon afhandig te 
maken. 

(1464.3) 132:5.19 ‘ 5.Eerlijk kapitaal 
heeft recht op interest. Zolang de 
mensen lenen en uitlenen mag 
men een billijke rente vragen, mits 
het uitgeleende kapitaal 
rechtmatige rijkdom is. Zuiver eerst 
uw kapitaal voordat ge aanspraak 
maakt op interest. Word niet zo 
kleinzielig en inhalig dat ge u zoudt 
vernederen tot woekerpraktijken. 
Sta uzelf nooit toe zo zelfzuchtig te 
worden, dat ge de macht van het 
geld gebruikt om voor uzelf 
oneerlijk voordeel te behalen op 
uw worstelende medemensen. 
Geef niet toe aan de verleiding om 
woekerrente te vragen van een 
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broeder die in financiële 
moeilijkheden verkeert. 

(1464.4) 132:5.20 ‘ 6.Indien ge 
toevallig rijkdom verwerft door 
ingenieuze invallen, indien uw 
rijkdommen hun ontstaan danken 
aan de beloning voor inventieve 
gaven, leg dan niet beslag op een 
onbillijk deel van deze beloning. 
Het genie is zowel aan zijn 
voorgeslacht als aan zijn nageslacht 
iets verschuldigd; voor zijn 
inventieve ontdekkingen is hij 
eveneens verplicht aan zijn volk, 
zijn natie en de omstandigheden; 
hij dient ook te bedenken dat hij als 
mens onder de mensen heeft 
gearbeid en zijn uitvindingen heeft 
uitgewerkt. Het zou echter even 
onrechtvaardig zijn om het genie te 
beroven van al zijn 
vermogensaanwas. En het zal altijd 
onmogelijk blijven voor de mensen 
om regels en voorschriften te 
maken die gelijkelijk toepasselijk 
zijn voor alle problemen die zich 
kunnen voordoen bij het billijk 
verdelen van rijkdom. Ge moet de 
mens eerst erkennen als uw 
broeder en indien ge eerlijk het 
voornemen koestert om hem te 
behandelen zoals ge wilt dat hij u 
zou behandelen, zullen de gewone 
regels der rechtvaardigheid, 
eerlijkheid en billijkheid u wel 
leiden bij de juiste en onpartijdige 
oplossing van ieder probleem dat 
zich met betrekking tot 
economische beloning en sociale 
gerechtigheid steeds weer kan 
voordoen. 

(1464.5) 132:5.21 ‘ 7. Niemand moet 
voor zich persoonlijk aanspraak 
maken op de rijkdom die hem door 
de tijd en het toeval in handen valt, 
behalve op het welverdiende, 
gerechtvaardigde loon voor het 
beheer ervan. Toevallige rijkdom 
moet men enigszins beschouwen 
als een vermogen dat men onder 
zijn hoede heeft en dat besteed 
moet worden ten behoeve van het 
welzijn van de sociale of 
economische groep waartoe men 
behoort. Aan de bezitters van zulk 
een vermogen dient de zwaarste 
stem te worden toegekend in 
beslissingen inzake de wijze en 
doeltreffende verdeling van zulke 
niet-verdiende hulpbronnen. De 
geciviliseerde mens zal niet altijd 
alles waarover hij kan beschikken, 
blijven beschouwen als zijn 
persoonlijke, particuliere bezit. 

(1465.1) 132:5.22 ‘ 8.Indien enig deel 
van uw fortuin welbewust door 
bedrog is verkregen; indien ook 
maar iets van uw vermogen is 
vergaard door oneerlijke praktijken 
of onbehoorlijke methoden; indien 
uw rijkdom het product is van 
onrechtmatig zakendoen met uw 
medemensen, haast u dan al deze 
op laakbare wijze verkregen 
verdiensten terug te geven aan de 
rechtmatige eigenaren. Geef 
volledige compensatie en zuiver 
aldus uw fortuin van alle oneerlijke 
rijkdom. 

(1465.2) 132:5.23 ‘ 9.Het beheer over 
een vermogen dat een mens ten 
behoeve van het welzijn van 
anderen voert, is een ernstige, 
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heilige verantwoordelijkheid. Neem 
geen risico’s met zulk een beheer 
en breng het niet in gevaar. Neem 
voor uzelf van een toevertrouwd 
vermogen alleen dat af wat ieder 
eerlijk mens u zou toestaan. 

(1465.3) 132:5.24 ‘ 10.Dat gedeelte 
van uw fortuin dat de verdiensten 
door uw eigen mentale en fysieke 
inspanning vormt, is – indien uw 
arbeid in billijkheid en 
rechtmatigheid is verricht – echt 
van uzelf. Niemand kan u het recht 
betwisten dit vermogen te bezitten 
en te gebruiken naar het u 

goeddunkt, mits de uitoefening van 
dit recht uw medemensen geen 
kwaad berokkent.’ 

(1465.4) 132:5.25 Toen Jezus zijn 
raadgevingen aan deze 
vermogende Romein had 
beëindigd, stond deze van zijn 
rustbank op, nam afscheid voor de 
nacht, en legde daarbij de volgende 
belofte af: ‘Goede vriend, ik zie dat 
ge een man van grote wijsheid en 
goedheid zijt, en morgen begin ik 
mijn gehele vermogen 
overeenkomstig uw raadgevingen 
te beheren.’ 
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Ster 

 

Ontvang deze ster 

want ik weet 

hoe snel jij kunt verdwalen 

 

en mocht het zo zijn 

dat je het eventjes niet meer weet 

rust dan uit in dit Licht 

 

en ga verder wanneer jij dat wenst 

laverend tussen heil en onheil 

in het Licht of door duisternis 

 

weet je altijd gekoesterd 

in Zijn omarming 

 

Dorrit Lanfers 


