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Aan alle lezers van de Nieuwsbrief

Beste lezers van Het Urantia Boek, 

Het nieuwe jaar heeft zijn aanvang genomen en als bestuur zijn we weer met nieuwe energie 

begonnen aan onze taken voor de stichting, waaronder het maken van deze nieuwsbrief die geheel 

in teken staat van communicatie, verbinding en samenwerking. 

In Gods grote universum draait alles om communicatie, verbinding, samenwerking en de daaruit 

voortvloeiende creatie. Ter voorbereiding heb ik verdieping gezocht in Het Urantia Boek over het 

belang van verbinden en samenwerken en vond hiervoor mooie passages. De zoekfunctie van de 

online versie van Het Urantia Boek geeft maar liefst 422 hits als je het woord ‘samen’ intypt. 

Verbinden en samenwerken is de rode draad in onze werkzaamheden als bestuur en hierin groeien 

we steeds verder. Met elkaar werken aan de nieuwe website en de bijbehorende community die u de 

mogelijkheid bieden voor contact, studie en samenwerking is voor ons een mooi en leerzaam proces.  

In deze nieuwsbrief zijn we dan ook blij u te kunnen vertellen dat de opening van de digitale 

community gepland staat voor de 2e SUN-day op 7 februari. Naast een bijdrage van Saskia Strik 

zullen we op die avond uitleg geven over de mogelijkheden die deze online community biedt. 

Daarnaast informeren we u over de activiteiten die de komende periode binnen onze stichting en 

vanuit internationale organisaties, verbonden aan Het Urantia Boek, plaatsvinden. Deze zijn ook 

terug te vinden zijn op de evenementenkalender van onze website. In deze nieuwsbrief kunt u verder 

lezen over het opstarten of leiden van studiegroepen en doen we een oproep aan u als lezer voor 

actieve deelname aan het verspreiden van de (lessen) uit Het Urantia Boek. 

Wij hopen dat 2021 een jaar van groei en verbinding wordt voor u én de Urantia gemeenschap in 

Nederland en België zodat we met elkaar stappen kunnen zetten op de weg naar ‘Licht en Leven’. 

 

Namens het bestuur, 

Areke van Tuijl 
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Samenwerking en geestelijke groei 

Al zo lang ik me kan herinneren heb ik een fascinatie voor groepsprocessen en -dynamiek. Door het 

grote gezin met eigen tuinderijbedrijf waarin ik opgroeide kwam ik in een leerschool terecht en 

ontdekte ik dat werkzaamheden, die geklaard werden door in harmonie en goede zin de krachten te 

bundelen, niet alleen veel sneller klaar waren maar dat ik er ook echt blij van werd. Het 

tegenovergestelde gebeurde natuurlijk ook en zo kreeg ik ervaringen aangereikt om te overdenken 

en van te leren. Daardoor begon ik te ontdekken wat ik kon bijdragen in een groep ter bevordering 

van het verbinden en samenwerken en koos ik uiteindelijk voor een studie die hierop gericht was. 

Vanaf het moment dat Het Urantia Boek in mijn leven kwam, begon ik ook het hoogste belang van 

de verbinding en samenwerking te doorgronden. Het brengt mij nu diepe vreugde om op deze wijze 

scheppend bij te dragen hier op Urantia. Ik zie het als een voorbode voor wat er op ons wacht 

wanneer wij arriveren op de woningwerelden om te beginnen aan de reis naar de kusten van het 

Paradijs. Voor onze opklimming is het universum zo ingericht dat we ons hierin kunnen bekwamen 

en de vrucht van gezamenlijke creatie daardoor mogen beleven. Wat een prachtig avontuur dat voor 

ons ligt! 

39:3.5 (432.6) Sociale architecten doen alles wat op hun terrein en binnen hun vermogen ligt om 

geschikte personen bijeen te brengen, zodat dezen efficiënte, aangename werkgroepen op aarde 

kunnen vormen.  

43:8.11 (494.10) 7[…] In intellectueel, sociaal en geestelijk opzicht, verdubbelen twee morele 

schepselen via de methode van partnerschap niet slechts het persoonlijke potentieel van wat zij in 

het universum kunnen bereiken: hun mogelijkheden om zich te bekwamen en prestaties te leveren 

worden aldus eerder verviervoudigd.  

Het weten dat onze hemelse helpers er alles aan doen om ons mensen bij elkaar te brengen voor die 

vruchtbare verbinding en samenwerking maakt me bewuster van het voorrecht én de noodzaak 

ervan. Dit verdiept mijn waardering voor een ieders talent en bijdrage. Hier op Urantia daar al een 

aanvang mee maken en zo bijdragen aan het koninkrijk geeft me een vreugde en vervulling. Het 

maakt dat ik opgewekt en enthousiast mijn onzekerheden overwin die me in de weg staan hierin te 

groeien. Het stimuleert me om nieuwe vaardigheden eigen te maken en beter overweg te kunnen 

met de imperfecte staat waarin wij vertoeven vanuit de dierlijke evolutionaire oorsprong. De diepe 

band die ontstaat in verbinding met de ander gaat voorbij aan aardse woorden en is pure innerlijke 

vreugde en rijkdom. Het besef dat de vruchtbare samenwerkingen die hier op Urantia ontstaan 

mogelijk op de woningwerelden voortgezet mogen worden voegt er voor mij een hele nieuwe 

waardevolle dimensie aan toe!  

39:3.5 (432.6) … en soms treffen dergelijke groepen elkaar weer in een nieuw verband op de 

woningwerelden, waar zij hun vruchtbaar dienstbetoon voortzetten. 

Areke van Tuijl 

  

https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-39-de-heerscharen-der-serafijnen#U39_3_5
https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-43-de-constellaties#U43_8_11
https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-39-de-heerscharen-der-serafijnen#U39_3_5
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SUN-day - 7 februari 19:30-21:30 uur 

Het thema van deze tweede SUN-day Zoom-

bijeenkomst is  ‘Samenwerken & verbinden’. 

Deze keer verzorgd door Saskia Strik. Saskia 

vertelt hierover het volgende: “Het onderwerp 

samenwerking en verbinding raakt mij in het 

dagelijks leven en wat is het fijn dat Het Urantia 

Boek hier zoveel informatie over geeft.  

Ter voorbereiding van mijn bijdrage kunt u de 

volgende verhandelingen bestuderen”.  

133:5.6 (1477.1) De wiskunde stelt dat indien één persoon staat voor een bepaalde eenheid van 

verstandelijke en morele waarde, tien personen tienmaal deze waarde zouden vertegenwoordigen. 

Maar wanneer we te maken hebben met de menselijke persoonlijkheid, komen we dichter bij de 

waarheid als we stellen dat zulk een associatie van persoonlijkheden een totaal oplevert dat veeleer 

het kwadraat is van het aantal persoonlijkheden dat in de vergelijking is betrokken, in plaats van de 

enkelvoudige rekenkundige som. Een sociale groep van mensen die gecoördineerd en harmonisch 

samenwerken, vertegenwoordigt een veel grotere kracht dan de enkelvoudige som van haar leden. 

43:8.4 (494.3) Op de woningwerelden hebt ge de vereniging van uw evoluerende sterfelijke 

persoonlijkheid voltooid; op de hoofdwereld van het stelsel hebt ge het burgerschap van Jerusem 

verworven en u de bereidheid eigen gemaakt om het zelf te onderwerpen aan de disciplines van 

groepsactiviteiten en ondernemingen in samenwerkingsverband; nu ge op de opleidingswerelden van 

de constellatie zijt, moet ge echter de werkelijke socialisatie van uw evoluerende morontia-

persoonlijkheid tot stand brengen. Deze hemelse culturele verworvenheid bestaat hierin, dat ge leert 

om:  

43:8.5 (494.4) 1. gelukkig te leven en doeltreffend samen te werken met tien verschillende mede-

morontianen, terwijl tien van zulke groepen tot compagnieën van honderd leden worden verenigd, 

welke zich vervolgens aaneensluiten tot korpsen van duizend leden; 

43:8.6 (494.5) 2. met vreugde te vertoeven bij en van harte samen te werken met tien univitatia 

die, ofschoon verstandelijk gelijk aan morontia-wezens, in alle overige opzichten heel anders zijn. 

Vervolgens moet ge in deze groep van tien functioneren terwijl deze zich aansluit bij tien andere 

families, die zich op hun beurt aaneensluiten tot een korps van duizend univitatia; 

43:8.7 (494.6) 3. erin te slagen u gelijktijdig aan te passen aan zowel mede-morontianen als aan 

deze univitatia die uw gastheren zijn. Het vermogen te verwerven om vrijwillig en doeltreffend samen 

te werken met wezens van uw eigen orde in een nauw werkverband met een enigszins andere groep 

intelligente schepselen; 

43:8.8 (494.7) 4. terwijl ge aldus sociaal functioneert samen met wezens die gelijk zijn aan u of 

van u verschillen, intellectuele harmonie te bereiken met beide groepen metgezellen, en u, wat uw 

werkzaamheden betreft, aan beide aan te passen; 

https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-133-de-terugreis-uit-rome#U133_5_6
https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-43-de-constellaties#U43_8_4
https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-43-de-constellaties#U43_8_5
https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-43-de-constellaties#U43_8_6
https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-43-de-constellaties#U43_8_7
https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-43-de-constellaties#U43_8_8
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43:8.9 (494.8) 5. terwijl ge een bevredigende socialisatie van uw persoonlijkheid bereikt op de 

niveaus van het intellect en van uw werkzaamheden, verder het vermogen te vervolmaken om in 

innig contact met gelijksoortige en enigszins verschillende wezens te leven, met steeds minder 

prikkelbaarheid en steeds afnemende wrevel. De reversie-leiders leveren met hun groepsspel-

activiteiten een grote bijdrage om u dit laatste te doen bereiken; 

43:8.10 (494.9) 6. al deze verscheidene socialisatietechnieken aan te passen aan de bevordering 

van de toenemende samenwerking die de loopbaan van de opklimming naar het Paradijs kenmerkt; 

uw inzicht in het universum te vergroten door verdieping van het vermogen om de betekenissen ten 

aanzien van het eeuwige doel te vatten die in deze ogenschijnlijk onbelangrijke activiteiten in tijd en 

ruimte verborgen liggen; 

43:8.11 (494.10) 7. en vervolgens al deze procedures van multi-socialisatie tot een climax te 

brengen door de gelijktijdige verdieping van het geestelijk inzicht, waar dit deel uitmaakt van de 

groei van alle fasen van persoonlijk talent door geestelijke associatie en morontia-coördinatie in 

groepsverband. In intellectueel, sociaal en geestelijk opzicht, verdubbelen twee morele schepselen 

via de methode van partnerschap niet slechts het persoonlijke potentieel van wat zij in het universum 

kunnen bereiken: hun mogelijkheden om zich te bekwamen en prestaties te leveren worden aldus 

eerder verviervoudigd. 

Introductie: De Urantia Community 

Na de bijdrage van Saskia geven wij u uitleg over De Urantia Community, een besloten online 

omgeving voor lezers van Het Urantia Boek. De afgelopen maanden is de community gevuld met 

nieuws, studiematerialen, video’s, muziek en de laatste twee conferenties. Een aantal enthousiaste 

lezers hebben de mogelijkheden al ontdekt die de community ons biedt waaronder het vormen van 

studiegroepen. Bekijk de video-rondleiding gemaakt ter introductie. Klik op onderstaande video:  

 

https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-43-de-constellaties#U43_8_9
https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-43-de-constellaties#U43_8_10
https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-43-de-constellaties#U43_8_11
https://youtu.be/M1-IvmQuHjg
https://youtu.be/M1-IvmQuHjg
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Oproep aan lezers: samenwerken & samen studeren 

Om (leringen van) Het Urantia Boek binnen Nederland en België verder uit te dragen willen wij u als 

bestuur vragen of u geïnteresseerd bent om uw talent of enthousiasme hiervoor in te zetten. Het 

gaat vooralsnog om de volgende activiteiten: 

• Vertaling (van Engels naar Nederlands) van waardevolle artikelen, lezingen of video’s 

• Revisie van de Nederlandse vertaling van Het Urantia Boek 

• Bijdrage SUN-day 

Daarnaast zullen we ons de komende tijd actief inzetten bij het (helpen) opzetten van (online) 

studiegroepen. In de huidige omstandigheden biedt het internet ons een goed alternatief om toch 

samen te kunnen blijven studeren. Mocht u geïnteresseerd zijn in het ondersteunen van de stichting 

of wilt u meer informatie over het aansluiten of leiden van een studiegroep? Neemt u dan contact 

met ons op. 

 

 
 

Donaties 

Onze stichting draait volledig op vrijwilligers, wij zijn voor ons voortbestaan afhankelijk van donaties. 

Voor iedere donatie zijn wij u als bestuur dan ook zeer dankbaar. Hierdoor maakt u het mede mogelijk 

om ons werk voort te kunnen zetten. 

Wilt U ons steunen door middel van een (kleine) donatie? Graag, dat kan op rekeningnummer:   

NL82 TRIO 0781478189 t.n.v. Stichting Urantia Nederlandstalig, o.v.v. Donatie.  

Alvast hartelijk dank. 
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Internationaal 

24-Hour Urantiathon – 30 januari vanaf 1:00 AM 

Faith, Joy & Peace 

 
 
Van zaterdag 30 januari 01:00 uur tot zondag 31 januari 01:00 uur organiseert de Urantia 
Association International wederom een 24-Hour Urantiathon via Zoom. Met presentaties van 
over de gehele wereld.  
 
Het programma en de onderwerpen van de verschillende online presentaties is te vinden op de site 

van de UAI: 24-Hour Urantiathon. Aanmelding is vereist en kan via deze link: Registratieformulier 
Urantiathon.    

 

 

11th Urantia Association International Conference  

– Virtual Experience  

Towards Cosmic Citizenship 

Op 24 en 25 april 2021 organiseert Peru de elfde internationale conferentie van Urantia Association 

International. Vanwege Covid-19 hebben de organisatoren moeten uitwijken naar een digitaal 

programma. Het belooft desondanks een veelzijdig en indrukwekkend programma te worden met 

gastsprekers uit de hele wereld. Het programma is zeer interactief en ook zullen de organisatoren 

een virtuele tour geven door Peru. De conferentie zal in het Engels zijn. Aanmelding is gratis, 

informatie om aan te melden volgt binnenkort. Voor meer informatie: https://urantia-

association.org/virtual-conference-peru-2021/ 

https://urantia-association.org/newsletter/update-24-hour-urantiathon-faith-joy-peace/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcodeipqDovGd0q4CsZd4pvPT52W8upPgeq
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcodeipqDovGd0q4CsZd4pvPT52W8upPgeq
https://urantia-association.org/virtual-conference-peru-2021/
https://urantia-association.org/virtual-conference-peru-2021/
https://urantia-association.org/newsletter/update-24-hour-urantiathon-faith-joy-peace/
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Gedicht 
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Stichting Urantia Nederlandstalig 

Website:    www.urantia.nl 

E-mail:    info@urantia.nl 

Het Urantia Boek aankopen: www.heturantaboek.nl / www.heturantiaboek.be 

Het Urantia Boek online lezen: https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/lezen 

Pinterest:    https://nl.pinterest.com/stichtingurantia  

SUN-day Zoomlink:  Link naar maandelijkse SUN-day Zoom-bijeenkomst  

De Urantia Community:  https://community.urantia.nl/login   

 

 

Bestuur Stichting Urantia Nederlandstalig 

Voorzitter    Areke van Tuijl  areke@urantia.nl   

Vicevoorzitter   Ina Terra   ina@urantia.nl 

Penningmeester   Hanno van der Plas hanno@urantia.nl 

Algemeen bestuurslid  Antonio Schefer  antonio@urantia.nl 
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