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door James Woodward, 
Californië, Verenigde Staten 
 
De Raad van het Parlement 
van Wereldreligies en Het 
Urantia Boek hebben een 

aantal gemeenschappelijke 
kenmerken. Beide gingen in 
Chicago van start; beide 
hebben een missie om bij de 
mensheid de kennis over 
religie en filosofie te vergroten; 
en beide houden wereldwijd die 
dynamiek in beweging onder 
de waarheidszoekers. 
 
Het eerste Parlement (een 
naam voor een samenkomst 
van leiders) vond in 1893 
plaats en viel samen met de 
wereldtentoonstelling van de 
staat Columbia, in Chicago. Die 
gebeurtenis wordt nu 
beschouwd als de geboorte 
van de officiële wereldwijde 
interreligieuze dialoog. De 
beweging is een groeiende 
trend onder progressieve 
gelovigen die plezier scheppen 
in het onderzoeken van de 

gezamenlijke elementen die 
door traditionele godsdiensten 
en spirituele paden stromen. 
Die eerste bijeenkomst in 
Chicago maakte gewag van 
hogepriesters, swami’s, 
stamhoofden en vele andere 
religieuze leiders die ontdekten 
dat zij allemaal op zoek waren 
naar een groter begrip van het 
goddelijke. Om het honderjarig 
bestaan te vieren werd het 
Parlement nieuw leven 
ingeblazen. Het kreeg de 
structuur van een non-profit 
met een bestuur van 
uiteenlopende leiders en werd 
in 1993 opnieuw in Chicago 
bijeen geroepen. Vanaf die tijd 
waren met een tussenpoze van 
ongeveer vijf jaar 
Johannesburg, Zuid-Afrika, 
Barcelona, Spanje en 
Melbourne, Australië gastheer 



2  URANTIA FOUNDATION ONLINE NIEUWS 

van de bijeenkomst. Voor deze 
oktober is de schatting dat zo’n 
10.000 mensen het Parlement 
zullen bijwonen. Het wordt 
gehouden in Salt Lake City, 
Utah, Verenigde Staten. 
 
Sinds 1993 namen lezers van 
Het Urantia Boek deel aan de 
Parlementen. In het programma 
van Melbourne waren 
presentaties opgenomen met als 
thema Urantia en misschien 
volgen er dit jaar meer. Er zijn bij 
de organiserende commissie 
minstens vijf voorstellen 
ingediend. En net zoals in 2009 
in Melbourne zullen ook dit jaar 
Urantia Foundation, Urantia 
Book Fellowship en Urantia 
Association International hun 
krachten bundelen om een 
informatiestand te voorzien van 
Urantia boeken, educatief 
materiaal en natuurlijk 
vriendelijke vrijwilligers die 
geïnteresseerde zoekers te 

woord kunnen staan. 
 
Het evenement dat van 15 tot 19 
oktober loopt biedt toespraken 
van bekende en gerespecteerde 
religieuze leiders, honderden 
workshops en presentaties met 
een spiritueel thema en 
podiumoptredens die de muziek 
en het kunstenaarschap laten 
zien van een verscheidenheid 
aan religieuze culturen. En dan 
is er nog de speciale expohal 
waar de informatiestands zijn 
van iedere godsdienst en elk 
spiritueel pad onder de zon. 
Onze stand, die gewoon The 
Urantia Book heet, zal dichtbij de 
entree liggen. Dat zorgt voor 
goede zichtbaarheid en geeft de 
kans om het boek en haar 
leringen te introduceren bij heel 
veel actieve geloofsgenoten. 
 
Mijn persoonlijke ervaring bij het 
Parlement van Melbourne blijft 
een hoogtepunt op mijn 

religieuze reis. De combinatie 
van kameraadschap met mijn 
Urantia Boeklezersvrienden, de 
praal van de nachtelijke 
optredens, de tot nadenken 
stemmende toespraken en 
workshops en de vreugde van 
het mixen met zoveel mensen 
van zoveel verschillende 
religieuze achtergronden was 
onvergetelijk en zielsverrijkend. 
 
Wanneer u meer wilt weten over 
de missie van het Parlement van 
de Wereldreligies, kunt u naar 
hun website gaan: 
www.parliamentofreligions.org. 
 
Wanneer u interesse heeft om dit 
najaar het Parlement te 
bezoeken is het verstandig om 
nu te registreren, want de prijs 
gaat eind maart omhoog. En als 
u geïnteresseerd bent om met 
Urantia Boek studenten 
vrijwilligerswerk te doen tijdens 
het evenement, kunt u Cristina 

Seaborn benaderen op 
seaborn@cloudnet.com die het 
Fellowship’s Interfaith 
Committee voorzit; James 
Woodward op 
TbandG@friendlyuniverse.org of 
Joanne Strobel op 
joanne@urantia.org die de 
inspanningen ondersteunt vanuit 
Urantia Foundation. 

FOUNDATION  HOOGTEPUNTEN  VAN  2014 

door Mo Siegel, president 
Urantia Foundation, Colorado, 
Verenigde Staten 
 
Voor hen die zich afvragen wat 
er bij Urantia Foundation 
gebeurt, zijn hier wat 
hoogtepunten van 2014. 
 
Website en sociale media 
 
• urantia.org had 701.405 unieke 
bezoekers; 17,5% meer dan in 
2013. De top vijf landen van 
waaruit mensen de site 
bezochten waren: 1. VS, 2. 
Brazilië, 3. Mexico, 4. Colombia, 
5. Canada. 
 
• De website werd voor mobiele 

applicaties (druk, web, eBook). 
 
• De aanschaf van een 
computer die als kluis werd 
geprogrammeerd voor alle 
basisarchieven, druk-archiefen 
en andere vertaling 
gerelateerde informatie ter 
opslag bij Urantia Foundation. 
 
Boeken (productie, distributie 
en verkoop) 
 
• Verkoop van meer dan 17.000 
Urantia Boeken. Wanneer alle 
verkoopcijfers binnen zijn zal 
het een paar procent hoger 
liggen dan in 2013. 
 
• Het opzetten van nieuwe 
distributiepunten in Colombia, 
Polen, Rusland en Oekraïne. 
 
• Afronding, uitgeven en een 
begin gemaakt met de 
distributie van de herziene 
Franse vertaling. 
 
• Samenwerking met Urantia 
Foundation International (UAI) 
bij het leveren van boeken aan 
de Filipijnen en Afrika. 
 
• Vooruitbrengen van het Index 
Project. 
 
Bouwen bij 533 W. Diversey 
Parkway 
 
• Verbouwing van de derde 

apparatuur geschikt gemaakt. 
 
• Deelname aan sociale media 
werd verbeterd door een 
toename van “likes” op 
Facebook met 25%. 
 
Financiën 
 
• Uitgaven verminderden 
tussen 2013 en 2014 met 
$14.000. 
 
• Overheveling van de lange-
termijn investeringen en de 
eeuwigdurende 
boekdrukfondsen van de 
Foundation naar een nieuw 
financieel adviesbureau. 
 
• Ontvangen als giften $ 
825.000; 6% meer dan in 2013. 
De giften waren boven budget 
en 2,5% meer dan de vereiste 
doelstelling van $ 800.000. 
 
• Toename van $ 128.006 aan 
vrije donaties, dat is 21% meer 
dan in 2013. Donaties met een 
speciale bestemming gingen 
omlaag met 46% vanwege de 
giften in 2013 voor het 
renovatieproject van het 
gebouw. Er werd door 844 
personen gedoneerd. 
 
Vertalingen en herzieningen 
 
• Goedkeuring van een 

vertaling-herziening procedure 
en beleid, aanbevolen door het 
Translation Sub-Committee 
(waarschijnlijk de grootste 
prestatie van het jaar). 
 
• Overzetten van de Urantia 
Foundation vertalingportal naar 
een speciaal daarvoor 
bestemde server ergens in de 
Verenigde Staten. 
 
• Implementeren van de Quality 
Translation Procedure 
waarmee de status wordt 
geëvalueerd van vertalingen in 
de maak en herziene 
vertalingen. 
 
• Ontvangst van de 
kwaliteitsbeoordeling van de 
Franse, Japanse en 
Hebreeuwse vertalingen. De 
Spaanse en Koreaanse 
vertalingen werden ter 
evaluatie ingediend. 
 
• De start van de ontwikkeling 
van een Engelse 
terminologielijst, die nu English 
Glossary wordt genoemd en 
die vertaald zal worden naar de 
andere talen waarin het boek is 
uitgegeven. 
 
• Implementatie van een 
procesmodule voor het 
geschikt maken van de tekst 
van de basisvertaling voor 
gebruik in verschillende 

http://www.parliamentofreligions.org
mailto:seaborn@cloudnet.com
mailto:TbandG@friendlyuniverse.org
mailto:joanne@urantia.org
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verdieping en het koetshuis 
afgerond. Voor het eerst in 
lange tijd dekten de 
huurinkomsten van de derde 
verdieping en het koetshuis de 
uitgaven. Dat stelde de 
Foundation in staat om de 
eerste, tweede en 
kelderverdiepingen kosteloos te 
gebruiken. 
 
• Gedurende het hele jaar 
werden veel 
herstelwerkzaamheden 
uitgevoerd, de nodige 
huishoudelijke projecten en 
renovaties. 
 
Gemeenschap  
 
• In 2014 waren zestien 
groepen plus een wekelijks 
studiegroep te gast bij 533. 
Daaronder waren vier Board of 
Trustee vergaderingen, de 
jaarvergadering van de Greater 

Lake Michigan Urantia 
Association (GLMUA) en 
studiegroep, twee 
vergaderingen van Urantia 
Book Fellowship Executive 
Committee, een sessie voor de 
planning van de Vrouwen 
Retraite en een gezamenlijk 
seminar van de Educatieve 
Commissie. Na het UAI 
Studiegroep Symposium in 
Madison hadden we 
internationale deelnemers te 
gast en ontvingen we de UAI 
International Service Board 
vergadering, een Vrouwen 
Retraite, een workshop over “de 
ziel”, de jaarvergadering van de 
directie van Urantia Book 
Internet School (UBIS), het 
jaarfeest dat mede gesponsord 
werd door GLMUA en First 
Society en een zaterdag 
workshop gesponsord door de 
First Society. 
 
• De UAI en Fellowship 
conferenties werden financieel 
gesponsord. Er worden bij 

beide gelegenheden Urantia 
Boeken verkocht. 
 
• Vier kwartaaluitgaven van 
Urantia Foundation’s Nieuws 
Online werden verstuurd, drie 
UBIS nieuwsbrieven, het 
jaarverslag van 2013 en twee 
fondsenwervingsbrieven. 
 
Opleiding 
 
• Het UBIS software platform 
verhuisde naar Moodle. Nu 
kunnen er klassen worden 
gevolgd in een veelvoud van 
talen met een 
gebruiksvriendelijke interface. 
 
• 26 UBIS klassen in drie talen 
met 22 leraren en bijna 400 
studenten werden gerealiseerd. 
 
• Drie seminars gesponsord 
door de Educatieve Commissie 
werden aan 533 W. Diversey 
Parkway gehouden. 
 
• Meegewerkt aan het 

vooruitbrengen van de Study 
Group Directory. Met alle 
geregistreerde mensen die 
studiegroepen ontvangen werd 
contact opgenomen om te 
weten of de groep nog actief is. 
Een knop waarmee virtuele 
studiegroepen kunnen worden 
gevonden werd geïnstalleerd. 
We blijven positief over de 
toekomst van deze wereldwijde 
Study Group Directory en 
danken de UAI en het 
Fellowship voor ons 
samenwerkingsverband in dit 
belangrijke project.  

B E L A N G R I J K E  B E S L U I T E N  VA N  D E  J A N UA R I  2 0 1 5  B I J E E N K O M S T  
VA N  D E  B OA R D  O F  T R U S T E E S  

door Judy Van Cleave, 
secretaris van Urantia 
Foundation, Idaho, Verenigde 
Staten 
 
Information and Decisions 
 
Besluiten 
 
1. Book Matters 1. 
Verbeteringen aan de Urantia 
website 
 
Good news.De BbOardThe 
Colombian Association of 
Urantia Association has done 
wonders for book distribution in 
their country.De Board gaf 
goedkeuring aan het updaten 
van de “look” van de website 
van Urantia Foundation. Het 

nieuwe uiterlijk maakt het voor 
buitenlandse bezoekers 
makkelijker om door de site te 
navigeren. De Board gaf ook 
goedkeuring aan een nieuw 
content network management 
team dat verantwoordelijk is 
voor het verversen en 
interessant houden van 
urantia.org en de sociale media. 
 
2. Sponsoring van de UAI juli 
2015 Internationale Conferentie 
in Quebec, Canada 
 
De Board willigde een verzoek 
in om deze zomer de 
conferentie van Urantia 
Association International in 
Quebec te sponsoren. Het 
werken met andere organisaties 
die zich bezighouden met het 
wereldwijd verspreiden van de 
leringen van Het Urantia Boek is 
deel van de filosofie van de 
Board. 
 
3. Voorbereiding van systemen 
en processen voor 
kwaliteitsuitgaven 
 
Nu Urantia Foundation zich blijft 
ontwikkelen wordt de kennis 
over hoe het boek te vertalen en 
kwaliteitsboeken te drukken een 
vitaal deel van het institutionele 
geheugen van de Foundation. 
Met die gedachte presenteerde 

Georges Michelson-Dupont het 
eerste geschreven stappenplan 
dat het proces tussen een 
afgeronde vertaling en een 
gedrukt boek gedetailleerd 
beschrijft. Met dit concept in 
handen zullen de Translation 
and Book Committees verder 
gaan met het afronden van de 
systemen. 
 
Urantia Foundation is een 
nieuwe fase van zijn bestaan 
ingegaan. Toen dr. Sadler en 
het eerste team Het Urantia 
Boek drukklaar maakten, 
kenden ze ieder aspect van het 
productieproces. Toen was het 
boek alleen in het Engels 
beschikbaar en werd het 
voornamelijk in Noord-Amerika 
verkocht. Nu zijn er zestien 
vertalingen die over 35 landen 

worden gedistribueerd. Het 
boek is tegenwoordig in fysieke 
vorm te krijgen en digitaal. Deze 
veranderingen maakten het 
nodig dat wij doorgroeien van 
een startend bedrijf naar een 
volwassen organisatie die 
gebouwd is om vele generaties 
mee te kunnen. Gebruikmaken 
van procedures en systemen 
zoals hierboven beschreven, 
zorgt voor een transparante en 
begrijpelijke nalatenschap voor 
hen die na ons komen. 
 
4. Overdracht van vermogen 
voor de Urantia Openbaring 
 
Steeds meer babyboomers die 
Het Urantia Boek lezen vragen 
hoe zij een deel van hun 
vermogen door kunnen geven 
aan Urantia Foundation. Net als 
de eerste lezers gelden nalieten 
voor het waarborgen en 
bestendigen van Het Urantia 
Boek voor onze generatie, 
moeten wij dat ook doen voor 
de volgende generatie. Het 
bestuur stemde ermee in om die 
mensen te helpen die willen 
geven, maar meer informatie 
nodig hebben over wat 
verstandig is om te doen. Kijk 
gerust op de website van de 
Foundation bij Planned Giving 
op urantia.plannedgiving.org. 
 Georges Michelson-Dupont 

http://urantia.plannedgiving.org/
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5. Herziene termijnen voor 
geassocieerde Trustees 
 
Het bestuur heeft voor 
toekomstige geassocieerde 
trustees wijziging van de 
zittingstermijn goedgekeurd. 
Voorheen werden 
geassocieerde trustees jaarlijks 
gekozen voor een maximale 
zittingstermijn van vijf jaar. 
Vanaf nu zullen nieuwe 
geassocieerde trustees gekozen 
worden voor een termijn van 
drie jaar met de mogelijkheid 
om nogmaals drie jaar aan te 
blijven (totaal zes jaar). Deze 
wijziging maakt het mogelijk om 
een betere planning te maken, 
zowel voor de gekozen 
geassocieerde trustee als voor 
de trustees. 
 
Het mogelijk benoemen van een 

emeritus geassocieerde trustee 
om aan te blijven in het grotere 
bestuur, indien er sprake is van 
betrokkenheid in een project dat 
meer tijd vraagt, werd ook 
goedgekeurd door het bestuur. 
 
Emeriti geassocieerde trustees 
mogen ook dienen in 
bestuurscommissies terwijl ze 
werken aan specifieke projecten 
die het bestuur hun heeft 
toegewezen. 
 
6. Organisatieadviseur 
 
Het bestuur heeft besloten een 
management consulting firma in 
te huren om te assisteren bij het 
definiëren van de rol en de 
verantwoordelijkheden van de 
volgende directeur. Tijdens 

deze consultatie zal een 
organisatie-evaluatie worden 
uitgevoerd om zeker te weten 
dat we de juiste job door de 
juiste persoon laten invullen. 
Deze evaluatie zal in september 
klaar zijn. 
 
Steeds meer babyboomers die 
Het Urantia Boek lezen vragen 
hoe zij een deel van hun 
vermogen door kunnen geven 
aan Urantia Foundation. 

DE  INTERNATIONALE  BOEKENBEURS  
2015 IN  JERUZALEM  

door Gabriel Rymberg, 
Nazareth, Israël 
 
Het was fantastisch! Met vijf 
mensen bemanden we een 
kleine stand. Claire Thurston 
kwam uit Washington D.C., Tim 
Books uit Colorado, Avi Dogim 
uit New Jersey en Buck Weimer 
uit Colorado. Ik hoefde alleen 
maar een paar uur naar het 
zuiden te rijden om in Jerusalem 
te komen. 
 
In februari kan het weer in 
Jeruzalem guur zijn. Tijdens de 
beurs daalde de temperatuur 
naar rond het vriespunt. Een 
zuidoostelijke wind uit de 
woestijn nam veel stof mee. Het 
bedekte alles met een dikke 
laag. 
 
Maar binnen op de boekenbeurs 

was alles, ook onze stand, 
schoon en stofvrij. We legden 
exemplaren van Het Urantia 
Boek neer ter inzage waaronder 
de Engelse versie en de Franse, 
Duitse, Italiaanse, Russische en 
Spaanse vertalingen. 
 
Tegen zondagavond, de beurs 
zou maandag van start gaan, 
was alles klaar. 
 
Wat ik het leukste vond was ons 
team. Opnieuw was ik getuige 
van en ervoer ik wat het 
resultaat is van langdurige 
blootsteling aan spirituele 
leiding. Het was heerlijk om de 
liefde te voelen 
van alle 
teamleden. Het 
was alsof we in 
een 
voorvertoning 
zaten van de 
eeuw van licht en 
leven. Ik voelde 
de aanwezigheid 
van de Meester 
en werd eraan 
herinnerd dat 
“waar twee of 
drie gelovigen 
verzameld zijn, 
daar ben ik in 
hun midden”. 
(1762.5) 159:1.3 
 
Onze 
ontmoetingen met 
de bezoekers aan 
onze stand waren 

erg interessant. We hadden een 
grote schaal met spirituele 
vitaminen staan, die prima 
ijsbrekers bleken te zijn. Een 
oudere heer nam zelfs een 
handvol en toen hij op het punt 
stond die in zijn mond te doen, 
hielden we hem tegen. Wat was 
hij hongerig naar het goddelijk 
woord! 
 
Wanneer mensen bij onze stand 
bleven staan, was hun eerste 
vraag meestal: “Wat is dit?” of 
“wat is Urantia?” En dan was 
het aan ons om met een 
boeiend antwoord te komen dat 
meer vragen zou oproepen bij 

de bezoeker. 
 
Omdat de Hebreeuwse vertaling 
nog in de maak is, hadden we 
een brochure gemaakt in het 
Engels en Hebreeuws met de 
titel “Introductie tot Het Urantia 
Boek”. Die brochure bleek een 
populaire hand-out. Er stonden 
een korte introductie en 
ongeveer honderd citaten uit het 
boek in. Iedereen die onze 
stand bezocht kreeg deze 
brochure die de bezoekers, na 
lezing, aanzette in gesprek te 
gaan over iets dat hen 
intrigeerde. Het boek werd door 
weinig mensen opengeslagen. 

Steeds meer 
babyboomers die 
Het Urantia Boek 
lezen vragen hoe 
zij een deel van 
hun vermogen 
door kunnen 

geven aan Urantia 
Foundation. 

Tim Hobbs, Gabriel Rymberg, Claire Thurston, Buck Weimer,  

en Avi Dogim 
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VERSPREIDING  VAN  HET  URANTIA  
BOEK  IN  OEKRAÏNE  

door Anton Miroshnichenko, 
Kyiv, Oekraïne 
 
De Urantia Association van 
Oekraïne heeft op haar website 
www.urantia.org.ua 
aangekondigd dat Het Urantia 
Boek te koop is. Dat bericht 
werd ook geplaatst op alle 
andere vrije bronnen op het 
internet: bijvoorbeeld het OLX 
(ex slando) gratis advertenties 
kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/kniga-
urantii-IDcr3DR.html en de 
Prom.ua online marktplaats 
kiev.prom.ua/p28379988-kniga-
urantii.html). 
 
Boeken kunnen per telefoon of 
via e-mail worden besteld. Er 
kan online betaald worden of 
met een bankkaart. Een koper 
kan het boek ook onder 
rembours kopen en cash 
betalen bij het ophalen bij het 
afleverkantoor. Verzending 
wordt gedaan via Nova Poshta 
(nieuwe post) commerciële 
leverdienst. Deze manier van 
afleveren is heel handig omdat 
er in Oekraïne een heel netwerk 
is van afleverkantoren. Klanten 
hoeven alleen naar het 

dichtstbijzijnde kantoor te gaan 
om hun gekochte boek op te 
halen. De gemiddelde levertijd 
is een of twee dagen. De 
portokosten voor één boek naar 
elke stad in Oekraïne bedragen 
ongeveer 2 USD. 
 
In Oekraïne zijn veel kleine 
boekwinkels die meestal 
rechtstreeks werken met 
boekuitgeverijen. 
Jammergenoeg is het erg lastig 
om Het Urantia Boek geplaatst 
te krijgen op de planken van dat 
soort winkels omdat Het Urantia 
Boek niet in Oekraïne werd 
uitgegeven. Het boek wordt niet 
gepromoot door belangrijke 
uitgeverijen. Dus kopers kunnen 
het bij de kleine boekwinkel niet 
vinden; het staat niet in de 
boekengids, noch in de 
catalogus van de uitgeverijen. 
 
Een aantal winkels is echter 
bereid om het boek in 
consignatie te nemen. Dat zijn 
doorgaans kleine winkels die 
voornamelijk esoterische 
boeken verkopen. We hebben 
in Kiev een van die winkels 
boeken gegeven. 
 
De nadelen van deze manier 
van boekplaatsing zijn: 1) ze 
zetten altijd 100% op de prijs 
van het boek en 2) je moet 
individueel met deze winkels 
werken. Dan moet je de 
winkels nabellen en de 
verkoop controleren. Dat is 
onhandig en tijdrovend. 
 
Dat geldt ook voor de 
boekenmarkten. In Kiev is en 
heel grote boekenmarkt die 
Petricka heet. Je komt daar 
alle boeken tegen. Daar 
verkopen boekhandelaren Het 
Urantia Boek voor een 100% 

hogere prijs. 
 
We hebben een contract 
getekend met Yakaboo voor de 
verkoop van het boek via een 
populaire internet boekwinkel: 
http://new.yakaboo.ua/kniga-
urantii.html . Deze winkel heeft 
in drie maanden tijd maar één 
boek verkocht. 
 
In Oekraïne zijn twee 
belangrijke boekwinkelketens: 
Book Club www.bookclub.ua en 
Bukva bukvashops.com.ua . 
Book Club verkoopt via de 
postdienst en we wilden heel 
graag Het Urantia Boek in hun 
catalogus hebben want dat zou 
ons een breed publiek hebben 
bezorgd dat graag leest. Helaas 
weigerden ze ons een plaats op 
hun mailinggids. 
 
Winkels van de Bukva-keten 

vind je meestal in winkelcentra 
of een het centrum van de stad. 
In Oekraïne zijn 39 van zulke 
winkels. In de zomer van 2014 
besloten we de boeken bij de 
Bukva-keten onder te brengen. 
Om de Bukva-keten het boek in 
verkoop te laten nemen is een 
formeel contract met het bedrijf 
een vereiste. In december 2014 
heb ik als rechtspersoon 
(ondernemer) een contract 
getekend en de marketing-
manager stelde voor dat we een 
keuze zouden maken voor de 
“presentatie” van het boek. Het 
kan bijvoorbeeld geplaatst 
worden op speciale 
promotiesokkels bij de kassa. 
Advertentie-displays van het 
boek kunnen bij de boeken op 
een prominente plaats worden 
gezet. Een audioclip kan met 
enige regelmaat in de winkel 
worden afgespeeld. Al deze 

 
We hadden veel tijd om gezellig 
bij te praten – voornamelijk met 
onszelf. We voerden vele 
gesprekken, soms diepgaand, 
soms grappig en allemaal 
doordrongen van liefde. Voor 
mij was het op intieme wijze 
leren kennen van nieuwe 
zusters en broeders en de 
gelegenheid te hebben hen lief 
te hebben en te dienen en door 
hen gediend te worden, de 
grootste verwennerij van het 

beursbezoek en het bemannen 
van een stand. 
 
Zonder twijfel hebben we 
geholpen bij het zaaien van Het 
Urantia Boek in Israël. En ik durf 
te zeggen dat over een tijd 
iemand zich zal herinneren Het 
Urantia Boek voor het eerst te 
hebben gezien op de 
Internationale Boekenbeurs 
2015 in Jeruzalem. 

de anemoon, Israël’s nationale bloem.  

http://www.urantia.org.ua/
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/kniga-urantii-IDcr3DR.html
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/kniga-urantii-IDcr3DR.html
http://kiev.prom.ua/p28379988-kniga-urantii.html
http://kiev.prom.ua/p28379988-kniga-urantii.html
http://new.yakaboo.ua/kniga-urantii.html
http://new.yakaboo.ua/kniga-urantii.html
http://www.bookclub.ua/
http://bukvashops.com.ua/
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Zoals staat geschreven in het boek in de 
parabel van slimme rentmeester: 

 

“Als jullie zo ijverig bent geweest om 
winst te maken voor jezelf toen jullie 
nog in dienst waren van het zelf, 
waarom zou je dan minder ijver aan 
de dag leggen om zielen te winnen 
voor het koninkrijk, gezien dat je nu 
de broederschap der mensen dient, 
en retmeesters bent van God”. 
(1853.5) 169:2.2 

diensten kosten geld. De keuze viel 
op het plaatsen van Het Urantia Boek 
in de Bukva-winkels in Kiev. 
 
Deze twee maanden durende 
advertentiecampagne kostte 4.100 
hryvnia. Dat was tegen de wisselkoers 
van februari 2015 zo’n 245 USD; 
vandaag zou dat 190 USD zijn. 
 
We plaatsten drie boeken in iedere 
winkel. Ze verhoogden de 
verkoopprijs met 100% die we 50% 
naar beneden kregen door Chitay 
Misto 33% korting te geven op de 
boekenprijs. Gelukkig verkoopt Chitay 
Misto het boek tegen dezelfde prijs als 
wij op onze website. 
 
Ik ben ervan overtuigd dat we alle 
monderne marketing tools die 
voorhanden zijn, moeten gebruiken 
om Het Urantia Boek te distribueren. 

WAT  HET  URANTIA  BOEK  VOOR  MIJ  
BETEKENT  

welk boek – en begin te lezen, 
wordt mijn mentale als water dat 
het kanaal vult en er doorheen 
stroomt, stroomafwaarts, 
plassen vormend, meanderend, 
stand houdend, versmallend of 
verbredend in een altijd 
vloeiende stroom van 
concepten. 
 
Boeken zijn als een raam dat de 
lezer in staat stelt over een 
nieuw en ander landschap te 
turen. Een kennis zij laatst 
tegen me: “boeken zijn vrijheid”. 
 
Het Urantia Boek is mijn 
favoriete boek. Het begint zo: 

 

“In het denken van de 
stervelingen van Urantia – 
dit is de naam van uw 
wereld – heerst grote 
verwarring ten aanzien van 
de betekenis van termen 
als God, goddelijkheid en 
goedheid. Ten aanzien van 
de betrekkingen tussen de 
goddelijke 
persoonlijkheden die met 
deze talrijke benamingen 
worden aangeduid, heerst 
bij mensen nog grotere 
verwarring en 
onzekerheid”. (1.1) 0:0.1 

 

De Goddelijke Raadsman voegt 
daaraan toe: 

 

“Wegens deze 
begripsarmoede die met 
zoveel verwarring in de 
ideevorming gepaard gaat, 
is mij opgedragen deze 
inleiding op te stellen ter 
verklaring van de 
betekenissen die dienen te 
worden toegekend aan 
bepaalde woordsymbolen, 
zoals deze hierna gebruikt 
kunnen worden in de 
verhandelingen voor 
welker overzetting in de 
Engelse taal van Urantia 
machtiging is verleend aan 
het Korps in Orvonton dat 
tot taak heeft waarheid te 
openbaren”. (1.1) 0:0.1 

 

Deze Orvontoniaanse auteurs, 
de Goddelijke Raadsmannen, 
doen een poging het menselijke 
mentale te transporteren over 
eonen van tijd en via onpeilbare 
delen van de ruimte helemaal 
naar het Paradijs, de woning 
van God. Van daaruit vloeit het 
dan terug naar de oevers van 
de plaats van de fysieke 
persoon, de nederige 
woningwereld die wij “Urantia” 
noemen, de plek waar wij het 
doen van de wil van God in 
praktijk brengen. 
 
Ik heb Het Urantia Boek één 
keer van begin tot einde 
gelezen en ik ben ervan 

door Devon Landis, 
Pennsylvania, Verenigde Staten 
 
Op mijn momenten van ultieme 
waardering van hemelse 
dingen, staat Het Urantia Boek 
letterlijk voor de geschreven 
woorden van een Goddelijke 
Raadsman, een Aartsengel of 
een Schitterende Avondster van 
Nebadon. Op andere 
momenten, als ik op reis ben, 
gebruik ik mijn Urantia Boek als 
een provisorisch kussen. 
 
Voor mij zijn geschreven 
woorden als een leeg kanaal dat 
in het land is uitgegraven. Als ik 
een boek oppak – maakt niet uit 

overtuigd dat een aantal van 
mijn gedachten dat reusachtige 
tijd-ruimtegat tussen het 
Paradijs en mij hebben 
doorkruist, en dat ik er 
onmetelijk beter van ben 
geworden. 
 
Op dit moment is mijn literaire 
zoektocht gericht op het van 
begin tot einde lezen van de 
katholieke bijbel (ik zit nu bij het 
Boek van de Koningen). Ik ben 
ook actief in verscheidene 
Facebook groepen waaronder 
Urantia Science, Urantia Book 
Philosophy en Urantia Book 
and History. Eens zal ik Het 
Urantia Boek opnieuw van 
begin tot einde lezen en verder 
graven in het intellectuele en 
spirituele kanaal tussen God en 
de mens. 
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Noot van de redactie: Eugene Asiado en zijn vrouw Belen zijn voor de tweede keer in de Filipijnen om Urantia Boeken in de bibliotheken te 
plaatsen. Dit tweede bibliotheekproject vindt plaats in de regio rondom Manilla. Urantia Foundation heeft voor dit project 160 Engelse hardcovers 
gedoneerd en Urantia Association International doneerde de verzendkosten om de boeken in de Filipijnen te krijgen.  

BEREIK VAN HET URANTIA 
BOEK IN DE FILIPIJNEN 

Openbare Bibliotheek van Iloilo City  

Staatsuniversiteit van West Visayas  Centrale Filipijnse Universiteit  

Seminarie van Saint Vincent  

Universiteit van de Filipijnse Visayas  

Filipijns Wetenschappelijk Middelbare 
Schoolsysteem  Staatsuniversiteit van West Visayas  
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HOE  DE  ONTDEKKING  VAN  HET  
URANTIA  BOEK  MIJN  LEVEN  HEEFT  

door Bill Evans, New York, 
Verenigde Staten 
 
Het was 1969. Ik was toen 
begin twintig en bouwde aan 
mijn zorgeloze surfcarrière op 
Long Island, New York toen 
een aantal van ons naar Puerto 
Rico vloog om golven te 
vinden. Die vonden ze bij een 
onbekend maar nu beroemd 
kuststadje met de naam 
Rincón. 

 
Na gehoord te hebben van een 
storm op Barbados besloten 
sommigen van de groep daar 
naartoe te vliegen want dat 
betekende goede golven, maar 
ze troffen een gehavend gebied 
aan. Op zoek naar iets te doen 
gingen ze nar een van 
Barbados’ grotten met een 
boom-box en het nieuwe album 
van Led Zeppelin. Nadat ze de 
pikdonkere grot waren 
binnengegaan, speelden ze de 
band tot het einde en zaten in 
stilte toen een vreemde stem 
die stilte verbrak en vertelde 
over de zevende hemel, Jezus 
en andere van dat soort 
onderwerpen. Toen ze 
weggingen, kwam er een man 
van een jaar of vijftig, gekleed 
in een lange poncho, de grot 
uit. Hij zei in antwoord op hun 
vragen: “Als je terug bent in 
Amerika, zoek dan Het Urantia 
Boek.” 
 
Ik was daar niet bij maar het 
verhaal werd me later tijdens 
een feestje verteld. Het maakte 
iets in me los en ik moest het 
boek vinden. Ik ging naar 
bibliotheken en boekwinkels, 
maar nergens hadden ze ervan 
gehoord. Ik wist van een 

boekwinkel in Sayville, Long 
Island. Het werd gerund door 
een ouder echtpaar wiens hele 
leven in het teken stond van 
boeken. Maar ook zij hadden er 
nooit van gehoord en 
beweerden dat zo’n boek niet 
bestond. Ik hield vol van wel 
waarop zij een dik boek 
gemarkeerd met een “U” 
tevoorschijn haalden. Al 
bladerend – net voor Uranus – 
zag ik het: Urantia, Boek, Het. 
Hij zei: “Ik kan het boek voor je 
krijgen.” Ik bestelde er twee en 
een week later haalde ik twee 
grote blauwe boeken op. 
 
Een van de twee is nog steeds 
mijn boek met opgezwollen 
pagina’s en een gebroken rug 
van het erop zitten op het 
strand en van het uitlenen. Het 
heeft zo’n karakter en ik 
koester het! 
 
Sinds de dag dat ik het blauwe 
boek in handen kreeg, heb ik 
het gelezen. Eerst las ik het 
van begin tot eind. Ergens in de 
verhandelingen over het leven 
van Jezus wist ik dat het de 
waarheid was. Het heeft mijn 
leven veranderd en ik kreeg zin 
om de boodschap aan anderen 

te brengen. Ik geloof dat de 
weg naar verdoemenis breed is 
en druk bereisd, terwijl Zijn weg 
smal is en maar door weinigen 
wordt gevonden. Ik hoop dat 
mijn inspanningen om het boek 
bij mensen te introduceren hen 
leidt naar de smalle weg. 
 
Het heeft mij een rust gebracht 
die ik daarvoor nooit had. Ik 
hoop dat de munten die ik heb 
teruggeven aan de meester 
voldoen om mij naar de eerste 
woningwereld te brengen, 
zodat ik meer kan doen. Zeker, 
ik geloof dat God mijn Vader is 
en dat Jezus zijn zoon is en 
mijn broer, zoals de mensheid 
dat is. 
 
Ik hoop jullie allen te 
ontmoeten – als het niet hier is – 
dan op de eerste 
woningwereld.  

AA N KO N DIG I N G EN  

U R A N T I A  B O O K  F E L L O W S H I P  Z O M E R S T U D I E - S E S S I E  2 0 1 5  

door Bobbie Dreier, New 
Jersey, Verenigde Staten 
 
Locatie: Techny Towers, 
Northbook, Illinois, 9-12 juli. 
 

Sluit u deze zomer aan bij 
medelezers van Het Urantia 
Boek en verken met ons “Onze 
relatie met God de Vader”. Met 
een focus op Verhandelingen 1
-5, start de Educatieve 
Commissie een reis door de 
belangrijkste thema’s in Het 
Urantia Boek. 
 
De conferentie commissie heeft 
een verscheidenheid aan 
belevenissen in petto, 
waaronder workshops voor 
nieuwe lezers, diepgaande 
studie, ervaringsgerichte 
workshops en gevorderde 
studies. Naast het 
studieprogramma zijn er 
mogelijkheden om deel te 
nemen aan devote meditaties 
en te genieten van het 

hernieuwen van oude 
vriendschappen en het sluiten 
van nieuwe. 
 
Hoewel lezers om meerdere 
redenen naar de Fellowship’s 
zomerstudie-sessie gaan is de 
belangrijkste stimulans om hier 
te zijn de hoge kwaliteit van de 
workshops. Het 
conferentieteam vraagt om 
workshopvoorstellen die 
geschikt zijn voor nieuwe 
lezers en voor diepgaande 
studie voor “veteranen”. De 
voornamelijk experientiële 
workshops zullen in trek zijn, 
maar het is aan alle 
workshopleiders om een 
planning te maken om 
deelnemers er actief bij te 
betrekken. 

 
Als u een idee heeft voor een 
workshop met het thema van 
deze zomer, vraag dan een 
Workshop Proposal Form aan 
bij David Kulieke via 
david.kulieke@gmail.com. 
 
Een pre-conferentie retraite 
“Cirkels van vertrouwen 
scheppen” zal van 7 tot 9 juli 
worden gehouden. 
 
Registreer online bij: 
www.urantiabook.org/
committees/education/summer-
study-session. 

mailto:david.kulieke@gmail.com
http://www.urantiabook.org/committees/education/summer-study-session
http://www.urantiabook.org/committees/education/summer-study-session
http://www.urantiabook.org/committees/education/summer-study-session
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“Sterke karakters 

ontstaan niet 

door het niet 
doen van het 

verkeerde, maar 

veeleer door het 

werkelijk doen 

van het goede”. 
 

Het Urantia Boek, 

(1572.6) 140:4.6  

U R A N T I A  A S S O C I A T I O N  I N T E R N A T I O N A L  
C O N F E R E N T I E  2 0 1 5  

door Gaétan Charland, 
Quebec, Canada 
 
In Quebec, Canada gebeurt 
deze zomer iets belangrijks. 
Van 30 juli tot 2 augustus vindt 
er een conferentie plaats die 
gesponsord wordt door Urantia 
Foundation International en die 
vraagt om uw deelname. Deze 
internationale conferenties zijn 
gebeurtenissen die niet gemist 
zouden mogen worden; ze 
voorzien in ongekende 
mogelijkheden voor sociale 
interactie en innerlijke groei 

terwijl en oprecht broederschap 
met anderen van vele culturen 
wordt bevorderd. 
 
De conferentie legt de focus op 
een van de belangrijkste 
leringen van Het Urantia Boek: 
het opleiden van de familie en 
samenleving. Velen van ons 
zoeken naar manieren om 
geavanceerde technieken te 
verspreiden en te delen met 
onze kinderen, familie en 
vrienden. Deze conferentie 
biedt plenaire bijeenkomsten 
en workshops die deze 
relevante onderwerpen zullen 
onderzoeken. Het programma 
is zo ontworpen dat de 
workshops plaatsvinden in 
synergie met de 
corresponderende plenaire 
bijeenkomsten. 
 
We hopen velen van u en te 
mogen zien op dit evenement. 
Veel lezers komen van over de 
hele wereld, en onze 
commissie voor financiële hulp 
werkt hard aan het inzamelen 
van fondsen en aan het 
behandelen van aanvragen van 

lezers die financiële steun 
nodige hebben om deze 
conferentie te kunnen bijwonen. 
Wanneer u een royaal gebaar 
wilt maken, draag dan bij aan 
ons studiefonds door de 
volgende link te bezoeken 
urantia-association.org/get-
involved/support-uai . 
 
Registreert u zich alstublieft zo 
spoedig mogelijk voor dit 
evenement. Door dat te doen, 
profiteert u van een 
vroegboekkorting en van de 
wisselkoers van de Canadeze 
munt. 
 
U kunt zich bij de volgende 
website registreren: 
www.regonline.ca/builder/site/De
fault.aspx?EventID=1643032 

https://urantia-association.org/get-involved/support-uai/
https://urantia-association.org/get-involved/support-uai/
https://www.regonline.ca/builder/site/Default.aspx?EventID=1643032
https://www.regonline.ca/builder/site/Default.aspx?EventID=1643032

