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Door Mo Siegel, President van de 
la Urantia Foundation, Boulder, 
Colorado, Verenigde Staten 
 
In zo‟n 56 jaar is de Revelatie van 
een handjevol gelovigen in 
Chicago geëvolueerd naar lezers 
in de hele wereld. Het licht van de 
vijfde epochale openbaring schijnt 
nu op praktisch elk continent van 
onze planeet. Van drie verkochte 
boeken in 1958 is het een lange 
weg geweest naar de 750.000 
boeken die op dit moment 
wereldwijd zijn verspreid. Wat 
vanaf nu gebeurt, is moeilijk te 
voorspellen. Zal de Urantia-
openbaring op een langzame en 
meer geïnstitutionaliseerde 
manier geschieden of zal het de 
verbeelding van de 
wereldbevolking beetpakken 
zoals dat gebeurde met de 
leringen van Jezus in Damascus 
1700 jaar geleden? 
 
Afgaande op wat er de afgelopen 
56 jaar is gebeurd, zou actie nu 
van wijsheid getuigen. Lezers 
moeten van elkaar gaan houden; 
het boek moet vertaald en 
gedistribueerd worden; de 

organisatie heeft fondsen nodig en 
het boek behoeft educatie want het 
heeft passages op zeer hoog en 
diepzinnig niveau. Met educatie 
kunnen lezers het boek en elkaar 
beter begrijpen. Ze kunnen dan 
onderling op hetzelfde niveau 
communiceren. Het Boek behoeft 
derhalve leraren en leiders. Er is 
dus behoefte aan studiegroepen en 
voor zover wij weten zijn er 
momenteel 350 – 450 van die 
groepen wereldwijd. 
 
De meerderheid van de 
wereldbevolking bezoekt niet 
wekelijks een religieus instituut. In 
de V.S bijvoorbeeld zegt 94 % van 
de mensen in God te geloven maar 
een luttele 40 % bezoekt een kerk. 
Toch bestaat er bij de religieuze 
mens behoefte tot samenzijn.  
 

(1090.10) 99:5.1 Hoewel religie 
uitsluitend een persoonlijke 
geestelijke ervaring is – het 
kennen van God als Vader – 
brengt het uitvloeisel van deze 
ervaring – het kennen van de 
mens als broeder – met zich 
mee dat men zich aanpast aan 
andere persoonlijkheden, en dit 
impliceert het sociale of 
groepsaspect van het religieuze 
leven. Religie is eerst een 
innerlijk of persoonlijk richten, 
en vervolgens wordt het een 
zaak van sociaal dienstbetoon, 
een zich richten naar de groep. 
Het feit dat de mens in groepen 
leeft, heeft noodzakelijkerwijs 
tot gevolg dat er ook religieuze 
groepen zullen ontstaan. Wat er 
met deze religieuze groepen 
gebeurt, hangt zeer sterk af van 
intelligente leiding.  
 
(1092.2) 99:6.2 De socialisering van 
de religie heeft een werkelijke 
bedoeling. Religieuze 
groepsactiviteiten hebben ten 
doel om religieuze loyaliteiten 
aanschouwelijk te maken, om 
de aanlokkelijkheid van 

waarheid, schoonheid en 
goedheid te verheerlijken, 
om de aantrekkelijkheid 
van allerhoogste waarden 
te vergroten, om de 
onzelfzuchtige 
dienstbaarheid aan de 
medemens te versterken, 
om luister bij te zetten aan 
de mogelijkheden die het 
gezinsleven biedt, om de 
religieuze opvoeding te 
bevorderen, om wijze raad 
en geestelijke leiding te 
verschaffen, en aan te 
moedigen tot 
gemeenschappelijke 
godsverering. 

 
Om de Urantiarevelatie ingang 
te doen vinden in de moderne 
maatschappij moeten we af 
van archaïsche religieuze 
structuren. Om met de 
moderne 21e -eeuwse mens 
over God te kunnen praten, 
moet er ruimte zijn voor een 
meer intieme omgang met 
God.  
 
De Studiegroep is de perfecte 
ontmoetingsplaats voor de 
moderne mens. In een kleine 
groep is het voor mensen 
makkelijk om hun religieuze 
leven te delen; vrienden te 
maken; meer te leren en zelfs 
hulp kunnen ontvangen als zij 
te maken krijgen met 
problemen. 
 
Eén maat past niet allen, laat 
in studiegroepen diversiteit 
bloeien. 
 
In het gedeelte van Het 
Urantiaboek dat gaat over de 
voordelen van georganiseerde 
religieuze groeperingen, 
worden ook de nadelen aan 
de orde gesteld. 
 

(1092.3) 99:6.3 Naargelang de 
religie echter wordt 
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lichaam gekoesterd en gevoed 
worden zodat de Revelatie kan 
groeien en bloeien. 
 
2. De toegankelijkheid en het 
gebruik van de faciliteiten van 533 
W Diversey Parkway in Chicago 
vergroten en verbeteren. Dit geldt 
voor activiteiten die direct 
gerelateerd kunnen worden aan 
de voortzetting van de missie van 
de Foundation. Deze is, door het 
boek en haar leringen, verspreid 
over de gehele wereld.  
 
Op nummer 533 zijn de deuren 
altijd geopend voor Urantiaboek-
organisaties die gebrek hebben 
aan ontmoetingsplaatsen m.b.t. 
het werk dat direct gerelateerd 
kan worden aan het Boek. Neemt 
voor meer informatie contact op 
met: Tamara Strumfeld via: 
tamara@urantia.org.  
 

3. Jonge mensen enthousiast 
maken voor het werk van de 
Revelatie. 
 
De voortdurende zoektocht naar 

jonge lezers en vrijwilligers wordt 
gecontinueerd. 
 
Boeken, verkoop en distributie. 
 
1. Verhogen van de verkoop en de 
distributie van Het Boek in 2011 met 
7% t.o.v. de 20.000 verkochte 
boeken in 2010.  
 
De gestelde doelen houden ook de 
verkoop van e-boeken, 
audiomateriaal, boekwinkelverkopen 
en downloads. De boeken van de 
Foundation gaven in het eerste 
kwart van 2011 een stijging van 
maar liefst  
21 % te zien. 
 
2. Verhogen van de distributie in 
Noord- Amerika, Brazilië, Italië, 
Rusland, Hongarije en Nederland. 
 
De groei van de distributie zet zich, 
hoewel boekhandels het zwaar 
hebben, gewoon door, dankzij het 
werk van Henk en Claire Mylanus in 

B E L A N G W E K K E N D E  D O E L E N  G E S T E L D  T I J D E N S  D E  
A P R I LV E RG A D E R I N G  2011  VA N  H E T  H O O F D B E S T U U R  

geïnstitutionaliseerd, raakt haar 
kracht ten goede beperkt, 
terwijl de mogelijkheden ten 
kwade zich grotelijks 
vermenigvuldigen.  

 
De meeste van de beschreven 
gevaren kunnen bezworen of 
geëlimineerd worden wanneer men 
elkaar ontmoet in studiegroepen; 
vrij zijn van kerkelijke autoriteiten 
en als ze geleid worden door 
gewone mensen die gedreven zijn 
om hun medestudenten te dienen. 
Deze lokale groepen moeten 
gebruik maken van dat wat werkt 
binnen hun cultuur en specifieke 
situatie. 
 
Mijn gedachten over studiegroepen 
zijn gebaseerd op persoonlijke 
ervaringen. Op dinsdagavonden 
waren er twee studiegroepen in ons 
huis in Boulder, Colorado. De 
volwassenen, in aantal van 18 tot 
28, hadden hun residentie in de 
ene kamer terwijl de kinderen, drie 
tot vijf in totaal, bijeenkwamen in 
een andere. De ontmoetingen van 
de volwassen waren altijd roerend 
opbeurend; intellectueel uitdagend; 
spiritueel verlichtend en het verliep 
altijd in een aimabele sfeer. 
 
We lezen, praten, delen, hebben 
soms een gedachtenismaal en 
altijd wordt er gebeden. Wanneer 
het anderhalve uur dat de 

studiegroep bijeen is, voorbij is, 
eten we gezamenlijk en zijn we 
als een familie. We zorgen ervoor 
dat iedereen tot zijn recht komt 
en dat de bijeenkomsten op tijd 
beginnen en eindigen. 
 
Een andere groep ontmoet elkaar 
elke vrijdagavond in Boulder, 
Colorado. Daar doceert Chris 
Halverson, die een graad in de 
fysica heeft, gedurende twee uur. 
Vijfentwintig tot dertig 
volwassenen komen elke week 
opdagen. Chris doceert als een 
professor en de sfeer is totaal 
verschillend ten opzichte van de 
dinsdagavondgroep. Beide 
groepen zijn enthousiast en 
komen aan hun trekken. We 
hebben een belangrijke les 

geleerd: één maat past niet 
allen. 
 
Mijn vrouw, Jennifer Siegel, 
onderwijst de kinderen en dat is 
zó prachtig! Vanuit het diepst 
van mijn hart bid ik dat jullie de 
lessen van het Urantiaboek op 
kinderen overbrengen. Zoals 
het in de folksong staat: “Teach 
your children well.” Als de 
regering van de Verenigde 
Staten wiskunde, taal en 
science (natuur- en 
scheikunde), verplichten voor 
onze kinderen en kleinkinderen, 
waarom zullen we hen dan niet 
verlichten met de lessen uit het 
UB? De kinderen die op de 
bijeenkomsten verschijnen, zijn 
zo'n acht jaar oud. Ze studeren 

af op hun 
vijftiende. 
Wanneer zij de 
groep verlaten, 
hebben ze een 
paar honderd 
bladzijden van 
het boek 
bestudeerd en 
bediscussieerd. 
Het is 
geruststellend 
te weten dat, 
wanneer de 
verlokkingen 
van computers; 
mobieltjes; 
sms‟jes; sport; 

daten; school en nog een paar 
honderd afleidingen beslag leggen 
op hun tijd, ze voor altijd weet 
hebben van het Urantiaboek. De 
toekomst ligt in hun handen en één 
van de grootste geschenken die 
we hen kunnen geven is hen in te 
voeren in de bovennatuurlijke 
lessen van het Urantiaboek. 
 
Eén laatste gedachte: 
 
In veel opzichten komt de 
wekelijkse bijeenkomst van een 
studiegroep het meest overeen 
met een gemeenschap van 
gelovigen. Studiegroepen zijn een 
prachtige manier om de 
schitterende diepzinnige lessen 
van het Urantiaboek te 
doorgronden en je broeders en 
zusters te leren kennen. Niemand 
leeft voor zichzelf alleen, we 
hebben elkaar nodig.  
 

(1094.2) 100:0.2 Geestelijke 
groei wordt onderling 
gestimuleerd door nauwe 
omgang met andere religieuze 
mensen  

Chris Halvorsen Jennifer Siegel 

Door Marilynn Kulieke, Secretaris 
van de Urantia Foundation, 
Lincolnshire, Illinois – Verenigde 
Staten. 
 
Doelen voor 2011 
 
Gemeenschappelijke Relaties: 
 
 
1. De goodwill en communicatie 
met de lezers en –groepen 
wereldwijd verbeteren via 
nieuwsbrieven die vier keer per 
jaar verschijnen, bijeenkomsten 
van plaatselijke lezers en het 
begeleiden en regelen van die 
organisatorische samenwerking. 
 
Nieuwsbrieven worden vier keer 
per jaar verzonden en stafleden 
en hun medewerkers zullen veel 
internationale bijeenkomsten van 
lezers propageren. Als de lezers 
het lichaam van de Urantia 
Revelatie zijn, dan moet dat 

Tamara Strumfeld  

mailto:tamara@urantia.org
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Europa en het “533- team” in 
Chicago. De Urantia Revelatie is 
een toonbeeld van voortdurende 
langzame maar gestage groei in 
de wereld. 
 
Nadat er in 2010, 25.000 boeken 
werden gedrukt, inclusief de vier 
nieuwe vertalingen, wordt voor 
2011 voorzien dat er ongeveer 
22.00 boeken worden gedrukt: 
12.000 voor de Spaanse, 
Portugese en Poolse vertalingen, 
onlangs en 10.000 exemplaren 
van de Engelse editie dit najaar. 
 
3. Verbreiding van de audio versie 
van het Urantiaboek in alle 
bestaande vertalingen.  
 
Een plan voor het maken van 
beschikbare audioversies van 
vertalingen die momenteel 
gaande zijn.  
  
Vertalingen:  
 
1. De vertalingen en revisies van 
het Urantiaboek zijn nu in volle 
gang. 
 
Dit is geldt voor zowel de Chinese 
en Japanse vertalingen als de 
revisie van de huidige Spaanse 
en Franse vertalingen.  
 
2. Ontwikkeling en implementatie 
van software ten behoeve van de 
Finse vertaling  
 
De software, die nu wordt 
gebruikt, betreft de groep 
variërend van de Balto-Slavische, 
Indo-Europese en Altaïsche tot 
aan de Sino-Tibetaanse talen. 
Precieze afstemming is 
noodzakelijk als dit de standaard 
wordt voor alle vertaal-
en revisiewerk. Met speciale dank 
aan Rogerio da Silva voor zijn 
enorme bijdrage in de 
ontwikkeling van deze software.  
 
Educatie: 
 
1. Ondersteuning van het streven 
om in 2025 minimaal 1.000 
studiegroepen te realiseren.  
 
Lezers en organisaties wordt 
gevraagd een centraal geleide 
studieportal te gaan ondersteunen 
door te participeren in initiatieven 
van studiegroepen en deel te 
nemen aan kadertrainingen. De 
Foundation heeft samen met de 
Urantia Association International 

en The Urantia Book Fellowship 
een wereldwijde niet-politieke 
studiegroep-portal opgericht ten 
bate voor alle reeds bekende 
studiegroepen wereldwijd. 
Lezers van over de gehele 
wereld kunnen zo een 
studiegroep vinden of ze nu thuis 
of op reis zijn. Speciale dank zijn 
we Scott Brooks verschuldigd 
voor het vele werk dat hij heeft 
verricht om deze site te 
ontwikkelen. Speciale dank gaat 
ook uit naar alle organisaties die 
meegewerkt hebben aan dit 
belangrijke project. 

 
 
2. Ondersteuning van de Urantia 
Book Internet School (UBIS)door 
het aantal klassen te 
verdubbelen door cursussen in 
het Spaans en Portugees aan te 
bieden en door het aanboren 
van fondsen. 
 
De Spaande UBIS website is 
operationeel. Het is de bedoeling 
om eind 2011 of begin 2012 met 
de Spaanse cursussen te 
starten. Additionele fondsen 
werden aan het budget van 2011 
toegevoegd. Gedurende het april
-trimester werden vijf cursussen 
aangeboden.  
 
3. Studie naar de implementatie 
van studiefora op de locatie 533 
W Diversey Parkway.  
 
Dit is inclusief blogs van 
studiegroepen en interactieve 
studiegroepwebinars. 
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4. Samenwerking met andere 
groepen en organisaties wier doel 
is om anderen te onderwijzen in 
het Urantiaboek en haar lessen. 
 
Dit houdt in: samenwerken met 
anderen in educatieve 
programma‟s.  
 
Budgetten en Donaties:  
 
1. Doel: Binnen het goedgekeurde 
operationele budget van 2011 dat 
minder is dan dat van 2010 
blijven.  
 
Hoewel het budget was 
goedgekeurd, zijn vijf belangrijke 
projecten ontwikkeld die $80,000 
kosten. Dat moet in additionele 
fondsen gevonden worden. Deze 
projecten zijn: a) Japanse en 
Chinese vertalingen; b) nieuwe 
software voor de bovengenoemde 
én de Koreaanse vertaling; c) 
onvoorziene drukkosten; d) kosten 
voor de Spaanse UBIS-website en 
e) nieuwe administratieve taken 
vanwege genoemde projecten. 
Donaties zullen het moeten 
dekken. 
 
2. Het verhogen van donaties en 
donateurs met 10 % vanaf 2010.  
 
Het verhogen van de Multiple 
fundraising activiteiten in 2011 
inclusief de voorjaars-/zomeractie, 
de winteractie en een campagne 
om het gebouw te renoveren. 
Omdat de Urantia Foundation 
geen winst maakt uit 
boekverkopen, moeten we 
rekenen op de generositeit van 

donoren. Of zoals een lezer 
het zei: “Wat een zegen dat ik 
het belangrijkste spirituele 
project van de planeet kan 
steunen. Als de 
woningwerelden betreden 
wordt en je kijkt terug, kan er 
alleen maar dankbaarheid zijn 
voor de mogelijkheid om de 
Vijfde Epochale Revelatie te 
steunen.” Dank u voor uw 
bijdragen.  
 
3. Zoek sponsoren die de 
verspreiding van het 
Urantiaboek en haar lessen 
willen wereldwijd willen 
verspreiden.  
 
De Foundation blijft bouwen 
aan een stevig fundament dat 
de sociale en economische 
stormen kan weerstaan en 
tegelijkertijd het vermogen om 
dienstbaar te zijn op de korte 
en lange termijn niet uit het 
oog wil verliezen.  
 
Waarborging van de Tekst:  
 
1. De ontwikkeling van de 
beste en het 
gebruikersvriendelijkste 
internet-downloadcentrum op: 
www.urantia.org.  
 
Dit downloadcentrum zal de 
lezers van de Engelstalige 
editie en alle vertalingen van 
het Urantiaboek aanbieden in 
een format overeenkomstig 
het standaard 
verwijzingssysteem. 

2. Komen tot een 
elektronische database voor 
het boek dat de processen die 
nodig zijn om tot foutloos 
gedrukte boeken; en foutloze 
e-boeken; online teksten; 
vertaalgereedschappen en 
alle andere vormen van media 
te komen, synchroniseert, 
coördineert en initialiseert.  
 
Al jaren geleden ging de 
Foundation de uitdaging aan 
om langs digitale weg te 
komen tot computertalen die 
nodig zijn om te komen tot e-
boeken, internet en andere 
vormen van media. 
In maart, na maanden van 
voorbereiding en overleg met 
experts, zijnde een groep van 
computerspecialisten die 

Rogerio da Silva 

De vertaal-software, die nu wordt gebruikt, bediend talen die variëren van Balto-Slavisch, 
Indo-Europees en Noord-Aziatisch tot Sino-Tibetaans. 

Scott Brooks 
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Door Jay Peregrine, Uitvoerend 
Directeur, Urantia Foundation, 
Chicago, Illinois, USA  
 
Onlangs verbleef ik een week in 
Finland alwaar ik Kalevi Eklov, 
de manager van het Finse 
Urantiafiliaal en zijn vrouw Marja 
bezocht. Ze wonen in Klaukkala, 
in de nabijheid van Helsinki. 
Kalevi is de derde manager in 
successie in Finland. Hij is de 
opvolger van Seppo Kanerva, 
die nu een Trustee Emeritus van 

de Urantia Foundation is, en van 
Kristina Sikala. We 
inventariseerden en onderzochten 
de inventaris inclusief de ongeveer 
1.000 boeken in de Finse vertaling. 
Dit alles was, dankzij de 
inspanning van een boerenzoon, in 
een omgebouwde boerenschuur, 
die nu een schone uiterst adequate 
opslagruimte bleek te zijn, 
opgeslagen.  
 
Samen met Kalevi, Joel Renstrom, 
de vertaler van Urantiaboken, de 
Zweedse vertaling, hadden mijn 
gastheer en –vrouw en ik een 
heerlijke lunch. Joel en zijn vrouw 
Eeva, wonen aan de kust, ten 
Zuidwesten van Helsinki, een 
streek waar veel 
Zweedssprekende mensen wonen.  
 
Na twee vrije dagen die we in “lake 
country” samen met Associate 
Trustee Irmeli Ivalo-Sjölie 
doorbrachten, bezocht ik de 
jaarlijkse zomerconferentie van de 
Finse associatie. Ik sprak er over 
de herkomst van de Urantia 

Foundation; de geschiedenis; 
de stand van zaken en de 
toekomstplannen. Seppo 
Kanerva vertaalde en gaf van 
tijd tot tijd ook zijn eigen visie. 
Ik bezocht een Engelstalige 
studiegroep. 
 
Tijdens een feest, op een 
zaterdagavond, 
werd er met 
Joel geproost 
en ik bedankte 
hem voor zijn 
werk met 
betrekking tot 
de Zweedse 
vertaling en 
voor al zijn 
inspanningen 
vanaf 1966 om 
de leringen uit 
en Het 
Urantiaboek 
zelf te 
promoten in 
Finland.  

JAY  PEREGRINE  BEZOEKT  F INLAND  

elkaar ontmoetten in het huis van 
Georges en Marlène Dupont om tot 
een finale oplossing te komen, 
beval de groep de computertaal 
XML aan als de beste oplossing. Dit 
lijkt misschien niet op een grote 
gebeurtenis maar het is één van de 
meest belangrijke gebeurtenissen 
om het Urantiaboek in het digitale 
tijdperk veilig te stellen. Voor het 
eerst zijn de digitale boek-files 
veiliggesteld en klaar voor gebruik, 

voor vele toepassingen in de nabije 
toekomst. Onze speciale dank gaat 
uit naar Larry Watkins en zijn arbeid 
aan de HTML files en naar Rob 
Reno, Rogerio da Silva, Georges 
Michelson-Dupont, en Jay Peregrine 
voor hun aandacht om dit 
langlopende probleem op te lossen. 
 

Larry Watkins Georges Michelson-Dupont Rob Reno Jay Peregrine 

Kalevi Eklöf en Jay Peregrine 

Het Finse boekendepot 

Organisatorische 
ontwikkeling: 
 
1. Continuering van de het 
goed en adequaat leiden 
van de Foundation 
 
Dit betekent dat de 
belangrijkste documenten 
op Google Docs zijn gezet. 
 

De Foundation zorgt voor 
educatie voor het team van 
533 W Diversey Parkway. 
 
Er zijn drie verouderde 
computers vervangen. 
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HE T  SPAANSE  R EV I SI EP RO J EC T  
Door Marilynn Kulieke, 
Secretaris, Urantia Foundation, 
Lincolnshire, Illinois, USA  
 
Victor Garcia-Bory, Associate 
Trustee die in New York City, 
USA, woont had een voorstel 
om tot een uniform, kwalitatief 
hoogstaande Spaanse vertaling 
van het Urantiaboek te komen. 
Die vertaling moet de diepte en 
schoonheid van het Boek 
benadrukken en moet een 
integratie vormen van de twee 
Spaanse vertalingen. Het is de 
bedoeling dat het een beroep 
doet op de meerderheid van de 
Spaanstalige lezers wereldwijd.  

Het voorstel werd door het 
hoofdbestuur goedgekeurd en het 
werk neemt nog dit jaar een 
aanvang. Victor hoopt een beroep te 
kunnen doen op de kennis en de 
ervaring van lezers van over de hele 
wereld die al geparticipeerd hebben 
in verschillende vertalingen en 
revisies gedurende een aantal 
jaren. De geplande einddatum is 
2018. 

Víctor García-Bory 

D E  I N T E R N E T S C H O O L  B E T R E F F E N D E  H E T  U R A N T I A B O E K  
–  M I J N  V E R B I N D I N G  M E T  D E  U R A N T I A  G E M E E N S C H A P   

Door Pam Maunakea, San 
Dimas, California, USA  
 
Tussen mijn ontdekking van het 
Urantiaboek in 1970 en de 
Internet School (UBIS) online in 
het jaar 2000, zaten dertig jaar. 
Gedurende die tijd heb ik het 
boek drie keer van kaft tot kaft 
gelezen. Familie en vrienden 
toonden geen interesse en 
studiegroepen waren te ver weg. 
Daar kwam de opvoedingsplicht 
met betrekking tot twee jonge 
kinderen nog bij. Ik voelde mij 
geïsoleerd in de bestudering van 
het Urantiaboek. 

UBIS werd zogezegd mijn 
navelstreng met andere 
Urantialezers en andere 
gelijkaardige waarheid zoekers. Ik 
was elk semester met een cursus 
bezig. In 2006 werd ik gevraagd 
om de opleiding tot leraar en 
begeleider te volgen. Ik was 
perplex en golven van twijfel 
overspoelden me.  
 
Ik was nog steeds aan het leren: 
dit legde zo‟n grote 
verantwoordelijkheid op me en ik 
vroeg me af of ik er wel klaar voor 
was. In deze korte periode van 
twijfel en verrukking kwam er een 
berg van geloof op me af. 
 
Na de vijfweekse trainingsperiode 
werd mij gevraagd om het 
daaropvolgende semester, in 
april2007, een cursus te 
verzorgen en te begeleiden. Ik 
had ervaren dat een cursus van 
tien weken mij als student 
verdieping en verbreding van het 
begrijpen van de lessen van het 
Urantiaboek gaven. Met het 
ontwikkelen van een cursus werd 
dat vertienvoudigd. 
 
Ik werd begeleid door een mentor, 
een ervaren leraar/begeleider die 
mij begeleidde in alles wat ik 
deed. Ik werd wekenlang één op 
één ingeleid en kreeg verdieping 

Als bestuurslid van UBIS werd 
mij tevens gevraagd zitting te 
nemen in het comité dat zorg 
draagt voor de vernieuwing van 
de cursussen: The Course 
Review Committee (CRC). Dit 
hield in dat ik me moest 
verdiepen in twee tot drie 
cursussen die door andere 
leraren/begeleiders werden 
opgezet. Drie leden 
bestudeerden deze cursussen en 
maakten indien nodig een 
revisie. Dat hield in dat er tijd 
werd geïnvesteerd om de twee 
tot drie verhandelingen te 
herlezen om zo tot gedegen 
kritiek te kunnen komen. De 
interactie met de andere leden 
was een leerschool op zichzelf. 
 
UBIS bezorgde me een 
interactie, een lifeline met andere 
lezers. Geëngageerd als student; 
leraar/begeleider; directielid en 
als CRC-lid, leverde mij dit een 
veelvoud aan inzichten in het 
programma dat volledig 
toegewijd is om de inwoners van 
onze aardbol te verlichten. Welk 
een eer en avontuur is het om bij 
UBIS betrokken te zijn.  

in het onderwerp van mijn keuze. 
Het was intensief maar 
verlichtend en uitermate 
inspirerend om een mentor te 
hebben. Mijn ervaring als leraar/
begeleider was enorm! De week 
voorafgaand aan de cursus was 
vol met plezier en was 
verbazingwekkend. Ik ontmoette 
in de „cyberspace‟ lezers van 
over de hele wereld. Zo was er 
in Afrika een lezer die naar een 
internetcafé moest om te kunnen 
deelnemen. Een Aziatische lezer 
moest zeer discreet te werk 
gaan uit angst voor problemen 
voor zijn familieleden. Ik 
ontmoette lezers uit: Rusland; 
Cyprus; Nieuw-Zeeland en 
natuurlijk de VS. 
 
Kort nadat ik mijn eerste cursus 
had geleid, werd ik uitgenodigd 
om zitting te nemen in de directie 
van UBIS. Ik nam deel aan de 
vergaderingen en kreeg 
verschillende taken opgedragen. 
Ik kreeg ervaring aan de andere 
kant van het „klaslokaal.‟ Zo 
kreeg ik weet van al het werk dat 
gedaan moest worden voordat 
een cursus online aangeboden 
kon worden. Zo werd ik een 
betere student. Ik begon me te 
realiseren dat ik door UBIS met 
al haar aspecten mijn verstaan 
van de verhandelingen werd 
vergroot en verdiept. 
 



Door Gábor Cseh, Hongarije 
 
De lente-boekenbeurs van 2011 
was een uiterst belangrijke 
gebeurtenis vanwege de 
presentatie van het Urantiaboek 
aan het Hongaarse volk.  
 
Mensen die onze stand 
bezochten, waren niet alleen in 
staat om een kijkje in het boek, 
dat in de tweede helft van 2010 
was gedrukt, te nemen. Ze 
werden ook in de gelegenheid 
gesteld om de Engelse; Finse; 
Franse; Italiaanse en de 
Spaanse versies in te zien. 
Natuurlijk ging de meeste 
aandacht uit naar de Hongaarse 
vertaling. Gedurende de 
vierdaagse beurs werd aan 
meer dan 100 geïnteresseerden 
informatie over de inhoud en 
afkomst van het boek gegeven. 
Geïnteresseerden kregen een 
vertaling van de boeken: The 
gift of Revelation en The Birth of 
a revelation. 
 
Deze gebeurtenis werd nog 
memorabeler door de 
ontmoeting van nieuwe met 
oude lezers die met de nodige 
ijver en doorzettingsvermogen 
het boek hebben bestudeerd en 
de lessen en waarheden die in 
het Urantiaboek staan hebben 
verspreid. 
 
De opzet van deze gebeurtenis 
– boeken die de waarheid 
bevatten; gedeeltelijke 

waarheden en geloof in 
onwaarheden, te midden van een 
boek dat de vijfde epochale 
openbaring in zich draagt – doet 
me terugdenken aan de dagen van 
de Urmia-lessen toen tussen de 
vele lessen van waarheden, 
gedeeltelijke waarheden en 
onwaarheden er een waarheid was 
die gevuld was met de woorden 
van de vijfde epochale revelatie, 
geproclameerd en uitgedragen 
door de Mensenzoon, de 
geïncarneerde Zoon van God. 
 
Onze impromptu ontmoetingen 
met boekverkopers en 
vertegenwoordigers van 
distributeurs zullen er ongetwijfeld 
bijdragen aan onze inspanningen 
om het boek in Hongarije te 
distribueren. 
 
De presentatie van het boek op 
deze boekenbeurs zou niet 
mogelijk zijn geweest zonder de 
steun van Finse; Canadese en 
Hongaarse lezers. 
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van de Hemelse Vader die dit 
alles mogelijk heeft gemaakt. 
Dit zijn de waarheden die de 
bladzijden van het Urantiaboek 
bevolken.  
 
Ik dank onze geestelijke neven 
dat zij de openbaring in m‟n 
leven hebben gebracht en dat 
het nu mogelijk is voor mij om 
God te kennen en lief te 
hebben. En te leren van zijn 
ganse spirituele familie. Ik ben 
er trots op daar deel aan te 
mogen hebben. 
 

D E  P R E S E N T AT I E  VA N  H E T  U R A N T I A B O E K  O P  D E  
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Om zo gelukkig te zijn om in 
deze tijd te leven en om te leven 
onder de eerste mensen aan 
wie de openbaring is gegeven – 
het lijkt alsof ik de hoofprijs in de 
loterij heb gewonnen.. 
 
Mijn wens is dat het 
Urantiaboek net zo’n 
omwenteling in jouw leven zal 
teweegbrengen als het in het 
mijne gedaan heeft. 
 

C O M M E N T A R E N  VA N  U R A N T I A B O E K - L E Z E R S  

Inspirerende woorden van een 
Urantiaboek-lezer  
 
Door Jim Watkins, Cape 
Coral, Florida, Verenigde 
Staten. 
 
Toen ik zestien was, smeekte 
ik God me de waarheid te 
laten zien. Ik vertelde Hem dat 
ik niet bang was die te weten, 
als hij me alleen maar de weg 
ernaar toe wilde laten zien. Op 
mijn negentiende ontdekte ik 
het Urantiaboek en ben het 
sinds die tijd blijven 
ontdekken. Dertig jaar na dato 

realiseer ik me dat ik de 
gelukkigste mens op aarde ben. 
Onze Vader heeft me dankzij de 
mateloze inspanningen van zijn 
geestelijke kinderen ook wel 
ongeziene vrienden, laten 
kennismaken met de meeste 
recente religieuze openbaring. 
 
Een moment afvragend wat ons 
gegeven is: een glimp van de 
hemelen, een blik door het 
sleutelgat van de deur van een 
levend en vibrerend universum 
gevuld met geestelijke wezens 
die zo liefdevol over ons waken 
en voor ons zorgen in de naam 

De opzet van dit evenement… 

Doet me denken aan de dagen 

van de Urmia-lessen 



Het verhaal van een lange termijn 
Urantiaboek-lezer. 
 
Door Bill Martin, Niles, Michigan, 
Verenigde Staten 
 
Gedurende mijn ontwikkelingsjaren 
tijdens mijn tienertijd verbleef ik in 
een studiegroep die bijna geheel 
bestond uit Forumleden en tweede-
generatie-studenten. Het was als 
een warm bad voor de ontwikkeling 
van mijn nog embryonale ziel. De 
diepzinnige antwoorden die ik op 
mijn vragen kreeg gingen mijn 
verstand vaak ver te boven maar 
volharding verhoogde mijn capaciteit 
tot verstaan en nu, zo‟n veertig jaar 
later, ben ik nog steeds een student 
in diezelfde kamer en beantwoordt 
de serieuze vragen van andere, naar 
waarheid hongerende zielen. De 
relaties die in al die jaren als het 
ware door de studiegroep zijn 
gesmeed, zullen altijd een deel van 
me zijn. Het is een onderdeel die 
mijn gedachtenrichter en 
beschermengel zal gebruiken als ik 
wordt samengesteld op 
Moriontiawereld nummer één.  
 
Ik heb geleerd dat conceptuele 
kennis geen substituut is voor de 
spirituele vruchten gedurende het 
leven op deze aarde.  
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(554.6) 48.6.32 Zelfs nu al moet 
ge leren om net zo goed de tuin 
van uw hart te besproeien als 
om naar de droge grond van 
kennis te zoeken.  
 
We moeten onze zielen 
verfrissen met het levenswater 
en onze schuldenaren 
vergeven. Elke ziel, hoe nederig 
ook, heeft een verhaal te 
vertellen. Onze Vader houdt van 
al Zijn kinderen even veel, 
zonder condities en de 
Goddelijke Liefde onthuld de 
ware natuur van God van God 
vervolmaakt ons en maakt dat 
we zijn zoals we zijn, echt en 
zonder opsmuk.  
 
Een persoonlijke en levende 
openbaring die verder gaat dan 
de bladzijden van een boek 
maakte het voor mij aannemelijk 
dat een onsterfelijke ziel, dat 
een welhaast ongelimiteerd 
potentieel bezit, als het ware in 
mijn Geest-capaciteit wordt 
gegoten:  
 
(557.10) 48:7.26 De 
bestemming der eeuwigheid 
wordt van moment tot moment 

bepaald door wat er in het 
leven van dag tot dag tot stand 
wordt gebracht. De daden van 
vandaag zijn de bestemming 
van morgen.  
 
De Vader van het Licht heeft 
plaatsgenomen in mijn geest 
om het te verhogen en te 
transfigureren met een 
fragment van de puurste geest-
realiteit in het universum die 
mijn tijdelijke identiteit zal 
bestendigen en dat ik dus voort 
zal gaan op het pad van de 
eeuwige progressie. 
 

Eén ding is glashelder: 

onzelfzuchtigheid en 

onbaatzuchtigheid is waar we 

allen als wezens in nood aan 

moeten werken. Dat is de echte 

boodschap voor deze grootse 

planeet.  

 

(1260.1) 115:0 Men moet zowel 

iets doen als iets zijn.  

 

 (316:4) 28:6.19 Dienstbetoon – 

is het doel van de tijd en de 

bestemming van de ruimte 

‘Wanneer je God eenmaal 

in je eigen ziel begint te 

vinden,  

zul je hem ook spoedig  

beginnen te ontdekken  

in de ziel van andere mensen  

en uiteindelijk in  

alle schepselen en 

scheppingen  

van een machtig universum.‘ 

  

Jezus,  

Het Urantiaboek 

(1733.1) 155:6.13 

 

Veertig en 
nog wat  

jaren  
later  

en nog steeds  
student 


