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Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en 
Vlaanderen 

 

Hierbij ontvang je, met de zomer en 

mogelijk vakanties voor de deur, de 

Nieuwsbrief van 15 juli. Hopelijk zal je 

deze weer met plezier lezen. Ook een 

welkom aan de nieuwe lezers die zich de 

afgelopen maanden hebben aangemeld. 

Opnieuw wordt de Urantia Studie- en 

ontmoetingsdag op 21 augustus a.s. onder 

jouw aandacht gebracht. Misschien heb je 

deze dag nog nooit bezocht. Dan juist krijg 

je van ons een uitnodiging om te 

overwegen een keer te komen. Je zult 

lezers van het Urantia Boek ontmoeten, 

ervaringen delen en kunnen uitwisselen 

wat het boek met ons lezers doet. Er is 

naast de presentaties dus voldoende 

gelegenheid andere lezers te ontmoeten 

en contacten te leggen. Diegenen die al 

eerder geweest zijn weten waar ze zich op 

verheugen, een inspirerende ontmoeting 

en het samen delen van inspiratie en 

ontzag. 

Ondanks het faillissement van de 

distributeur van het Urantia Boek 

(Frontier) zijn er gewoon nog steeds 

Urantia Boeken voorradig. Hierover kun je 

lezen in de Nieuwsbrief. 

Er is een verzoek binnen gekomen van 

Benjamin de Vries om aansluiting bij, of 

tot het oprichten van een studiegroep in 

Amsterdam e.o. Je leest hierover in de 

rubriek: Op verzoek van lezers. In deze 

rubriek vind je ook een initiatief van Wim 

Lunenburg met een oproep aan lezers 

elkaar eens op een ongedwongen manier 

en in een andere omgeving te ontmoeten. 

Frank van Rooij heeft de draad weer 

opgepakt en levert de bijdrage: De mens 

in gesprek met God. 
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En ikzelf ben in het Urantia Boek op zoek 

gegaan naar wat ‘luchtige materie’ en 

vond een prachtige tekst in verhandeling 

143/3 die ons zo vlak voor de 

vakantieperiode wel zal aan spreken en 

waarvan de inhoud voor velen herkenbaar 

zal zijn: er heerste - zoals je dat zou 

kunnen noemen – op een zeker moment 

een beetje een gestreste toestand binnen 

de apostelengroep. Andreas was hiervan 

van slag en ging met zijn problemen naar 

Jezus ging voor een oplossing. 

In mijn verbeelding zie ik daarna dit 

groepje mannen de berg Sartaba opgaan, 

slenterend, hoofd omlaag en vol met 

verwarrende problemen, verwarde 

gevoelens, geldnood, overspannen en 

prikkelbaar, overgevoeligheid en egoïsme, 

even geen gevoel voor humor, 

zwaarmoedigheid, problemen met het 

onderling bewaren van de vrede enz.  

Maar de oplossing werd bereikt binnen 3 

dagen!! Deze meesterlijke oplossing kun je 

vinden in: Ter overweging … 

Onlangs ontving ik van een Urantia Boek 

lezer een mail, waarin ik geattendeerd 

werd op de prachtige muziek van cellist 

Hauser, makkelijk te vinden op Youtube. 

Met heel veel plezier heb ik genoten van 

de prachtige concerten van deze virtuoze 

musicus met optredens over de gehele 

wereld. 

Naast de prachtige vertoningen werd mijn 

aandacht getrokken naar “Now we are 

free”, uit de film Gladiator. Dit lied wordt 

door meerdere beroemde artiesten 

vertolkt. De tekst van deze song spreekt 

mij erg aan en hopelijk jullie ook. Een vrije 

bewerking kun je lezen als ‘afsluitend 

gedicht’. Door de mogelijkheden die de 

digitale wereld ons te bieden heeft heb ik 

ook de link naar de Youtube uitvoering 

van Hauser (2 Cello’s) toegevoegd. 

Tekst zonder muziek … en muziek zonder 

tekst … hopelijk mag het jullie ‘raken’. 

Namens het bestuur van de Stichting 

Urantia Nederlandstalig wens ik jullie een 

hele fijne zomertijd toe. En mocht je met 

vakantie gaan: Een hele fijne vakantie 

gewenst. 

 

Jaap Terra 
Voorzitter Stichting Urantia 
Nederlandstalig (SUN)  
: info@urantia.nl 
: 06-25468368 

  

https://www.youtube.com/results?search_query=Hauser
https://www.youtube.com/watch?v=pL0bxewHbjo
https://www.youtube.com/watch?v=pL0bxewHbjo
mailto:info@urantia.nl


 

stichting  nederlandstalig 

pagina 3 van 14 

Uitnodiging voor de jaarlijkse Urantia ontmoetings- 
en studiedag op dinsdag 21 augustus 

 

Hierbij nodigen we jou, lezer van het 

Urantia Boek in Nederland en Belgisch 

Vlaanderen én lezer van onze 

Nieuwsbrieven, van harte uit de jaarlijkse 

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 op 

Urantia als Jezus van Nazareth. Deze 

bijzondere dag valt dit jaar op een 

dinsdag. We hebben er als bestuur van de 

SUN ooit voor gekozen de Urantiadag op 

21 augustus als vaste dag aan te houden. 

Het is altijd weer spannend mee te maken 

hoeveel van jullie hier ook tijd voor willen 

en kunnen vrijmaken. 

Ondanks deze ‘door-de-weekse-dag’ 

hopen we de stijgende lijn van het 

bezoekersaantal van de afgelopen jaren te 

mogen voortzetten. 

Als thema voor deze dag is gekozen: 

Het Geloof van Jezus 

Na twee opeenvolgende jaren 

aansluitende thema’s te hebben 

gepresenteerd tijdens de Urantiadagen: 

“Michael van Nebadon, Zoon van God en 

Zoon des Mensen” (2016), “De Mens Jezus 

als Levende Weg, als Leidend Voorbeeld” 

(2017) gevolgd door “Jezus als Leraar” 

tijdens de Internationale Conferentie in 

het voorjaar van 2018, heeft het bestuur 

voor de Urantia studie- en 

ontmoetingsdag op 21 augustus 2018 

gekozen voor het afsluitende thema: “Het 

geloof van Jezus”, waarin wij dit alles 

verenigd mogen zien. 
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“Het Geloof van Jezus” is de titel van de 

laatste verhandeling in het Urantiaboek. 

In deze verhandeling krijgen wij een 

schitterende beschrijving over het geloof 

van Jezus aangeboden. Hoe beleefde Jezus 

het geloof in zijn tijd en hoe ging hij 

daarmee om in zijn ontmoetingen, in 

uiteenlopende omstandigheden en 

geconfronteerd met allerlei 

overtuigingen? 

Hoe gebruikte hij ‘zijn’ religie en verenigde 

hij die met de heersende religie van “zijn” 

tijd. Hoe geloofde hij in zijn dagelijkse 

omgang met zijn familie, vrienden, 

leraren, buren, klas- en dorpsgenoten, en 

in alle gewone situaties die hij in zijn 

aardse leven ondervond. Hoe leefde hij? 

Wij zouden hier graag met jullie op in gaan 

op onze jaarlijkse bijeenkomst. Naar 

aanleiding van de succesvolle formule van 

de afgelopen jaren tijdens de 

Urantiadagen en de Internationale 

Conferentie in April in Noordwijkerhout, 

was het voor het bestuur een logische 

zaak deze leerzame en prettige opzet en 

werkwijze te continueren, en dan met dit 

prachtige thema. 

Wij vroegen aan Frank van Rooij, 

Gertrude Kunze-Begemann en Hanno van 

der Plas het onderwerp “Het geloof van 

Jezus” van diverse kanten nader te 

belichten (± 10 minuten) Hun 

overwegingen worden gevolgd door 

gesprekken in kleine groepen van 6-8 

personen, eventueel met vragen en/of 

“opdrachten”. 

Na elke spreker zal de samenstelling van 

de subgroepen worden gewijzigd zodat we 

de gelegenheid krijgen elkaar beter te 

leren kennen. De inspiratie en onderlinge 

uitwisseling en zodoende het delen van 

onze meningen en ervaringen komen dan 

vast vanzelf. 

Wij moedigen iedere bezoeker van harte 

aan om verhandeling 196 nog eens door 

te lezen. Het zal een hernieuwde 

herinnering worden aan prachtige laatste 

hoofdstuk uit het Urantia Boek. En wij 

hopen dat hierdoor de individuele 

bijdragen in de groepsgesprekken nog 

mooier worden. 

De locatie: Landgoed Groot 

Kievitsdal 

 

www.grootkievitsdal.nl 

Evenals voorgaande jaren wordt deze 

bijeenkomst weer georganiseerd op 

Landgoed Groot Kievitsdal. Dit prachtige 

complex beschikt over alles om van deze 

dag weer een succes te maken. Groot 

Kievitsdal is schitterend gelegen tegen de 

http://www.grootkievitsdal.nl/
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bossen van Landgoed Pijnenburg en 

bekend als een van de mooiste locaties in 

het hart van het Gooi. 

Jullie zijn van harte welkom vanaf 10.00 

uur voor ontvangst met koffie/thee met 

feestelijk gebak. De aanvang van deze dag 

is om 10.30 uur. Om ± 16.00 uur is de 

sluiting, waarna je tot 17.30 uur volop 

gelegenheid hebt andere Urantia Boek 

lezers te spreken. 

Na afloop van de Urantiadag is er voor 

degenen die nog langer willen ‘napraten’ 

gelegenheid gebruik te maken van een 3-

gangen diner. De aanvang van dit diner is 

om ± 17.30 uur. De prijs hiervan bedraagt 

€ 29,50 exclusief consumpties. Tijdens de 

middaglunch kunt je aangeven of je van 

deze mogelijkheid gebruikt wilt maken. 

Deelname en kosten 

Net als voorgaande jaren hanteren we een 

eigen bijdrage van € 55,00. Koffie, thee, 

water en de uitgebreide lunch zijn hierbij 

inbegrepen. 

Voor degenen voor wie de bijdrage een 

probleem is, neem a.u.b. contact met ons 

op via info@urantia.nl of telefonisch: 06-

25468368. We zijn van mening dat geld 

geen beletsel mag zijn om 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 2018 

Je kunt je alvast opgeven via: 

info@urantia.nl. 

Na ontvangst van jouw betaling ontvang je 

begin augustus per e-mail een bevestiging 

van jouw inschrijving. De dagindeling en 

het volledige programma ontvang je óók 

begin augustus. 

Niet alleen het bestuur van de SUN maar 

alle lezers van het Urantia Boek die ook 

komen zien ernaar uit je te begroeten. 

Tot ziens op 21 augustus! 

  

mailto:info@urantia.nl
mailto:info@urantia.nl
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Verkrijgbaarheid Urantia Boeken 

 

In voorgaande Nieuwsbrieven is er al 

gezegd dat het Urantiaboek via de 

reguliere boekhandel of webshops niet 

meer of moeilijk verkrijgbaar is. De reden 

hiervan is dat de distributeur van de 

Nederlandstalige Urantia Boeken 

(Frontier) failliet is. 

De Nederlandstalige Urantia Boeken zijn 

gelukkig in veiligheid gesteld en 

opgeslagen. Vanuit de Urantia Foundation 

wordt gezocht naar een goede  

In veiligheid gesteld 

distributeur zodat de Urantia Boeken in de 

toekomst weer volop beschikbaar zullen 

zijn. Hopelijk zal dit spoedig lukken. Hoe 

alles verder verloopt krijgen jullie zeker te 

horen. 

Om een en ander te overbruggen ben ik 

nu persoonlijk in het bezit van een aantal 

nieuwe Nederlandstalige Urantia Boeken. 

Zolang de voorraad strekt kan ik deze 

boeken aanbieden voor de prijs van € 

29,95 inclusief verzendkosten. 

Dit is de prijs die ook via Frontier werd 

gevraagd. Via de reguliere boekhandel zal 

het Urantia Boek in de toekomst € 34,95 

gaan kosten. Dit is ook de minimum prijs 

die men in andere Europese landen 

hanteert. 

Mocht je belangstelling hebben voor één 

of meerdere exemplaren, neem dan 

gerust contact met me op via 

jaapterra6@gmail.com. 

Voor de Urantia ontmoetingsdag op 21 

augustus zal ik mijn resterende voorraad 

Urantia Boeken meenemen. Indien jullie 

belangstelling hebben, laat het me weten, 

dan reserveer ik exemplaren voor jullie. 

Jaap Terra 

mailto:jaapterra6@gmail.com?subject=Urantia%20boeken
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Op verzoek van lezers … 

 

Studiegroep in Amsterdam 

Benjamin de Vries, woonachtig in 

Amsterdam, is op zoek naar een 

studiegroep in de stad Amsterdam of 

naaste omgeving. Benjamin wil zich graag 

aansluiten bij een studiegroep of zelf een 

studiegroep starten. 

Voor zover het bij het bestuur van de SUN 

bekend is, bestaat er één studiegroep in 

de stad Amsterdam, maar door hier 

aandacht te schenken aan deze oproep 

van Benjamin hopen we te bereiken dat er 

meer studiegroepen ontstaan in 

Amsterdam e.o. 

Leuk initiatief van Benjamin. 

Je kunt contact met Benjamin opnemen 

via zijn e-mail adres: benjamindv@live.nl 

Uitnodiging voor een 
informele bijeenkomst … 

Wim Lunenburg wil op eigen initiatief een 

bijeenkomst organiseren op een 

minicamping in Brabant waar hij 

gedurende een aantal maanden verblijft. 

Graag wil hij in een vrijere omgeving en in 

een ongedwongen sfeer lezers van het 

Urantiaboek ontmoeten en met hen in 

gesprek gaan. Mocht jullie tevens willen 

overnachten in een tent of caravan, neem 

gerust contact op met Wim Lunenburg. 

E-mail adres: wimlunenburg@live.nl 

Hoewel dit geen initiatief is van het 

bestuur, willen wij jullie dit plannetje niet 

onthouden. Voelen jullie je vrij om hier op 

in te gaan, zo zijn wij podium voor 

onderlinge contacten. 

  

mailto:benjamindv@live.nl
mailto:wimlunenburg@live.nl
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De mens in gesprek met God 

 

Door Frank van Rooij 

Ik denk dat heel wat godsdiensten op de 

een of andere wijze ingaan op de relatie 

van de mens met God. En zelfs op het 

gesprek van de mens met God. In onze 

Christelijke wereld is Jezus degene 

geweest die ons een voorbeeld was. Jezus 

trok zich wanneer maar ook terug, en ik 

begrijp in ieder geval zeer regelmatig zo 

niet standaard elke dag, en ging dan in 

gesprek met zijn Vader. En omdat hij zo 

nadrukkelijk het woord Vader gebruikte 

bracht hij in die tijd God zo dichtbij de 

mens. En door zijn levend voorbeeld 

brengt hij ook in onze tijd God zo dichtbij 

ons. Jezus vertelt keer op keer, dat God 

onze Vader is, dat God van ons houdt, dat 

we met God in gesprek kunnen gaan, dat 

we bij God terecht kunnen. 

Ik weet nog dat ik als kind naar de hemel 

keek, naar de blauwe hemel, en dan zocht 

ik of ik God kon bespeuren achter de 

wolken. Toch God ver weg dus. Vele 

zoektochten en boeken verder is het me 

nog steeds een opgave me voor te stellen, 

dat de richter in me verblijft, en dat God 

mijn geest en mijn hart nader is dan mijn 

eigen lichaam. 

Oh God, om met U te verkeren, om met U 

in gesprek te gaan, om op de juiste en 

respectvolle manier tot U te bidden, om 

op de juiste manier te bidden, om ach wat 

vraag ik me eigenlijk af? Een liefdevolle 

God verwelkomt elke poging van de mens 

om zich te richten tot zijn God. Toch voel 

ik de behoefte om iets wat Jezus hierover 

zei in het Urantiaboek juist nu hier te 

citeren. 

146:2.17 (1641.1) 16. Jezus leerde 

zijn volgelingen dat zij, wanneer zij 

tot de Vader hadden gebeden, een tijd 

stil en ontvankelijk moesten blijven 

om de inwonende geest beter de 

gelegenheid te geven om tot de 

luisterende ziel te spreken. De geest 

van de Vader spreekt het beste tot de 

mens wanneer het menselijke 

http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-146-de-eerste-prediktocht-door-galilea#U146_2_17
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bewustzijn in een houding van ware 

godsverering verkeert. Wij aanbidden 

God met behulp van de inwonende 

geest van de Vader en door de 

verlichting van ons menselijke 

bewustzijn door de bijstand van 

waarheid. Godsverering, leerde Jezus, 

maakt iemand steeds meer gelijk aan 

het wezen dat wordt vereerd. 

Godsverering is een transformerende 

ervaring, waardoor het eindige wezen 

geleidelijk de tegenwoordigheid van 

de Oneindige naderkomt en deze 

uiteindelijk bereikt. 

Er staat zoveel in dit stukje, maar ik belicht 

er maar een paar aspecten van. 

Jezus zegt hier, bid met respect en wacht 

dan af. 

Ware godsverering 

Hoe doen wij dat als mens? Ik stel me zo 

voor, dat we het druk gehad hebben en 

even een beetje mediteren, of een lege 

kerk ingaan, of we gaan bij een 

levensprobleem of als we een moeilijke 

dag hebben gehad er wat uitgebreider 

voor “zitten” dan anders. En dan is het 

nog wel een kunst om te bidden met 

aandacht. We laten ons afleiden door 

allerlei andere gedachten, soms betrap ik 

me erop dat ik helemaal vergeten heb dat 

ik aan het bidden was, tjonge tjonge. Hoe 

nonchalant kan het gaan. 

En Jezus zegt hier nadrukkelijk “ware 

godsverering” en blijf na het bidden “een 

tijd stil”. 

Ware godsverering betekent denk ik, dat 

ik met grote deemoed tot God bid, me er 

van bewust ben, dat ik bid tegen een zeer 

groot en belangrijk wezen, en niet praat 

met een vriendje. Het betekent ook dat ik 

eerbied opbreng voor de situatie, dat ik 

aan het praten ben en dat er echt naar me 

geluisterd wordt. Hoe zou ik dan af 

kunnen dwalen in zo’n situatie? Het is 

alsof je tijdens een sollicitatiegesprek 

tegen de commissie zegt “heeft u even, 

even een telefoontje plegen” . 

Nou dat kan niet, te gek en te onbeschoft 

voor woorden. En ik betrap me erop dat ik 

zeer regelmatig afdwaal tijdens het bidden 

en bepaald niet aan ware godsverering 

doe. Flink oefenen maar, Jezus heeft het 

gezegd immers en ons voorgedaan. 

Jezus zegt ook: dat we na het bidden “een 

tijd stil” en ontvankelijk moesten blijven 

om de inwonende geest beter de 

gelegenheid te geven om tot de 

luisterende ziel te spreken. 

Blijf een tijd stil 

Daar ben ik helemaal door getroffen. 

Want dat impliceert gewoon dat we God 

kunnen horen. Nou ja in ieder geval dat 

onze ziel God kan horen, want dat zegt 

Jezus in bovenstaand citaat. De richter 

spreekt tot onze ziel en onze ziel kan dat 
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horen. En zelfs als wij dat als mens met 

ons gewone verstand niet kunnen horen, 

dan heeft onze ziel het gehoord, de wijze 

aanmaningen en suggesties van de richter. 

Ik vind het verpletterend mooi en 

ontroerend, want als mijn ziel het gehoord 

heeft, dan ga ik als mens met mijn 

verstand en gevoel al dan niet bewust 

daar toch een keer wat van merken. Want 

mijn ziel heeft antwoord gekregen op mijn 

gebed tot God. Ik ga er een keer wat van 

vernemen want het zit nu in mijn ziel. 

Wonderbaarlijke verhalen uit een 

wonderbaarlijk boek met eindeloos veel 

inspiratie en doorzicht. Op de Urantiadag 

21 augustus aanstaande mag ik iets 

zeggen over Jezus en zijn geloof en ik zou 

het heerlijk vinden als in mijn overweging 

en in de vragen daarna aan de subgroepen 

we samen wat uitgebreider in zouden 

kunnen gaan op deze liefdevolle en wijze 

woorden van Jezus. De mens in gesprek 

met God, kunt U iets interessanter 

bedenken? 
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Ter overweging … 

 

Afleiding en ontspanning 

143:3.1 (1610.4) Omstreeks deze tijd 

groeide er onder de apostelen en hun 

naaste discipel-medewerkers een 

toestand van grote nerveuze en 

emotionele spanning. Ze waren er 

eigenlijk nog niet aan gewend om met 

elkaar te leven en te werken. Het viel 

hun steeds moeilijker de verhouding 

met de discipelen van Johannes 

harmonisch te houden. De omgang 

met de niet-Joden en de Samaritanen 

was een grote beproeving voor deze 

Joden. En naast dit alles hadden de 

uitspraken die Jezus kortgeleden had 

gedaan de verwarring in hun denken 

nog versterkt. Andreas was bijna 

buiten zichzelf: hij wist niet wat hij 

doen moest en dus ging hij met zijn 

verwarrende problemen naar de 

Meester. Toen Jezus het verslag van 

het hoofd der apostelen over zijn 

zorgen en moeilijkheden had 

aangehoord, zei hij: ‘Andreas, je kunt 

mensen door praten niet meer uit hun 

verwarrende problemen helpen als zij 

er zo diep in verwikkeld zijn geraakt, 

en als er zoveel personen met heftige 

gevoelens bij betrokken zijn. Ik kan 

niet doen wat je me vraagt – ik wil mij 

niet mengen in deze persoonlijke 

moeilijkheden in jullie omgang met 

elkaar – maar wij zullen samen drie 

dagen rust nemen en ons ontspannen. 

Ga naar je broeders en vertel hen dat 

jullie allemaal met mij mee moeten 

naar de berg Sartaba, waar ik een dag 

of twee rust wil nemen. 

143:3.2 (1610.5) ‘Nu moet je naar je 

elf broeders toe gaan en ieder apart 

nemen en zeggen: “De Meester 

verlangt dat wij ons met hem voor een 

tijdje afzonderen om uit te rusten en 

ons te ontspannen. Aangezien wij de 

laatste tijd allen geestelijk geïrriteerd 

en gespannen zijn geraakt, stel ik voor 

dat wij tijdens deze vakantie niet over 

http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-143-de-tocht-door-samaria#U143_3_1
http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-143-de-tocht-door-samaria#U143_3_2
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onze beproevingen en zorgen praten. 

Kan ik op je medewerking rekenen in 

deze zaak?” Benader elk van je 

broeders op deze wijze persoonlijk en 

onder vier ogen.’ En Andreas deed 

zoals de Meester hem had 

opgedragen. 

143:3.3 (1611.1) In de ervaring van 

ieder van hen was dit een heerlijk 

evenement: de dag dat ze de berg 

opgingen, zouden ze nooit vergeten. 

Tijdens de hele tocht werd er 

nauwelijks een woord gesproken over 

hun moeilijkheden. Toen ze de top 

van de berg hadden bereikt, liet Jezus 

hen allen rond zich plaatsnemen en 

zei: ‘Broeders, jullie moet allen de 

waarde van rust en het nut van 

ontspanning leren inzien. Je moet 

beseffen dat de beste methode om 

bepaalde problemen waarin je 

verstrikt bent geraakt op te lossen, is 

om ze een poosje te laten rusten. 

Daarna, wanneer je verfrist door rust 

of godsverering terugkomt, kun je je 

moeilijkheden met een helderder 

hoofd en een vastere hand aanpakken, 

om maar niet te spreken van een meer 

vastbesloten hart. En ook zul je 

dikwijls merken dat je probleem 

gekrompen is in grootte en proporties, 

terwijl jij je gedachten en lichaam tot 

rust hebt laten komen.’ 

143:3.4 (1611.2) De volgende dag gaf 

Jezus aan elk van de twaalf een 

onderwerp ter discussie op. De hele 

dag was gewijd aan het ophalen van 

herinneringen en het praten over 

zaken die geen verband hielden met 

hun religieuze werk. Ze waren een 

ogenblik geschokt toen Jezus zelfs 

naliet om te danken, in woorden, toen 

hij het brood brak voor hun 

middagmaaltijd. Dit was de eerste 

keer dat zij hem deze formaliteit niet 

in acht hadden zien nemen. 

143:3.5 (1611.3) Toen ze de berg 

opgingen, had Andreas zijn hoofd vol 

problemen. Johannes was buitensporig 

verward in zijn gevoelens. Jakobus 

leed tot in zijn ziel onder zijn 

moeilijkheden. Matteüs was in 

geldnood, aangezien ze zich onder 

niet-Joden hadden opgehouden. Petrus 

was overspannen en was de laatste tijd 

prikkelbaarder geweest dan 

gewoonlijk. Judas leed aan een 

periodieke aanval van 

overgevoeligheid en egoïsme. Simon 

had het ongewoon moeilijk met zijn 

pogingen om zijn patriottisme te 

verzoenen met de liefde voor de 

broederschap der mensen. Filippus 

was steeds onthutster door de manier 

waarop de zaken gingen. Natanael 

was minder humoristisch geweest 

sinds ze in contact waren gekomen 

met de niet-Joodse 

bevolkingsgroepen, en Tomas zat 

midden in een periode van zware 

depressie. Alleen de tweelingbroers 

waren normaal en onverstoord. Allen 

zaten volstrekt in de knoop met het 

probleem hoe ze in vrede met de 
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discipelen van Johannes om moesten 

gaan. 

143:3.6 (1611.4) Toen ze op de derde 

dag aan de afdaling begonnen om 

terug te gaan naar hun kamp, was er 

een grote verandering over hen 

gekomen. Zij hadden de belangrijke 

ontdekking gedaan dat veel complexe 

problemen van de mens in 

werkelijkheid niet bestaan, dat veel 

drukkende moeilijkheden door 

overdreven vrees worden geschapen 

en het product zijn van 

overbezorgdheid. Ze hadden geleerd 

dat zulke ingewikkelde problemen het 

beste aangepakt kunnen worden door 

ze met rust te laten; door weg te gaan 

hadden ze deze problemen zichzelf 

laten oplossen. 

143:3.7 (1611.5) Hun terugkomst van 

deze vakantie markeerde het begin 

van een periode waarin de verhouding 

met de volgelingen van Johannes veel 

beter werd. Velen van de twaalf 

moesten werkelijk lachen toen ze 

zagen hoe ieders gemoedstoestand 

was veranderd en merkten dat zij van 

hun nerveuze prikkelbaarheid waren 

bevrijd ten gevolge van hun 

driedaagse vakantie van de dagelijkse 

plichten van hun leven. Eentonigheid 

in menselijke contacten brengt altijd 

het gevaar met zich mee dat er veel 

meer ingewikkelde problemen 

ontstaan en dat moeilijkheden veel 

groter worden. 
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Nu zijn we vrij 

 

Almachtige vrijheid 

Almachtige Bevrijder van de ziel 

Wees vrij 

Loop met me 

Door de gouden velden 

Zo mooi 

Prachtig ... 

We betreuren onze fouten, maar ... 

We zaaien ons eigen lot en 

Onder mijn gezicht blijf ik zwak 

Onder mijn gezicht glimlach ik 

Ben soms zelfs alleen of bang 

Onder mijn gezicht zal ik wachten 

Almachtige vrijheid 

Almachtige Bevrijder van de ziel 

Wees vrij 

Wees vrij 

En stel je voor 

Vrij met vrede… Eindelijk 

Het is prachtig 

Het is prachtig, dit land 

Niemand kan het geloven of begrijpen 

ik zal nooit vergeten 

Hoe dat moment voelde 

Ik werd vrij. 


