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Aan alle lezers van de Nieuwsbrief

Beste lezers van Het Urantia Boek, 

Zoals u wellicht gemerkt hebt, ontvangt u onze nieuwsbrief later dan u van ons gewend 

bent. In de afgelopen weken is gebleken dat de visie van de voorzitter niet in 

overeenstemming was met die van de overige bestuursleden. Dit heeft helaas geleid tot 

een impasse waarbij de zittende bestuursleden van stichting Urantia Nederlandstalig het 

besluit hebben genomen om afscheid te nemen van Areke van Tuijl per 29 maart 

jongsleden. Om de toekomst van de stichting veilig te stellen, waarbij het bestuur waarde 

hecht aan stabiliteit en het volgen van een vaste koers, is per 1 april jongsleden besloten 

om de werkzaamheden binnen de stichting voort te zetten in de volgende setting: 

 

Voorzitter   : Ina Terra 

Secretaris  : Antonio Schefer 

Penningmeester : Hanno van der Plas 

 

   

 

SUN-Day 4 april vervalt 

Vanwege de ontwikkelingen binnen het bestuur, hebben wij besloten om de eerstvolgende 

SUN-Day op zondag 4 april te laten vervallen. Op zondag 2 mei zal er uiteraard weer een 

thema uit Het Urantia Boek behandeld worden. U zult hier tijdig over worden geïnformeerd.  

  

https://urantia.nl/
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 Urantia Association International 

Afscheid Chris Wood 

Na acht jaar voorzitter te zijn geweest van Urantia Association International geeft Chris 

Wood het voorzitterschap door aan Enrique Traver. Als bestuur van stichting Urantia 

Nederlandstalig hebben we Chris leren kennen als iemand die zich met hart en ziel inzet 

voor Het Urantia Boek. Hieronder leest u een gedeelte van zijn woorden van afscheid. In 

de volgende nieuwsbrief zullen wij Enrique Traver aan u voorstellen. 

 

President’s Message – March 2021 

From Tidings - March 2021, By Chris Wood, United States on February 27, 2021 

 

It has been a true honor to serve Urantia Association for the last eight years. I have been 

blessed to help guide this group of global, loving, God-seeking people as they have come 

together for the common purpose of sharing an epochal revelation.   

Right now, I am reminded of a Raymond Carver poem about a spring of water that 

gradually grows into a river and eventually merges into the ocean. Cathy Jones, one of the 

key pioneers in the formation of Urantia Association worked tirelessly to unite a scattered 

group of springs into a stream. Gaetan Charland, our first President, dedicated his efforts 

into guiding this stream as it grew, and with a leap of faith, he handed that work over and 

allowed me the joy of shaping this growing global movement. And now I 

see us racing toward the river ahead and it is with supreme confidence in the future that I 

am handing the office of President over to Enrique Traver from Brazil.  

Verder lezen? link UAI website 

 

https://urantia-association.org/presidents-message-march-2020-2/
https://urantia-association.org/pub/tidings-march-2021/
https://urantia-association.org/presidents-message-march-2020-2/
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11e Internationale conferentie Urantia Association 

International Peru 

Towards Cosmic Citizenship… Your Time Has Come! 

 

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. Aanmelden 

is gratis.  

 

Meer informatie: link naar website UAI 

 

 

Geloven is zien 

Het “paasverhaal” blijft ieder jaar weer indrukwekkend om te lezen. Van het laatste avondmaal, de 

kruisiging tot de morontia-verschijningen van Jezus aan zijn discipelen na zijn opstanding.  

Afgelopen week bleef de volgende zin zich in mijn hoofd herhalen: “Geloven is zien”. Niet geheel 

toevallig bekeek ik afgelopen week een online dienst van een predikant die dit thema uitgebreid 

besprak aan de hand van het voorbeeld van de ongelovige Tomas. Tomas kon pas geloven dat Jezus 

was opgestaan toen hij Hem had gezien. Eerst zien, dan geloven. Naar aanleiding van deze dienst 

zocht ik de betreffende verhandelingen op in Het Urantia Boek. Niet alleen Tomas had twijfels of 

ongeloof. Meerdere leerlingen hadden de moed verloren en worstelden met hun emoties. Hieronder 

vindt u een aantal verwijzingen naar de betreffende passages. 

190:2.6 (2032.4) Hoe hebben jullie kunnen twijfelen? Waarom wachtten jullie zolang voordat jullie 

verkozen het licht der waarheid van ganser harte te gaan volgen? Komt nu dus allen de gemeenschap 

binnen van de Geest van Waarheid in het koninkrijk van de Vader.’  

191:5.5 (2043.3) Tomas, ik vraag je met klem, wees niet ongelovig en ontrouw, maar gelovig — en 

ik weet dat je zult geloven, zelfs van ganser harte.’ 

https://urantia-association.org/update-urantia-association-conference-virtual-experience/
https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-190-morontia-verschijningen-van-jezus#U190_2_6
https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-191-verschijningen-aan-de-apostelen-en-andere-leiders#U191_5_5
https://urantia-association.org/update-urantia-association-conference-virtual-experience/
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Toen Tomas deze woorden hoorde, viel hij op zijn knieën voor de morontia-Meester en riep uit, ‘Ik 

geloof! Mijn Heer en mijn Meester!’ Daarop sprak Jezus tot Tomas: ‘Jij hebt geloofd, Tomas, omdat 

je mij werkelijk gezien en gehoord hebt. Gezegend zij die in de komende eeuwen zullen geloven, ook 

al hebben ze niet met het oog van het vlees gezien of met het sterfelijk oor gehoord.’ 

Wat we ons moeten realiseren is, dat de Geest van Waarheid uitgestort werd met Pinksteren. Op het 

moment dat de apostelen afscheid hadden genomen van hun Meester, was hij niet meer fysiek in 

hun midden en waren zij ook nog niet begiftigd met de Geest van Waarheid. Er werd dus een groot 

beroep gedaan op hun geloof. 

We leven in een wereld waarin de zin “Eerst zien dan geloven”, steeds vaker gebruikt wordt. Het 

geloof in de wetenschap en computers vervangt in vele gevallen het geloof in Jezus en zijn blijde 

boodschap over het koninkrijk Gods. Velen dwalen, verlangen naar een aards koninkrijk, volgen valse 

profeten en hopen op wereldse antwoorden. De mensen die geloven zullen zien, zullen begrijpen in 

welke tijd we leven, zullen de tekenen der tijd herkennen en zullen hun antwoorden vinden in het 

woord van God. Zij zullen zich gesterkt voelen door de zekerheid van hun geloof. 

4:4.9 (59.5) Het besef een zegevierend menselijk leven op aarde te leiden wordt geboren uit dat 

schepselgeloof waardoor het schepsel de telkens terugkerende episoden in het bestaan waarin het 

zich geconfronteerd ziet met de schrikwekkende aanblik van menselijke beperkingen, het hoofd durft 

te bieden door steeds weer te verklaren: ook al kan ik dit niet volbrengen, in mij woont iemand die 

het wel kan en ook zal doen, een deel van de Absolute Vader van het universum van universa. En 

dit is ‘de overwinning die de wereld overwint: uw geloof.’ 

Het bestuur wenst u fijne paasdagen en een rotsvast geloof. 

 

Namens het bestuur, 

Ina Terra 

https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-4-gods-betrekking-tot-het-universum?term=%22geloof%22#U4_4_9
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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 

Het Urantia Boek op Pinterest: https://nl.pinterest.com/  

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

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

 

 

Bestuur Stichting Urantia Nederlandstalig 

Voorzitter    Ina Terra   ina@urantia.nl 

Secretaris    Antonio Schefer  antonio@urantia.nl 

Penningmeester   Hanno van der Plas hanno@urantia.nl 

 

http://www.urantia.nl/
mailto:info@urantia.nl
http://www.heturantaboek.nl/
http://www.heturantiaboek.be/
https://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/lezen
https://nl.pinterest.com/stichtingurantia
https://us02web.zoom.us/j/88343569544?pwd=ZFo3ejlPVzhLc1orTUk4L2J5OWdBdz09#success
https://community.urantia.nl/login
mailto:ina@urantia.nl
mailto:antonio@urantia.nl
mailto:hanno@urantia.nl

