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Een voortschrijdende groei
is alleen mogelijk in de keus
van het aangaan en
verdiepen van het bewuste
‘bewustzijnssamenwerkings-verband’
tussen mij en mijn God, door
mij genomen in vrije wil en
tot uiting komend in het
ontvangen van persoonlijke
OPENBARINGEN, die mij
zullen helpen op mijn weg.
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Voorwoord
De paden zijn doorlopen in mijn voorgaande twintig
boeken.
We zijn uitgekomen op het niveau van beïnvloeding
door morontia-mota.
Morontia-mota is het bewust gekozen bewustzijnssamenwerkingsverband tussen twee ongelijksoortige
naturen, namelijk de materiële natuur (de mens) en de
geestelijke natuur (onze eigen Godsvonk).
De taal die er wordt gesproken is de taal van de
inspiratie die wij ontvangen, soms in de vorm van een
openbaring, want de openbaring draagt het geestelijke
niveau van morontia-mota in zich.
De invloed van morontia-mota op ons systeem is de
volgende:
Het is een boven-filosofische gevoeligheid die ons leert
de waarheid te onderscheiden en die ons eenheid leert
kennen.
Met behulp van onze Godsvonk, waarin wij ons
bekwamen om ZIJN WIL te leven, binnen het bewust
door ons gekozen 'bewustzijnssamenwerkingsverband', kunnen wij verder groeien
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in bewustzijn, verder groeien op weg, op de weg naar
fusie.

In dit boek zal ik mijn EIGEN
ERVARINGEN optekenen en uitwerken
en opnieuw is de enige reden, dat dat
voor mij werkt.
Dat door het opschrijven van mijn
ervaringen, ze daardoor landen en
verankeren in mijn systeem.
Ervaringen kunnen leiden tot
leermomenten en deze kunnen leiden
tot groei.

Onderstaande tekst uit het Urantiaboek zal de
leidraad zijn voor wat in dit boek zal worden
opgenomen:
Morontia-bewustzijn en Morontia-intelect
(1205.4) 110:2.6 Naar de
mate waarin deze identiteit wordt gerealiseerd,
benadert ge mentaal de morontia-orde van
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bestaan. Morontia-bewustzijn is een begrip
dat het wezen en het totaal aangeeft van de
bewust- zijnssamenwerking van
ongelijksoortige materiële en geestelijke
naturen. Morontia-intellect impliceert
derhalve een tweevoudig bewustzijn in het
plaatselijk universum, dat beheerst wordt
door één wil. En bij stervelingen is dit een
wil die, hoewel in oorsprong menselijk, nu
goddelijk wordt door ’s mensen identificatie
van zijn menselijke bewustzijn met het
bewustzijn Gods.
Morontia-mota
(1121.4) 102:3.2 Het speculatieve denken over
religieuze zaken is onontkoombaar maar altijd
schadelijk: het vervalst steevast zijn object. Het
speculatieve denken heeft de neiging de religie
te vertalen in iets van materiële of
humanistische aard, en terwijl het de helderheid
van het logisch denken zodoende rechtstreeks
verstoort, doet het de religie indirect een functie
lijken van de seculiere wereld, de wereld
waaraan de religie nu juist voor altijd
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tegengesteld dient te zijn. Daarom zal religie
altijd gekenmerkt worden door paradoxen, de
paradoxen die ontstaan tengevolge van het
ontbreken van de experiëntiële verbinding
tussen de materiële en geestelijke niveaus van
het universum – morontia-mota, de
bovenfilosofische gevoeligheid voor het
onderscheiden van waarheid en het zien van
eenheid.

‘ik ben de Weg,
De waarheid en
Het leven.
Er is geen andere weg naar
de vader, dan door mij’.
Ergens halverwege dit boek kwamen die
woorden van Jezus in mijn hoofd.
Ik heb in de reeks van 'een wonderbaarlijke reis’
twintig boeken volgeschreven en geïllustreerd
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over mijn eigen reis, over mijn eigen zoektocht,
om te komen tot God.
Er is geen weg naar God dan via Jezus.
Ik ben gaan spitten in het Urantiaboek en kwam
in het vierde deel over het leven van Jezus op
Urantia zoveel moois tegen, ook zaken die
opnieuw bevestigen, wat ikzelf al die jaren aan
informatie heb doorgekregen, dat ik dat heb
opgenomen in dit boek.
Er staan ook instructies in het deel over het
leven van Jezus, voor leraren en gelovigen, die
prachtig aansluiten bij alles wat ik heb mogen
ontvangen en heb mogen opschrijven.
Het zou zo maar kunnen, met het accent op ZOU,
dat de reeks hiermee stopt.
Ik weet dat ik dat al vaker heb gezegd, dus ik
houd een slag om de arm. De tijd zal het leren.
In ieder geval gaat mijn reis verder en ben en
blijf ik onvoorwaardelijk bereid, beschikbaar en
dienstbaar.
Ik dank mijn God, mijn engelen, de
elementenwezens en alle andere begeleiders die
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mij tot zover hebben bijgestaan en ik vervolg
met liefde en met vreugde mijn verdere reis, met
hen allemaal samen.
Op naar de sterren en daar ver voorbij.
Als laatste hoofdstuk van dit boek is een
uitstapje gemaakt naar de wetenschap waar
steeds meer wordt vastgesteld, dat er eenheid is
in ‘van alles wat is' en dat ‘de waarnemer
invloed heeft op het waargenomene’, dus dat de
waarnemer de waarneming beïnvloedt.
Dit laatste betekent dat wij blijkbaar in staat zijn
om datgene vast te stellen en waar te nemen,
waarvan wij overtuigd zijn. Beide factoren zijn
de basis van mijn boeken.
Deze twee principes die gelden binnen de
schepping en waarmee wij dus te maken
hebben, zijn de basisprincipes van het eerste
boek in de reeks van ‘een wonderbaarlijke reis’,
(de roman) en van al hetgeen dat in de andere
negentien boeken van die reis verder tot op het
bot (binnen de reikwijdte van mijn grootte) is
uitgespit.
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Van ‘worden tot Zijn’
of van ‘Zijn tot Zijn'?
21 oktober 2021
Groei betekent, ‘gaan van het ene stadium naar het
andere stadium'.
Om van het ene stadium te kunnen komen tot een
hoger liggend stadium is voor ons meestal een
worsteling, een innerlijke strijd, omdat het ego moet
worden overwonnen en mijn eigen wil langzaam maar
zeker moet worden afgelegd.
Bij iedere keus moet de cyclus van 'willen, kunnen,
durven, doen’, worden doorlopen.
De ene stap is makkelijker dan de andere stap, maar
heel veel stappen zijn en blijven worstelingen.
We worden geïnspireerd, al of niet middels een
persoonlijke openbaring en dat kan de trigger, de
aanzet zijn voor verandering.
Vaak is bij veranderen niet het probleem van: ‘het
nieuwe aanvaarden, maar juist om het oude los te
laten'.
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Het probleem van het oude loslaten, houdt dus onze
verandering tegen en houdt daarom ook zomaar onze
groei tegen.
Het is dus meestal een moeizame weg om van ‘Zijn 1’
te kunnen groeien en te kunnen worden tot 'Zijn 2’.
Dus de weg om het eerst 'te willen worden’ en om het
dan uiteindelijk ook nog een keer 'te Zijn’, is
moeizaam, moeilijk en vermoeiend.
Dit is zeker het geval zolang het onze weg is, zolang
wij het initiatief houden en zolang wij dus de snelheid
en het resultaat blijven bepalen.
Zolang wij alles doen en alles beslissen, gaat het dus
ook om onze wil.

We hebben echter een beslissing
genomen en we hebben dus een stap
gemaakt.
We hebben bewust en uit vrije wil, de
beslissing genomen en we zijn een
verbond aangegaan.
Een verbond van een
‘samenwerkingsverband’.
EEN BEWUST GENOMEN BESLUIT VAN
HET BEWUST AANGAAN VAN EEN
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VERBOND AANGAANDE EEN
‘BEWUSTZIJNSSAMENWERKINGSVERBAND’
MET ONZE EIGEN GODSVONK.
Dat betekent dat we onze materiële natuur
ondergeschikt maken aan de geestelijke
natuur van God. Als wij bereid zijn om
onszelf ‘op te laten tillen door God’, dan is
God in staat om ons op te tillen. WIJ
ZULLEN DAAR EERST TOESTEMMING
VOOR MOETEN GEVEN, DAT IS HET
GEVOLG VAN DE KOSMISCHE WET VAN
‘DE VRIJE WIL’.
Hoe meer, hoe vaker en hoe hoger wij
toestaan om opgetild te worden, hoe
makkelijker, hoe sneller en hoe beter de
stappen zullen zijn, die wij kunnen en
die wij zullen maken, opgetild en
neergezet door God, van de ene plaats
van 'Zijn’, naar de volgende status van
'Zijn’.
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Als wij God onvoorwaardelijk
toestaan om ons op te tillen waar en
wanneer dat nodig is, dan wordt het
moeizame proces om van ‘worden’ te
komen tot ‘zijn’, overgenomen door
de geestelijke natuur, door onze
partner binnen ons verbond, dat wij
uit vrije wil zijn aangegaan.
Dan zal middels de taal van dit
verbond, het MORONTIABEWUSTZIJN en het MORONTIAINTELECT bij ons toenemen,
waardoor de weg voor ons
duidelijker wordt en waardoor wij
zullen weten, 'HOE WE MOETEN
ZIJN EN DUS ZULLEN ZIJN en dat zal
het proces van groei ongelooflijk
vereenvoudigen en versnellen.
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Wijzelf zijn het probleem en wij als
probleemfactor geven het stuurwiel van
ons leven over aan onze partner en
lossen daarmee het probleem, dat
wijzelf zijn, op.

Opnieuw zal niet mijn wil
maar zijn Wil geschieden en
dat was en is ook de
voorwaarde, van het door
mij in vrije wil aangegane
'BEWUSTZIJNSSamenWerkingSverband’ met
mijn eigen inwonende
Godsvonk.
Groei op weg naar fusie is
dus onmogelijk, zolang
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wijzelf wel het heft in eigen
hand, blijven houden.
Hoe groot is dan werkelijk
ons vertrouwen om zijn Wil
ook werkelijk een wezenlijk
te kunnen volgen?

Dit is wat het Urantiaboek zegt
over MORONTIA-INTELECT:
‘Morontia-intellect impliceert
derhalve een tweevoudig
bewustzijn in het plaatselijk
universum, DAT BEHEERST
WORDT DOOR ÉÉN WIL. En bij
stervelingen is dit een wil die,
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hoewel in oorsprong menselijk,

nu goddelijk wordt door ’s
mensen identificatie van zijn
menselijke bewustzijn met
het bewustzijn Gods'.
Wil je worstelen en blijven
worstelen met alle gevolgen van
dien of wil je in volledige overgave
aan God het MORONTIABEWUSTZIJN en het MORONTIAINTELECT in jezelf laten groeien en
daardoor kunnen zien wat er
gebeurt en daardoor je bewustzijn
kunnen afstemmen op en
identificeren met het bewustzijn van
God en daardoor in staat te zijn om
directe stappen te kunnen nemen
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van 'Zijn 1’, naar 'Zijn 2’, naar 'Zijn
3’, enz.,

Waardoor onze menselijke
worsteling langzaam maar
zeker zal oplossen en
verdwijnen.
Het bewust aangaan van dit
‘BEWUSTZIJNSSAMENWERKINGSVERBAND’ met
God, is de Weg van:
‘MET GOD, DOOR GOD, NAAR
GOD’.
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Identificeren van het
menselijk bewustzijn
met het bewustzijn
Gods
21 oktober 2021
Identificatie is het sleutelwoord.
‘Identificatie met' op basis van onvoorwaardelijk
‘vertrouwen op’.

Nogmaals het stukje uit het Urantiaboek:
Morontia-intellect impliceert derhalve
een tweevoudig bewustzijn in het
plaatselijk universum, dat beheerst
wordt door één wil. En bij stervelingen
is dit een wil die, hoewel in oorsprong
menselijk, nu goddelijk wordt door ’s
mensen IDENTIFICATIE van zijn
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menselijke bewustzijn met het
bewustzijn Gods.
De opdracht om: 'Volmaakt te worden
zoals de Vader volmaakt is’, is alleen
mogelijk als wij ons IDENTIFICEREN
MET DE VADER, OM TE WORDEN ZOALS
DE VADER IS.
Het is dus onze taak om ons te identificeren
met een ander gegeven dan dat 'WIJ ZELF
ZIJN’.
Wij moeten ons ‘IDENTIFICEREN’ met iets
dat nu nog buiten ons ligt, hoewel het in
ons woont, maar wezenlijk nog geen deel
van ons is.

Identificatie van ons
(bewustzijn) met (het
bewustzijn van) God is het
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proces van één wording met
God.
‘Één wording Met’' leidt tot het
proces van fusie dus
identificatie leidt tot het
proces van fusie.
duS ‘identificatie met’ iS een
wezenlijke stap op weg naar
fusie.
Ik kan dus nu de beslissing
nemen om niet meer mijzelf te
identificeren met 'mijn mens
zijn’ maar met het 'zijn zoals
God is’.
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Daarvoor zal ik het één moeten
afleggen en het andere moeten
omarmen.
Mijn enige probleem met
identificatie is het
ontbrekende beeld, waarmee ik
mij Moet identificeren.
Dat beeld kan beetje bij beetje
in mij worden gelegd, middels
ervaringen en openbaringen die
ik kan ontvangen van mijn
Godsvonk, afhankelijk van de
grootte die ik heb.
Waar het om gaat, is dus het gegeven: 'Hoe
identificeer ik mijn bewustzijn met het
bewustzijn van God en welk beeld moet ik
gebruiken waarmee ik mij kan identificeren’?
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Aangezien wij in de schepping 'mede-scheppers’
zijn en aangezien datgene waarmee je jezelf
identificeert, dus datgene waar je jezelf op dat
moment op afstemt, ook datgene is wat je wilt
zijn en dus ook datgene is, dat je op dat
moment SCHEPT.
Daarom is identificeren gelijk aan scheppen.
Door IDENTIFICATIE kan ik dus EENHEID
SCHEPPEN.
Door identificatie van mijn bewustzijn met
het bewustzijn Gods, kan ik komen tot en
mijzelf verdiepen in eenheid.
Het mooie hierin is dat ik mij alleen maar hoef
over te geven aan mijn eigen Godsvonk. Hij is de
meester, de leraar, de goeroe die mijn
bewustzijn kent en dus precies weet hoe het
beeld van identificatie kan zijn en moet zijn om
stapsgewijs tot een steeds hogere vorm van
identificatie, binnen de mogelijkheden van mijn
bewustzijn, te kunnen komen.
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De kracht van ‘IDENTIFICEREN of
IDENTIFICATIE’ komt nog in de volgende
teksten tot uiting:
(1276.6) 116:7.5 Mensen zijn in staat zich
voor eeuwig te IDENTIFICEREN met totale,
onvernietigbare universum-realiteit – fusie
met de inwonende Gedachtenrichter. Evenzo
vertrouwt de Allerhoogste voor eeuwig op de
absolute stabiliteit der Oorspronkelijke Godheid,
de Paradijs-Triniteit.
Opmerking Winston:
Identificatie is dus gekoppeld aan de mogelijkheid
van fusie met de Gedachtenrichter. Zij zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
(1119.8) 102:2.3 Het is moeilijk de factoren
van een religieuze ervaring te
IDENTIFICEREN en te analyseren, maar het is
niet moeilijk te zien dat personen die de
religie zo in praktijk brengen, leven en hun
gang gaan ALSOF ZIJ REEDS IN DE
TEGENWOORDIGHEID VAN DE EEUWIGE
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ZIJN. Gelovigen reageren op dit tijdelijke
leven alsof de onsterfelijkheid reeds binnen
hun bereik is. De levens van zulke
stervelingen kennen een gezonde
originaliteit en een spontaneïteit van
uitdrukking die hen voor immer
onderscheidt van diegenen onder hun
medemensen die zich slechts de wijsheid van
deze wereld eigen hebben gemaakt.
Religieuze mensen lijken zich in hun leven
op doeltreffende wijze ontworsteld te
hebben aan de kwelling van de haast en de
pijnlijke druk der wisselvalligheden die
eigen zijn aan de wereldlijke stromingen in
de tijd: zij leggen een stabilisatie van hun
persoonlijkheid en een kalmte van karakter
aan de dag, die niet verklaard kunnen
worden door de wetten van de fysiologie,
psychologie of sociologie.
Opmerking Winston:
God leren kennen, God kunnen aanvaarden en
God durven omarmen, is het lopen van de weg:
'Met God, door God, naar God’.
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Dit is de enige weg die waarachtige rust, vrede,
vreugde en liefde geeft.
Er is geen wetenschap en er zijn geen
wetenschappelijke ‘kunstjes’ die een mens in die
mate van rust, vreugde en vrede kan
manouvreren.
(1174.7) 106:9.11 Vroeg of laat beginnen alle
persoonlijkheden in het universum te beseffen
dat de finale queeste der eeuwigheid de
eindeloze exploratie van de oneindigheid is, de
altijddurende ontdekkingsreis naar en in de
absoluutheid van de Eerste Bron en Centrum.
Vroeg of laat worden wij ons allen bewust
dat alle groei van schepselen evenredig is
met hun IDENTIFICATIE met de Vader. Wij
begrijpen tenslotte dat het leven van de wil
van God het eeuwige paspoort is naar de
eindeloze mogelijkheid der oneindigheid
zelve. Stervelingen zullen eens beseffen dat
hun welslagen in de queeste naar de
Oneindige recht evenredig is met hun
bereiken van gelijkenis met de Vader, en dat
in dit universum-tijdperk de werkelijkheden
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van de Vader geopenbaard worden in de
eigenschappen van goddelijkheid. En deze
eigenschappen van goddelijkheid kunnen
schepselen in het universum zich persoonlijk
eigen maken wanneer zij ervaren op
goddelijke wijze te leven, en op goddelijke
wijze leven betekent daadwerkelijk de wil
van God te leven.
Opmerking Winston:
En het kunnen leven van de WIL van God is
uitsluitend mogelijk als wij ons IDENTIFICEREN
met God.
(1216.6) 111:1.5 Het sterfelijk bewustzijn is een
tijdelijk verstandsstelsel, dat aan mensen voor
de duur van een materieel leven ten gebruike
wordt gegeven, en overeenkomstig hun gebruik
van dit bewustzijn aanvaarden of verwerpen zij
het potentieel van een eeuwig bestaan. Het
bewustzijn is nagenoeg het enige dat ge aan
universum-werkelijkheid bezit en dat aan uw
wil is onderworpen, en de ziel – het morontiazelf – zal getrouwelijk de oogst te zien geven van
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de beslissingen die het sterfelijke zelf in de tijd
neemt. De bewustheid van de mens rust licht op
het onderliggende elektro-chemische
mechanisme, en raakt licht aan het geestmorontia-energiestelsel erboven. Van geen van
deze twee stelsels is de mens zich in zijn
sterfelijke leven ooit geheel bewust; derhalve
moet hij werken in het bewustzijn, waarvan hij
zich wel bewust is. En wat de overleving zeker
stelt, is niet zozeer hetgeen het verstand
begrijpt, als wel wat het verstand verlangt te
begrijpen; het is niet zozeer datgene waar
het bewustzijn op lijkt, als hetgeen waar het
bewustzijn op tracht te lijken, wat de
IDENTIFICATIE met geest vormt. Wat
uitloopt op opgang door het universum, is
niet zozeer dat de mens zich bewust is van
God, als wel dat hij hunkert naar God. Wat ge
vandaag zijt, is niet zo belangrijk als wat ge
wordt, van dag tot dag en in de eeuwigheid.
Opmerking Winston:
Het gaat om weten wie je bent en wie je nog niet
bent en om te HUNKEREN naar het worden van
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wie je wilt zijn en dat komt door IDENTIFICATIE
met Geest, met God, stapje voor stapje meer naar
voren.
(1218.8) 111:2.10 Het onvermijdelijke gevolg
van zulk een contactuele vergeestelijking
van het menselijke bewustzijn is de
geleidelijke geboorte van een ziel, de
gezamenlijke afstammeling van een
assistent-bewustzijn beheerst door een
menselijke wil die vurig begeert God te leren
kennen, in verbinding met de geestelijke
krachten van het universum die onder de
albeheersing staan van een werkelijk
fragment van de God der ganse schepping –
de Geheimnisvolle Mentor. En zo stijgt de
materiële, sterfelijke realiteit van het zelf uit
boven de tijdsbeperkingen van het fysische
levensapparaat en bereikt het nieuwe
uitdrukking en nieuwe IDENTIFICATIE in het
evoluerende voertuig voor de continuïteit
van het zelf, de morontiale, onsterfelijke ziel.
Opmerking Winston:
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De enige mogelijkheid tot groei is identificatie
met Geest dat ontstaat door een hunkering en
verlangen naar God.
Dit geldt voor de ziel die tot stand komt door de
menselijke wil in identificatie met God en in
verbinding met de geestelijke krachten van het
universum, die onder supervisie staan van een
werkelijk fragment van God, onze eigen Richter.

De kwalificatie van leven in goedheid,
schoonheid en waarheid leidt ons naar
identificatie met God en vergroot de identificatie
met God:
(1458.2) 132:2.5 Goedheid groeit steeds naar
nieuwe hoogten van de toenemende vrijheid van
morele zelfverwerkelijking en geestelijke
persoonlijkheidsverworvenheid – de
ontdekking van en IDENTIFICATIE met de
inwonende Richter. Een ervaring is GOED
wanneer zij de waardering van SCHOONHEID
verhoogt, de morele wil sterker maakt, het
vermogen om WAARHEID te onderscheiden
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uitbreidt, de capaciteit om de medemens lief
te hebben en van dienst te zijn versterkt, de
geestelijke idealen verheft en de
allerhoogste menselijke motieven in de tijd
verenigt met de eeuwige plannen van de
inwonende Richter: dit alles voert
rechtstreeks tot een groter verlangen om de
wil van de Vader te doen, waarbij de
goddelijke hartstocht om God te zoeken en
hem meer gelijk te worden, wordt
bevorderd.

Dat is MIJN weg, die ik wil proberen aan te
geven en vast te leggen in dit boek.
Door studie, verdieping, vastlegging en
illustraties, krijgt het steeds meer vorm in mijn
bewustzijn en zal de vorm steeds groter en
steeds dieper worden en zal mijn bewustzijn
zich steeds meer kunnen identificeren met het
Goddelijk bewustzijn.
Deze weg zal zich richten op het vergroten van
‘identificatie met God’.
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Je bent, doordat je
jezelf ermee
identificeert
22 oktober 2021
Wij zijn mede-scheppers en met onze overtuigingen
bepalen we wat we zijn.
Onze overtuigingen bepalen ook onze identificatie en
waarmee je jezelf identificeert, bepaalt de invloed op
jou.
Heel veel mensen hebben gebrek aan zelfvertrouwen
en leiden aan het beeld en leiden onder het beeld van
het 'niet goed genoeg zijn’. Die identificatie bepaalt
hun leven.
Veel mensen identificeren zich met hun idool en
trekken zich daaraan op.
God is het hoogste in de schepping. God is het opperidool. God is volledig voor jou beschikbaar om je daar
volledig mee te kunnen identificeren.
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Hij is een voorbeeld, letterlijk en figuurlijk. Als je je
met hem wilt identificeren, zal hij je ook nog helpen
om die weg effectief te kunnen bewandelen.

Het is onze opdracht om te
Worden als God. Om
‘zo volmaakt Worden alS god
is’.
Je wordt pas iets, als je
eerst de beslissing neemt
dat je het bent.
Je bent het als je jezelf er
volledig mee identificeert.
Dit zijn de ingrediënten in de
praktijk om op weg te gaan
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om zo volmaakt te worden
als God.
Het zit opgeslagen in de
waarden van 'schoonheid,
waarheid en goedheid en dit
is in het Urantiaboek als
volgt beschreven:

(1458.2) 132:2.5 Goedheid groeit
steeds naar nieuwe hoogten van de
toenemende vrijheid van morele
zelfverwerkelijking en geestelijke
persoonlijkheidsver-worvenheid –
de ontdekking van en
IDENTIFICATIE met de inwonende
Richter. Een ERVARING is GOED
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wanneer zij de waardering van
SCHOONHEID VERHOOGT, de
morele wil sterker maakt, het
vermogen om WAARHEID te
ONDERSCHEIDEN UITBREIDT, de
capaciteit om de medemens LIEF
TE HEBBEN en van dienst te zijn
VERSTERKT, de GEESTELIJKE
IDEALEN VERHEFT en de
allerhoogste menselijke motieven
in de tijd verenigt met de eeuwige
plannen van de inwonende
Richter: dit alles voert rechtstreeks
tot een groter verlangen om de wil
van de Vader te doen, waarbij de
goddelijke hartstocht om God te
zoeken en hem meer gelijk te
worden, wordt bevorderd.
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We hebben aan het eind van boek twintig gezien
dat er drie stappen zijn om in overeenstemming
te kunnen komen met de Wil van onze eigen
Godsvonk, waarbij er primair een blind en
onvoorwaardelijk vertrouwen moet zijn in God.
De drie stappen zijn:
In de eerste stap, waarbij we God incidenteel
vroegen om datgene bij ons weg te halen, waar
we last van hadden en waarbij we
constateerden, dat dat onmiddellijk verlichting
en rust gaf, plaatsten we onszelf nog buiten
God, behalve op de momenten dat we hulp
nodig hadden.
In de tweede stap, waarbij we weigerden om
ons nog door de dualiteit naar beneden te laten
trekken, was er een verhoogd vertrouwen dat
God over ons zou waken en wij die stap
konden maken om, met God op de
achtergrond, paraat te zijn om wat dan ook
uit de dualiteit nog invloed te laten hebben
op ons leven. Er was vertrouwen, nog geen
volledig overgeven.
In de derde stap, maken we een bewuste en
continue verbinding met God en verbinden wij
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ons structureel met God, om in een bewuste en
weloverwogen bewustzijnssamenwerkingsverband met God, er ieder
moment voor te waken om volmaaktheid te
scheppen en om structureel te handelen,
onder zijn leiding, binnen de waarden van
’schoonheid, waarheid en goedheid’.
DE CONTINUE ACCEPTATIE VAN ONS OM
GOD STRUCTUREEL IN ONS LEVEN TE
INTEGREREN EN OM NAAR ZIJN WIL TE
HANDELEN, IS NU EEN ONOMKEERBAAR FEIT
GEWORDEN.
De laatste stap is de stap van volledige
identificatie van onszelf met God.
Door onszelf met God te identificeren, is er
een continue acceptatie van en gerichtheid
op God.
Er is een bewust 'Bewustzijnssamenwerkingsverband' tussen God en
onszelf.
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Dit verhoogt ons MORONTIABEWUSTZIJN en ons MORONTIAINTELECT.
Dit vereist een vrijwillig loslaten van de oude
wereld en een richten op ‘het hogere'.
Zorgen, angsten en spanningen houden je vast in
de oude wereld en WEERHOUDEN ons ervan om
onszelf te verenigen op bewustzijnsniveau met
het Geestelijk bewustzijn.
Het materiële, het wereldse moet oplossen,
waardoor het geestelijke kan groeien.
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Morontia-bewustzijn
en Morontia-intelect
in relatie tot religie
22 oktober 2021
Ware religie is niet meer het volgen van een boek, het
gaan naar een gebouw en het bidden van gedicteerde
gebeden.
Religie vereist een intellect en een bewustzijn om het
eigen bewustzijn af te stemmen en om het in
overeenstemming te brengen met het Goddelijk
bewustzijn en om de Wil te hebben om het goddelijk
bewustzijn te volgen.
Er is dus zowel intellect als bewustzijn nodig, namelijk
het Morontia-intelect en het Morontia-bewustzijn.
Het is het intellect en het bewustzijn dat uitstijgt
boven het niveau van deze wereld.
Er wordt een boven-filosofische gevoeligheid vereist
dat ons leert de waarheid te onderscheiden en de
eenheid te kennen.
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Die gevoeligheid heeft betrekking op het
leren inschatten van de energetische
frequentie, veroorzaakt door dingen die om
je heen gebeuren.
De gevoeligheid of hogere gevoeligheid op
het niveau van morontia-mota, afgestemd en
verbonden met de geestelijke natuur, binnen
het bewustzijns-samenwerkingsverband,
kunnen en zullen je wijzen, wat je met de
omstandigheden in het leven moet. Dit wordt
bepaald door de keus om de Wil te hebben
om de Wil van de geestelijke natuur, om de
Wil van God, onvoorwaardelijk te volgen.
Hieronder is nogmaals aangegeven hoe het zit
met morontia-mota, met het bewustzijnssamenwerkingsverband, met Morontiabewustzijn en met Morontia-intelect.

Morontia-bewustzijn en Morontia-intelect
(1205.4) 110:2.6 Naar de
mate waarin deze identiteit wordt gerealiseerd,
benadert ge mentaal de morontia-orde van
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bestaan. Morontia-bewustzijn is een begrip
dat het wezen en het totaal aangeeft van de
bewust- zijnssamenwerking van
ongelijksoortige materiële en geestelijke
naturen. Morontia-intellect impliceert
derhalve een tweevoudig bewustzijn in het
plaatselijk universum, dat beheerst wordt
door één wil. En bij stervelingen is dit een
wil die, hoewel in oorsprong menselijk, nu
goddelijk wordt door ’s mensen identificatie
van zijn menselijke bewustzijn met het
bewustzijn Gods.
Morontia-mota
(1121.4) 102:3.2 Het speculatieve denken
over RELIGIEUZE zaken is onontkoombaar
maar altijd schadelijk: het vervalst steevast
zijn object. Het speculatieve denken heeft de
neiging de religie te vertalen in iets van
materiële of humanistische aard, en terwijl
het de helderheid van het logisch denken
zodoende rechtstreeks verstoort, doet het de
religie indirect een functie lijken van de
seculiere wereld, de wereld waaraan de
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RELIGIE nu juist voor altijd tegengesteld
dient te zijn. Daarom zal RELIGIE altijd
gekenmerkt worden door paradoxen, de
paradoxen (schijnbare tegenstellingen) die
ontstaan tengevolge van het ontbreken van
de experiëntiële verbinding tussen de
materiële en geestelijke niveaus van het
universum – MORONTIA-MOTA, de
bovenfilosofische gevoeligheid voor het
onderscheiden van waarheid en het zien van
eenheid.
Opmerking Winston:
Waarachtige religie is dus pas mogelijk op het
niveau van morontia-mota en hoger.
Tot het niveau van morontia-mota ontbreekt de
experiëntiële verbinding tussen de materiële en
geestelijke niveaus van het universum.
Want morontia-mota impliceert Morontiabewustzijn en Morontia-intelect, waarbij
Morontia-bewustzijn het wezen en het totaal
aangeeft van de bewust- zijnssamenwerking
van ongelijksoortige materiële en geestelijke
naturen en Morontia-intelect impliceert een
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tweevoudig bewustzijn in het plaatselijk
universum, dat beheerst wordt door één wil.
En bij stervelingen is dit een wil die, hoewel in
oorsprong menselijk, nu goddelijk wordt door
’s mensen identificatie van zijn menselijke
bewustzijn met het bewustzijn Gods.
Er moet dus een bewustzijnssamenwerkingsverband zijn tussen God en de
mens, als tweevoudig bewustzijn, beheerst
door één wil.

WAARACHTIGE RELIGIE
BEGINT ALS de wil van
DE menS ‘goddelijk’
wordt, door de
identificatie van de
mens van zijn
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menselijk bewustzijn
met het Goddelijk
bewustzijn.
De religies zoals die op deze
wereld beleid worden,
verkondigen niet deze
wijsheid en zijn daarom nog
steeds in staat om elkaar te
bestrijden en hun God, zoals
verwoord in hun boek, als de
beste te beschouwen.
Ook vele spirituele
stromingen houden de ‘inzet’
van de mens zelf buiten de
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deur en dicteren (als
kunstjes) de oplossing om
het geluk te vinden en
sturen de geïnteresseerden
middels leraren, meesters en
goeroes.
Ze houden de zoeker in de
buitenwereld, in de wereld
van hun gedachtegoed, zoals
verwoord in de boeken.
Iedere zoeker zal de weg
naar binnen en naar boven
moeten volgen waar zijn of
haar God dan de weg naar
buiten en naar beneden zal
nemen.
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Ergens op die twee wegen
zal het contact en de
verbinding tot stand komen
en zal dat zich kunnen
verdiepen.
Maak het eenzijdig materieel (menselijk)
bewustzijn één met het Geestelijk
bewustzijn.
Ga naar binnen en ga omhoog dan komt
God naar buiten en naar beneden.
De mens zal die actie ZELF moeten
starten om kenbaar te maken dat door
hem die keus is gemaakt, in volle
overtuiging en in volkomen vrije wil,
passend in het door hem of haar
aangegane Bewustzijnssamenwerkingsverband tussen de mens
en zijn of haar God.
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Je hebt daar niemand bij
nodig, behalve jouw eigen
Godsvonk met wie je een
bewustzijnssamenwerkingsverband
bent aangegaan.
Geen meester, geen leraar,
geen goeroe kan je hierbij
helpen, omdat het om een
gevoeligheid gaat die jezelf
moet ontwikkelen, door zelf
te groeien in bewustzijn,
verkregen en veroverd door
in vrije wil, zelf gemaakte
keuzes.
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Wat helpt is, om in
acceptatie en respect voor
elkaar en voor elkaars
ervaringen, deze ervaringen
met elkaar te delen en om
van elkaars ervaringen te
kunnen leren.
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Wat betekent het
voorgaande?
23 oktober 2021
We hebben gezien dat ware religie pas mogelijk is op
het niveau van morontia-mota omdat dan Morontiabewustzijn en Morontia-intelect zich beginnen te
ontwikkelen.
Ook dan is er pas wezenlijk onderscheid mogelijk in
wat schoonheid, waarheid en goedheid is.
Schoonheid, waarheid en goedheid komen voort uit
een dieper besef van eenheid dat ons weg leidt uit de
illusie en ons leert waarheid te onderscheiden.
Dat is precies wat morontia-mota vertegenwoordigt.
Nogmaals voor de goede orde, zegt het Urantiaboek
over schoonheid, waarheid en goedheid het volgende:

(1458.2) 132:2.5 GOEDHEID groeit steeds
naar nieuwe hoogten van de toenemende
vrijheid van morele zelfverwerkelijking en
geestelijke persoonlijkheidsver-worvenheid
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– de ontdekking van en IDENTIFICATIE met
de inwonende Richter. Een ERVARING is
GOED wanneer zij de waardering van
SCHOONHEID VERHOOGT, de morele wil
sterker maakt, het vermogen om WAARHEID
te ONDERSCHEIDEN UITBREIDT, de
capaciteit om de medemens LIEF TE HEBBEN
en van dienst te zijn VERSTERKT, de
GEESTELIJKE IDEALEN VERHEFT en de
allerhoogste menselijke motieven in de tijd
verenigt met de eeuwige plannen van de
inwonende Richter: dit alles voert
rechtstreeks tot een groter verlangen om de
wil van de Vader te doen, waarbij de
goddelijke hartstocht om God te zoeken en
hem meer gelijk te worden, wordt
bevorderd.
Kijk om je heen hoe het leven in elkaar zit. Kijk
alleen al in Nederland hoe de overheid naar haar
burgers handelt als een compleet losgeslagen
monster. Voorbeelden hiervan zijn de
afhandeling van de schade van de huizen van de
mensen in Groningen, de afhandeling van de
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toeslagenaffaire waarbij de mens niet als mens
wordt gezien.
Wij allen dragen God in ons, dus ieder mens die
een ander mens zo behandelt, richt zich ook zo
tegen God.
Toch zijn we religieus en bezoeken we de
kerken, hoewel zelfs ook dat steeds minder en
minder wordt.
Er is een lange weg te gaan en hoe dichter je de
aansluiting met morontia-mota nadert en hoe
meer je onder invloed komt van Morontiaintelect en Morontia-bewustzijn, hoe pijnlijker
het wordt, om in de wereld te schouwen.
Laatst vertelde iemand mij dat ze daar veel last
van heeft, dat het lijden van wat ze ziet om haar
heen, haar raakt en pijn doet.
Dit is herkenbaar en ook ik heb daar regelmatig
last van.
Toch moet je in staat zijn om je te kunnen
omdraaien en verder te kunnen gaan.
Al die mensen hebben Richters, al die mensen
hebben engelen en al die mensen zullen iedere
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millimeter op hun eigen pad zelf moeten
veroveren.
Het is mijn taak en opdracht om schoonheid,
waarheid en goedheid in de wereld te zetten,
ongeacht wat er om mij heen gebeurt.
Dat handelen in schoonheid, waarheid en
goedheid is kort sales volgt samen te vatten:
Ik zal mijn geestelijke idealen moeten
verheffen en de allerhoogste menselijke
motieven in de tijd moeten verenigen met de
eeuwige plannen van mijn inwonende
Richter: dit alles voert dan rechtstreeks tot
een groter verlangen van mij om de wil van
de Vader te doen, waarbij mijn goddelijke
hartstocht om God te zoeken en hem meer
gelijk te worden, wordt bevorderd.
Mijn ervaring is goed wanneer zij de
waardering van schoonheid verhoogt, mijn
morele wil sterker maakt, mijn vermogen
om waarheid te onderscheiden uitbreidt en
de capaciteit om mijn medemens lief te
hebben en van dienst te zijn versterkt.
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Dat is het beeld dat we continu voor ogen
moeten houden en we moeten ons realiseren
dat onze weg, zoals de weg van ieder mens,
voorwaarts is. Ooit komt er een moment om
definitief afscheid te nemen van deze wereld en
de volgende wereld te veroveren.
Het Urantiaboek geeft aan dat ons dat 570 keer
zal overkomen, voordat wij vanaf het materiëlestadium, via het morontia-stadium het volledige
geest-stadium zullen bereiken.
Of ons handelen dus gericht is op schoonheid,
waarheid en goedheid, waarmee we kunnen
blijven testen of we ernaar streven om te
groeien op weg naar volmaaktheid, zullen we op
het volgende moeten letten:
1. Verhoog ik de waardering van schoonheid?
2. Wordt mijn morele wil sterker?
3. Wordt mijn vermogen om waarheid te
onderscheiden groter en doorzie ik meer en
meer de illusie?
4. Vergroot mijn capaciteit om mijn
medemens lief te hebben en van dienst te
zijn?
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5.

Vergroot mijn handelen mijn verlangen om
de Wil van de Vader te doen, die in ieder
geval ligt opgeslagen in de punten 1 tot en
met 4?

Hoe je dit invult in jouw leven is een
wisselwerking tussen jouw wil, jouw Godsvonk,
jouw geest van waarheid en jouw engelen.
Dit is niet uit een boekje en niet van leraren,
meesters of goeroes te leren.
Jouw ervaringen zijn jouw graadmeter en mijn
ervaringen zijn mijn graadmeter. Wissel
ervaringen onderling uit en leer van elkaar.
Het leven is de beste leerschool en hoe dichter je
mota nadert, hoe meer je ‘zult weten, gewoon
omdat je weet', als gevolg van het door
ervaringen, groeien en leren, veroverde
Morontia-bewustzijn en Morontia-intelect.

Dit is de weg die leidt naar het
verhogen van het Morontia55

bewustzijn en het Morontia-intelect,
waardoor wij ontvankelijker worden
voor ‘MOTA’ en waardoor wij meer
en meer in staat zullen zijn om de
Wil van de Vader te leven, waardoor
onze groei zal versnellen en wij
zullen opklimmen in de status van
volmaaktheid, op weg naar het
paradijs.
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‘Gezien worden',
betekent nog niet 'zelf
kunnen of willen zien’
23 oktober 2021
We hebben allemaal een Godsvonk, een loods die ons
leidt ‘binnen de wet van de vrije wil'.
Die Godsvonk is er en bij ons zolang als wij leven,
onvoorwaardelijk en dienstbaar aan ons.
Hij probeert alles om ons in bewustzijn te laten stijgen
en om het Godsbesef in ons, voor ons te laten
ontwaken, zodat wij gaan zoeken naar het contact met
God en naar God gaan verlangen.
Het is dat onmeetbare gevoel dat moet gaan
ontwaken, dat er meer is dan dat er voor ons
meetbaar, aanwijsbaar en bewijsbaar is.
Het eeuwig waken van de Richter staat tegenover het
eeuwig vergeten van ons, ook als we van zijn bestaan
weten.
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Weten betekent nog niet, 'het kunnen zien’ en dus 'er
rekening mee houden'.
Wat zou het betekenen als we in staat zouden zijn om
rekening te kunnen houden met onze wakende en
inwonende God?
Het kan niet van één kant komen.
Ook Geest kent min of meer een expressie van vreugde
over de resultaten van de mens in zijn worsteling van
opklimming.
Wij bepalen het resultaat.
God zien zoals God ons ziet, zou misschien voor mij
kennen werken om nog gerichter en nog constanter te
werken aan het verbond van het bewustzijnssamenwerkingsverband dat ik met mijn Godsvonk ben
aangegaan.
Tekst (305.1) 27:7.8 beschrijft de jubelfeesten voor
het universum en voor onze Richter wanneer wij in
onze opklimming de volgende stadia bereiken:
Het eerste jubelfeest markeerde de overeenkomst
van de sterveling met de Gedachtenrichter, toen het
voornemen om tot overleving te komen werd
bezegeld; het tweede was het ontwaken in het
morontia-leven, het derde was de fusie met de
Gedachtenrichter, het vierde het ontwaken in Havona,
het vijfde was de viering van het vinden van de
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Universele Vader, en het zesde jubelfeest vond plaats
bij het Paradijs-ontwaken uit de laatste
overgangssluimer van de tijd. Het zevende jubelfeest
markeert de intrede in het korps van sterfelijke
volkomenen en het begin van de dienst in de
eeuwigheid. Het bereiken van het zevende stadium
van geest-realisatie door een volkomene zal
waarschijnlijk het teken zijn voor het vieren van
het eerste der jubelfeesten van de eeuwigheid.
Het eerste jubelfeest is het moment dat de mens het
niveau van de derde cirkel bereikt waardoor je na de
stoffelijke dood onmiddellijk verder kunt in de
woningwerelden en waardoor de Richter de status
krijgt van 'zelfhandelend’.
De mens bepaalt zijn eigen lot maar ook het lot van de
Richter, die de hoogste wens heeft om tot fusie te
komen.

Er is dus betrokkenheid in het
samenwerkingsverband en er is vreugde bij
succes. Betrokkenheid van en vreugde bij God.
Als je God hebt ontdekt en als er een verlangen
begint te groeien, betekent dat ook dat er een
verantwoordelijkheid groeit.
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Je kunt altijd de keus maken om voor de weg
van de eeuwigheid te kiezen of om deze weg af
te wijzen.
Na het moment van fusie, waarin de mens heeft
aangetoond onvoorwaardelijk voor de verdere
zoektocht naar de Vader te gaan, is de
eeuwigheid voor de mens verzekerd.
Bij mij betekent dat, met hoe ik het nu voel
en ervaar, dat ik een verantwoordelijkheid
draag, voor het succes in het proces van fusie
tussen mijzelf en mijn Godsvonk.
Dat is een verantwoordelijkheid die ik
volledig accepteer en die consequenties
heeft.
Ieder mens zal dat voor zichzelf moeten
bepalen.

Er is een verbond.
Op weg naar mota ontstaat er
een bewustzijns-
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samenwerkingsverband tussen
God en mijzelf.
Daarin doet God alle moeite om
mijn bewustzijn en mijn
intellect te verhogen, om het
succes veilig te stellen.
God kijkt naar mij en ziet mij.
Ik zal dus meer naar God
moeten kijken en hem ook
moeten zien.
Dat ben ik verschuldigd.
Dat is mijn
verantwoordelijkheid, die ik
Kies in volledig vrije wil.
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Ook dat gaat niet vanzelf en
vereist van mij een inzet, een
investering.
Hoe het zit met de keuzemogelijkheid van de
mens binnen de hoogste wet van de vrije keus
vertelt het verhaal over de dood:

3. Het verschijnsel van de dood
(1229.8) 112:3.1 Urantianen kennen over het
algemeen slechts één soort dood, het fysische
staken van de levensenergieën. Met betrekking
tot de overleving van de persoonlijkheid zijn
er in werkelijkheid echter drie soorten dood:
(1229.9) 112:3.2 1. Geestelijke (ziele)dood.
Indien en wanneer de sterfelijke mens ten slotte
de overleving heeft afgewezen, wanneer hij
geestelijk onvermogend, morontiaal bankroet, is
verklaard naar het gezamenlijke oordeel van de
Richter en de overlevende serafijn, en wanneer
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dit gecoördi-neerde advies op Uversa is
geregistreerd en de Censors en hun
reflectiviteitsmedewerkers deze bevindingen
hebben geverifieerd, dan verordineren de
bestuurders van Orvonton de onmiddellijke
bevrijding van de inwonende Mentor. Deze
bevrijding van de Richter heeft echter geen
enkele invloed op de plichten van de
persoonlijke of groeps-serafijn die zich
bezighoudt met de individuele mens die door de
Richter wordt verlaten. Dit soort dood is finaal
in zijn betekenis, ongeacht het tijdelijke
continueren van de levende energieën van het
fysieke en mentale mechanisme. Gezien vanuit
het kosmische standpunt is de sterveling
reeds dood; het doorgaande leven wijst alleen
op het in stand blijven van het materiële
momentum van kosmische energieën.
Opmerking Winston:
Ik interpreteer dit als een manier van leven, op
alle fronten 'van God los’, waarmee die mens
aangeeft, geen enkele interesse te hebben in
welke geestelijke gerichtheid dan ook en die alle
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wetten van 'schoonheid, goedheid en waarheid'
heeft gebroken.
De Richter verlaat de mens reeds vóór de
stoffelijke dood.
(1230.1) 112:3.3 2. Verstandelijke
(bewustzijns)dood. Wanneer de vitale circuits
van het dienstbetoon van de hogere assistentbewustzijnsgeesten worden verbroken door
stoornissen van het verstand of omdat het
mechanisme van de hersenen gedeeltelijk is
vernietigd, en wanneer deze toestanden een
bepaald kritiek punt van onherstelbaarheid
passeren, krijgt de inwonende Richter
onmiddellijk de vrijheid om naar
Divinington te vertrekken. In de registers van
het universum wordt een sterfelijke
persoonlijkheid beschouwd als te zijn gestorven
wanneer de essentiële bewustzijnscircuits van
de menselijke wilsactie zijn vernietigd. En
nogmaals, dit is de dood, ongeacht het
voortgaande functioneren van het levende
mechanisme van het fysieke lichaam. Het
lichaam minus het volitionele bewustzijn is niet
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langer menselijk, doch overeenkomstig de
eerdere keuze van de menselijke wil, kan de ziel
van zulk een individuele mens overleven.
(1230.2) 112:3.4 3. Fysieke (lichaams-en
bewustzijns-)dood. Wanneer de dood een
mens overvalt, blijft de Richter in de citadel van
het bewustzijn totdat dit ophoudt als een
verstandelijk mechanisme te functioneren,
ongeveer op het moment dat de meetbare
hersenenergieën hun ritmische, vitale pulsering
staken. Na deze ontbinding neemt de Richter
zonder enig uiterlijk vertoon afscheid van
het verdwijnend bewustzijn, precies zoals hij
jaren tevoren binnenkwam, en vertrekt via
Uversa naar Divinington.

De Richter blijft trouw de mens dienen zolang
als nodig is en zolang als het zin heeft, vol
overgave en met de liefde van God en met de
hoop om met de mens te kunnen fuseren.
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We worden gezien door God.
Ik zal er zorg voor dragen om
meer tijd te besteden om God te
zien.
Het aangaan van een
samenwerkingsverband is het
aangaan van een verbond.
Dat vereist het besef van
verantwoordelijkheid, van
aandacht, van investering.
Dit is stap drie van de drie
stappen beschreven aan het
eind van boek twintig.
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Niets gaat vanzelf, groei is
investeren en heel hard
werken aan jezelf.

Deze wereld waar wij nu op leven, is bovendien
een fantastisch decor om te kunnen leren en te
kunnen groeien.
Als we aankomen op de woningwerelden en een
wereld krijgen toegewezen waar we gaan
starten, gezien ons niveau van bewustzijn, leven
we daar samen met mensen die hetzelfde
bewustzijn hebben als wijzelf.
Als je de eenheid hier hebt leren omarmen en de
liefde hebt geleefd, zul je daar niet meer
samenleven met mensen met een lager
bewustzijn.
Op deze wereld vind je alle niveaus van
bewustzijn, ook de lage en ook de hele lage.
Wij zijn hier nog in staat om elkaar van alles aan
te kunnen doen.
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De lessen zijn hier misschien harder en de
testen moeilijker maar als je wilt, kun je hier
enorme stappen maken.
Deze leerschool biedt alles op ieder niveau.
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Identificatie, is dat
‘vooruit’ of
‘achteruit’?
24 oktober 2021
Ik heb onlangs op YouTube filmpjes gezien over een
spirituele stroming die ervan uitgaat dat ‘groei op de
persoonlijke weg’ alles te maken heeft met ‘ILLUSIE’.
Er werd aangegeven dat alles een illusie is, alles is
onecht en onwezenlijk. De visie van die stroming gaat
ervan uit dat ieder mens volmaakt is, wij zijn dit
echter alleen vergeten en door het onszelf weer te
gaan herinneren, gaan wij het allemaal weer begrijpen
en zijn wij weer volmaakt.
Deze visie gaat ervan uit dat ik de volmaaktheid al heb
ervaren, maar helaas door één of ander voorval ben
vergeten en dat ik slechts door herinnering de
volmaaktheid opnieuw kan omarmen, waardoor ik
mijn volmaaktheid'zal terugkrijgen.
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Ik hoef de volmaaktheid dus niet door ervaring te
'veroveren’, maar slechts door herinnering 'terug te
krijgen’.
Overigens ben ik deze zienswijze vaker gehoord als de
aanvliegroute op weg naar het bereiken van de
structurele status van 'vrede, rust en vreugde’.
Hoe past dit beeld in het beeld van het ‘Morontiaintellect’ en dus van morontia-mota.
Intellect dat reeds in aanraking is geweest met
volmaaktheid, vóór het moment van vergeten, zou
toch moeten weten of we volmaakt zijn of dat we dat
misschien niet zijn en derhalve dus nog moeten
worden.

Het Urantiaboek geeft aan dat het ‘hogere
intellect’, het 'Morontia-intelect' ons zegt, dat er
een tweevoudige bewustzijn nodig is, dat
beheerst wordt door één wil.
Voor de mens, als één deel van het tweevoudig
bewustzijn is het noodzakelijk dat wij onszelf
identificeren voor wat betreft ons bewustzijn
met het bewustzijn van God, het andere deel van
dat tweevoudig bewustzijn. Het goddelijk
bewustzijn dat in ons woont is volmaakt.
70

God is nog slechts een facet dat hoewel God in
ons woont, God nog geen onverbrekelijk deel
van ons is.

‘God is nog niet ons en wij
zijn nog niet God'.
De vraag is of wij ons datgene
kunnen herinneren dat nog geen
deel is van onszelf en dat wij daarom
dus ook nog niet zijn en waarvan we
de kwaliteiten dus ook nog niet
kunnen bezitten.
Van het tweevoudig gegeven is God het
ene deel en zijn wij het andere, maar
wij zijn nog geen eenheid, dat zijn
wij pas na het proces van fusie.
Als God een deel is van ons, na het
proces van fusie, dan heeft God de
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eeuwigheid nodig om ons te voeden
vanuit het goddelijk bewustzijn,
want we blijven eeuwig groeien en
we kunnen nooit hoger reiken dan
dat we op zeker moment groot zijn.
Wat is Morontia-intelect ook alweer?
‘Morontia-intellect impliceert derhalve
een tweevoudig bewustzijn in het
plaatselijk universum, DAT BEHEERST
WORDT DOOR ÉÉN WIL. En bij
stervelingen is dit een wil die, hoewel in
oorsprong menselijk, nu goddelijk
wordt door ’s mensen identificatie van
zijn menselijke bewustzijn met het
bewustzijn Gods'.

Wat is mijn eigen visie hierover?
Ik constateer dat groeien in bewustzijn een
weg is van vallen en opstaan. Het is een
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leerproces en het heeft primair een
geestelijke gerichtheid.
Leren door te vallen en op te staan, keer op
keer opnieuw, is een ervaringsreis.
Als ik mij slechts iets hoefde te herinneren,
dan zou ik die ervaring in het verleden
reeds gehad moeten hebben.
Mijn eigen leven geeft aan dat het een
proces is met ‘veroveringen', die mij niet de
indruk geven van het mij herinneren, maar
die mij tonen dat ik keer op keer een
nieuwe wereld betreed.
Zou het kunnen zijn dat als ik uitga van het
gegeven dat ik al volmaakt ben en dus niets
meer hoef te doen om volmaakt te worden,
behalve het mijzelf te herinneren, ik
daarmee juist de strijd van de
worsteling negeer, omdat ik niets zou
hoeven doen, behalve het mij te
herinneren?
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Maakt die weg van uitsluitend mijzelf te
herinneren, mij niet juist vleugellam en
weerhoudt die weg mij er niet juist van
om de Geestelijke ervaringsreis te gaan
starten?

Groeien naar God is
identificeren met God.
Hoe meer ik mij kan
identificeren met God, hoe
meer ik kan groeien naar
God en hoe meer ik volmaakt
kan worden als God.
Identificeren is een proces
gericht op de toekomst, op
verovering door ervaring, op
verovering door keer op
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keer te vallen en op te
staan.
Identificeren is een proces
met de richting ‘vooruit’.
Herinneren is teruggaan in
mijn verleden en naar
bovenhalen wat er was
maar wat er nu even, door
één of ander voorval, niet
meer is.
Herinneren is een proces met
de richting ‘achteruit’.
Althans, zoals ik het zelf ervaar,
naar aanleiding van de weg die ik
tot nu toe zelf heb afgelegd.
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Het grote beeld
25 oktober 2021
Ik krijg keer op keer een beeld dat ik niet goed kan
plaatsen.
We leven in een wereld op dit moment vol met
tegenstellingen wat ook leidt tot protestacties van het
ene tegen het ander en van het ander tegen het ene.
Dit leidt altijd tot onoplosbare situaties want met dit
soort dingen bestaat er geen gelijk, dit is namelijk
afhankelijk vanuit de invalshoek waaruit het probleem
wordt bekeken, waarbij deze invalshoeken altijd
aanvechtbaar en verdedigbaar zijn en die individuele
standpunten worden bepaald.
Oplossingen zijn daarom ook op detail niveau niet
interessant en zijn geen vaststaand feit.
Je maakt met de oplossingen een deel van de mensen
blij en een deel van de mensen boos.
Als er weer iets in het nieuws opduikt over wat dan
ook, zie ik iedere keer een grote ronde bal in de lucht,
met een donkere kleur die is afgetekend tegen een
lichtende, heldere hemel.
Gisteren begon ik te begrijpen wat de inhoud van dat
beeld is.
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Het heeft te maken met het contrast van een donkere
massa tegen een lichte achtergrond. Contrast als licht
en donker.
Alles om ons heen, iedere interactie tussen mensen,
creëert een energieveld met een eigen lichtintensiteit
of met juist geen lichtintensiteit.
Iedere interactie creëert een mate van bewustzijn dat
ergens past op de vijf paden of op de zeven cirkels.
Dat heeft niets te maken met het onderwerp of met de
details.
De details zijn ondergeschikt aan de frequentie van
wat de interactie uitstraalt en dus ook van wat de
interactie vertegenwoordigt.
Wij storten onszelf altijd onmiddellijk in de details van
het onderwerp en kwalificeren die details tot
belangrijk of onbelangrijk, tot waarheid of waanzin,
dus tot juist of onjuist.
Niemand let op de uitstralingsfrequentie van het
conflict en welke lichtintensiteit dat genereert.
Het onderwerp is ondergeschikt maar de onderlinge
benaderingswijze, het respect voor elkaar, het
onbevooroordeeld kunnen kijken naar de inhoud, de
wil hebben om een oplossing te vinden in het belang
van allen en de bereidheid hebben om daar
gezamenlijk voor te kiezen, bepaald de uitstraling van
de interactie en de frequentie van de energie die van
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het geheel afkomt, dus ook van de intensiteit van het
licht dat die gebeurtenis uitstraalt.

Wat ik nu zie op ieder niveau, maar vooral in
bijvoorbeeld de (landelijke) politiek is de
onbereidheid om iets te willen met de mening
van een ander en die mening bij voorbaat al te
veroordelen en aan flarden te schieten.
Als we op niveau de wereld willen veranderen
en willen verbeteren, zullen we op niveau
moeten kunnen communiceren en op niveau
met elkaar kunnen omgaan.
Als de wil er is, is de oplossing er, een
oplossing voor ieder probleem.

Als de wil er is en als het niveau
er is, zal er uitsluitend gestreefd
worden naar oplossingen op het
niveau van schoonheid, waarheid
en goedheid.
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Wat houdt schoonheid, waarheid en goedheid
ook al weer precies of ‘zo ongeveer precies' in
en wat betekent 'het willen hebben van de Wil’?
(1458.2) 132:2.5 GOEDHEID groeit steeds
naar nieuwe hoogten van de toenemende
vrijheid van morele zelfverwerkelijking en
geestelijke persoonlijkheidsver-worvenheid
– de ontdekking van en IDENTIFICATIE met
de inwonende Richter. Een ERVARING is
GOED wanneer zij de waardering van
SCHOONHEID VERHOOGT, de morele wil
sterker maakt, het vermogen om WAARHEID
te ONDERSCHEIDEN UITBREIDT, de
capaciteit om de medemens LIEF TE HEBBEN
en van dienst te zijn VERSTERKT, de
GEESTELIJKE IDEALEN VERHEFT en de
allerhoogste menselijke motieven in de tijd
verenigt met de eeuwige plannen van de
inwonende Richter: dit alles voert
rechtstreeks tot een groter verlangen om de
wil van de Vader te doen, waarbij de
goddelijke hartstocht om God te zoeken en
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hem meer gelijk te worden, wordt
bevorderd.

GOEDHEID groeit uitsluitend
met de ontdekking van en de
identificatie met de eigen
inwonende Godsvonk.
Alleen hierdoor kan de
waardering van schoonheid
worden verhoogd en leren
we waarheid te
onderscheiden, waardoor we
de capaciteit krijgen om
Onze medemens lief te
hebben, waardoor onze
geestelijke idealen worden
verheven
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En onze idealen worden
verenigd met de motieven van
onze inwonende Godsvonk.
Pas dan zal ieder probleem op deze
wereld inherent zijn aan een oplossing,
tot het nut van allen en door iedereen
worden omarmd.
Pas dan zal de strijd om de inhoud
ondergeschikt worden aan de ‘grotere
aanpak' van ieder probleem.

Nu is het probleem en de strijd
om de oplossing nog de
donkere bal met te weinig
lichtfrequentie in de lichtende
omgeving van de voorhanden
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zijnde mogelijkheden wanneer
wij ons gaan identificeren met
onze inwonende Godsvonk.
Soms is er bij het streven naar
oplossingen geen keus en zoeken we
het compromis. Dan zal de strijd
ontstaan om te zoeken naar het
compromis waar iedere partij
ernaar streeft zoveel mogelijk winst
te behalen en is het uitgangspunt in
het vinden van de oplossing om
zoveel als mogelijk 'het eigen belang
te dienen’.
Identificeren met God is dus bij het
aanpakken van problemen, niet het
naar de details kijken, maar is het
kijken naar het licht van de energie82

frequentie van de mogelijke
oplossingen, die gefundeerd zijn op
schoonheid, waarheid en goedheid.

Het gaat om het grote beeld.
Wie niet groot is, kan nog
niet ver kijken en wordt nog
in zijn of haar zicht beperkt
door de sluier van de illusie.

Identificatie met onze
eigen Godsvonk leidt
ons naar een
compleet andere weg,
naar een compleet
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andere aanpak van
alles wat wij op onze
weg tegenkomen.
Uiteindelijk is dit de
enige werkende weg.
Die Weg krijgt kracht en
wordt een effectieve weg
voor het oplossen van
problemen van een land of
van deze wereld als het
collectief in staat is om zich
te identificeren met God en
gaat streven naar
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schoonheid, waarheid en
goedheid.
Het collectief zijn de
opgetelde individuen, dus jij
en ik.
De verandering begint als jij
en ik beginnen en die keus
gaan maken.
Ik heb gekozen.
Er is dus eerst een verandering nodig om
tot de wezenlijke, om tot de
doorslaggevende verandering te kunnen
komen.
Zolang we verstrikken en verstikken in de
waarde van de inhoud, in de details, zijn we
niet in staat om te handelen en om keuzes
te kunnen maken op basis van schoonheid,
85

waarheid en goedheid. Er is nog geen
gedrevenheid om onszelf te identificeren
met God, waardoor GOEDHEID kan
ontstaan en we leren de WAARHEID te
onderscheiden en de EENHEID te kennen.
Alleen vanuit die eenheid en gedragen
door waarheid zijn we in staat om uit
liefde voor onze naasten, de KEUS TE
MAKEN DIE HET BESTE IS VOOR ALLEN
EN ZIJN WE IN STAAT OM DIE KEUZES
ONVOORWAARDELIJK TE ACCEPTEREN.
Zolang we ons nog storten op het
verdedigen van de details en onze details
als enige juiste met hand en tand
verdedigen, bevinden we ons nog in het
drijfzand van het moeras van de dualiteit
en verdedigen we uitsluitend onze eigen
belangen.
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Om dat totale bewustzijn te
kunnen verheffen, zullen
eerst vele individuen
zichzelf moeten verheffen.
Het grote beeld ontstaat
uitsluitend als optelsom van
vele kleine beeldjes.
Die kleine beeldjes zijn jij
en jij en jij en ik.
Al het bovenstaande nogmaals samengevat,
want dit is waar het om gaat:
Bij iedere interactie in ons eigen leven en
bij iedere aanpak van ieder probleem
zullen we ons dus moeten identificeren met
onze inwonende God, waardoor:
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 Onze goedheid groeit.
 Onze waardering van schoonheid wordt
verhoogd.
 Wij leren waarheid te onderscheiden.
 Onze capaciteit groeit om onze
medemens lief te hebben.
 Onze geestelijke idealen worden
verheven, waardoor
 Onze idealen nog meer worden verheven
met de motieven van onze inwonende
Godsvonk.
Identificeren met God is het in
overeenstemming brengen van de
menselijke natuur met de goddelijke
natuur, die bepaald wordt door één wil, die
in oorsprong menselijk, steeds meer
Goddelijk zal worden.
Als we God hebben ontdekt en ons steeds
meer kunnen identificeren met God groeit
de ervaring van goedheid.
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Een ERVARING is GOED wanneer zij de
waardering van SCHOONHEID VERHOOGT,
de morele wil sterker maakt, het vermogen
om WAARHEID te ONDERSCHEIDEN
UITBREIDT, de capaciteit om de medemens
LIEF TE HEBBEN en van dienst te zijn
VERSTERKT, de GEESTELIJKE IDEALEN
VERHEFT en de allerhoogste menselijke
motieven in de tijd verenigt met de
eeuwige plannen van de inwonende
Richter: dit alles voert rechtstreeks tot
een groter verlangen om de wil van de
Vader te doen, waarbij de goddelijke
hartstocht om God te zoeken en hem
meer gelijk te worden, wordt bevorderd.
Dit is de weg waarop uiteindelijk de
oplossingen gevonden zullen worden voor
de problemen op deze wereld, waarvan de
oplossingen zullen leiden tot het welzijn
van een ieder op deze wereld.
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Oplossingen die dus alleen gerealiseerd
zullen worden als de mens in staat is
zich te identificeren met God, door zijn
menselijke natuur te laten samengaan
met de Goddelijke natuur en dat
daardoor de menselijke wil steeds meer
zal worden afgestemd op de Wil van
God.
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De Wil van God leven
en wat dat betekent
28 oktober 2021
Het gaat er dus uiteindelijk allemaal om, om onze
menselijke wil in overeenstemming te brengen met de
Geestelijke Wil, met de Wil van God. Dat is de taak op
het traject vanaf de eerste cirkel tot het moment van
fusie.

Wat zegt het Urantiaboek
over de Wil van God?
(52.5) 3:6.2 De soevereiniteit van God is
onbeperkt; zij is het fundamentele feit der ganse
schepping. Het universum is niet onvermijdelijk
geweest. Het universum is er niet bij toeval en
evenmin bestaat het door en in zichzelf. Het
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universum is een scheppingswerk en is daarom
geheel aan de wil van de Schepper
onderworpen. De wil van God is goddelijke
waarheid, levende liefde; daarom worden de
zich vervolmakende scheppingen van de
evolutionaire universa gekenmerkt door
goedheid – vrijwel goddelijk zijn – en door
potentieel kwaad – het verre van goddelijk
zijn.
Opmerking Winston:
Hoofdstuk 12.7 neem ik hier helemaal mee omdat
dit gaat over 'het deel en het geheel’, waar God
altijd gericht is op ‘het belang van het geheel'.

12.7. Het deel en het geheel
(137.4) 12:7.1 Door alle tijd en ruimte heen, en
met betrekking tot alle werkelijkheid, van welke
aard deze ook moge zijn, is er een
onverbiddelijke, onpersoonlijke wet van kracht,
die gelijk staat aan het functioneren van een
kosmische voorzienigheid. Barmhartigheid
kenmerkt Gods houding van liefde voor het
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individu; onpartijdigheid motiveert Gods
houding jegens het totaal. De wil van God
zegeviert niet noodzakelijkerwijs in het deel
– het hart van iedere persoonlijkheid – maar
zijn wil regeert daadwerkelijk het geheel,
het universum van universa.
(137.5) 12:7.2 In al Gods handelen met al zijn
wezens geldt dat zijn wetten niet inherent
arbitrair zijn. U, met uw beperkte visie en uw
eindige gezichtspunt, moeten de daden van God
wel dikwijls dictatoriaal en willekeurig
toeschijnen. De wetten van God zijn niet
anders dan de gewoonten van God, zijn
manier om de dingen steeds weer te doen; en
hij doet alle dingen altijd goed. Ge ziet dat God
hetzelfde steeds weer op dezelfde manier doet,
eenvoudig omdat dit de beste manier is om dat
ding in de gegeven omstandigheden te doen; de
beste manier is dan ook de juiste manier, en
daarom verordent de oneindige wijsheid dat het
altijd precies zo, volmaakt gedaan moet worden.
Ge dient ook in gedachten te houden dat de
natuur niet uitsluitend het handelen van de
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Godheid is: er zijn ook andere invloeden
werkzaam in de verschijnselen die de mens
de natuur noemt.
(137.6) 12:7.3 Het is weerzinwekkend voor de
goddelijke natuur om enigerlei vorm van
achteruitgang te ondergaan of om ooit toe te
staan dat een zuiver persoonlijke handeling op
een minderwaardige wijze wordt uitgevoerd.
Wij moeten hier echter duidelijk zeggen dat
indien in de goddelijkheid van een situatie, in
uiterste omstandigheden, in enig geval waar de
gedragslijn der allerhoogste wijsheid wellicht
zou aangeven dat een ander gedrag vereist is –
indien de eisen der volmaaktheid om de een of
andere reden een andere, betere methode van
reageren zouden voorschrij-ven, de alwijze God
dan onmiddellijk op die betere en meer
passende wijze zou functioneren. Dit zou dan
de uitdrukking zijn van een hogere wet, niet
de herziening van een lagere wet.
(137.7) 12:7.4 God is niet een aan gewoonten
gebonden slaaf van de chronische herhaling van
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zijn eigen vrijwillige daden. De wetten van de
Oneindige zijn niet met elkaar in strijd; het zijn
alle volmaaktheden van de onfeilbare natuur;
het zijn alle onbetwistbare daden die foutloze
beslissingen uitdrukken. Wetten zijn de
onveranderlijke reactie van een oneindig,
volmaakt en goddelijk bewustzijn. De daden
van God zijn alle gewild, niettegenstaande het
feit dat zij schijnbaar altijd hetzelfde zijn. In God
‘is geen verandering of zweem van ommekeer.’
Dit alles echter, wat naar waarheid gezegd kan
worden van de Universele Vader, kan niet met
even grote zekerheid gezegd worden van al zijn
ondergeschikte verstandelijke wezens of van
zijn evolutionaire schepselen.
(137.8) 12:7.5 Omdat God onveranderlijk is,
kunt ge er in alle normale omstandigheden op
rekenen dat hij hetzelfde ding op dezelfde
identieke, gewone manier zal doen. God is de
verzekering van stabiliteit voor alle
geschapen dingen en wezens. Hij is God:
daarom verandert hij niet.
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(138.1) 12:7.6 En al deze bestendigheid in zijn
gedrag en uniformiteit in zijn handelen is
persoonlijk, bewust, en in hoge mate gewild,
want de grote God is niet een hulpeloze slaaf van
zijn eigen volmaaktheid en oneindigheid. God is
niet een zelfwerkende automatische kracht; hij
is ook niet een slaafs aan wetten gebonden
macht. God is geen wiskundige vergelijking of
een chemische formule. Hij is een oerpersoonlijkheid met vrije wil. Hij is de
Universele Vader, een wezen dat overvloeit van
persoonlijkheid en de universele fontein is van
alle geschapen persoonlijkheid.
(138.2) 12:7.7 De wil van God zegeviert niet
onveranderlijk in het hart der materiële
stervelingen die God zoeken, doch indien men
het tijdskader ruimer neemt dan het moment en
dit het gehele eerste leven doet omvatten, dan
wordt Gods wil steeds duidelijker zichtbaar in
de geestelijke vruchten die worden
voortgebracht in de levens van de door de geest
geleide kinderen van God. En wanneer het
menselijke leven vervolgens nog ruimer
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genomen wordt en men het de morontiaervaring laat omvatten, dan ziet men dat de
goddelijke wil steeds helderder aan de dag
treedt in de steeds geestelijker wordende daden
van de schepselen uit de tijd, die de goddelijke
heerlijkheden zijn gaan smaken van het ervaren
van de verwantschap van de persoonlijkheid
van de mens met de persoonlijkheid van de
Universele Vader.
(138.3) 12:7.8 Het Vaderschap van God en de
broederschap der mensen geven op het niveau
van persoonlijkheid de paradox te zien van het
deel en het geheel. God heeft elk individu lief als
een individueel kind in het hemelse gezin. Toch
heeft God alle individuele mensen aldus lief;
hij kent geen aanzien des persoons, en de
universaliteit van zijn liefde doet een
verwantschap van het geheel ontstaan, de
universele broederschap.
(138.4) 12:7.9 De liefde van de Vader
individualiseert iedere persoonlijkheid op
absolute wijze als een uniek kind van de
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Universele Vader, een kind waarvan tot in de
oneindigheid geen duplicaat bestaat, een
wilsschepsel dat in alle eeuwigheid
onvervangbaar is. De liefde van de Vader
verheerlijkt ieder kind van God, verlicht ieder
lid van de hemelse familie, tekent de unieke
natuur van ieder persoonlijk wezen scherp af
tegen de onpersoonlijke niveaus die buiten het
broederlijke circuit liggen van de Vader van
allen. De liefde van God geeft een treffend beeld
van de transcendente waarde van ieder
wilsschepsel, openbaart onmiskenbaar de hoge
waarde die de Universele Vader aan een ieder
van zijn kinderen heeft toegekend, vanaf de
hoogste schepper-persoonlijkheid met Paradijsstatus tot en met de laagste persoonlijkheid met
de waardigheid van wil onder de primitieve
stammen in de dageraad van de menselijke
soort op een evolutionaire wereld in tijd en
ruimte.
(138.5) 12:7.10 Het is deze liefde van God voor
het individu die de goddelijke familie van alle
individuele wezens doet ontstaan, de universele
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broederschap van de vrijwillige kinderen van de
Paradijs-Vader. En omdat deze broederschap
universeel is, is zij een verwantschap van het
geheel. Broederschap onthult, wanneer zij
universeel is, niet de betrekking daartoe van
elk apart, maar de verwantschap van allen.
Broederschap is een werkelijkheid van het
totaal en onthult daarom kwaliteiten van het
geheel, in tegenstelling tot kwaliteiten van
het deel.

(138.6) 12:7.11 Broederschap vormt
een feit van betrekking tussen alle
persoonlijkheden die in het
universum bestaan. Geen enkele
persoon kan de weldaden of straffen
ontgaan die het gevolg kunnen zijn
van zijn betrekking tot andere
personen. Het deel gedijt of lijdt in
de maat met het geheel. De goede
inspanning van ieder mens strekt
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alle mensen ten voordeel; de
dwaling of het kwaad van ieder
mens vermeerdert de ellende van
alle mensen. Zoals het deel zich
beweegt, zo beweegt zich het geheel.
Zoals het geheel vorderingen maakt,
zo maakt ook het deel vorderingen.
De betrekkelijke snelheden van het
deel en van het geheel bepalen of het
deel wordt vertraagd door de
traagheid van het geheel, of wordt
voortgestuwd door de vaart van de
kosmische broederschap.
Opmerking Winston:
Bovenstaande is het ultieme resultaat
van het enige principe in de schepping
van DE EENHEID VAN ALLES DAT IS.
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Die eenheid leidt tot verbondenheid,
beïnvloeding, afhankelijkheid en
verantwoordelijkheid
Het deel is verantwoordelijk voor het
totaal.
Dit loopt door de hele reeks van de
boeken ‘Een wonderbaarlijke reis'.
Het individu heeft invloed op de
broederschap en de broederschap
beïnvloedt het individu.
Zie nogmaals onderstaande afbeelding.
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(139.1) 12:7.12 Het is een mysterie dat God een
zeer persoonlijk, zichzelf bewust wezen is, met
een hoofdkwartier waar hij resideert, en
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tegelijkertijd persoonlijk tegenwoordig is in zulk
een ontzaglijk uitgestrekt universum en
persoonlijk in contact staat met zulk een
welhaast oneindig aantal wezens. Dat zo’n
verschijnsel een mysterie is dat uw menselijke
bevatting te boven gaat, dient uw geloof niet in
het minst te verzwakken. Laat u door de
grootheid van de oneindigheid, de
onmetelijkheid van de eeuwigheid, en de
grootsheid en glorie van het
onvergelijkelijke karakter van God, niet
intimideren, onthutsen, of ontmoedigen; de
Vader is immers niet zeer ver van een ieder
van u: hij woont binnen in u, en in hem
bewegen wij ons allen letterlijk, leven wij
daadwerkelijk, en bestaan wij waarlijk.
(139.2) 12:7.13 Ook al functioneert de
Paradijs-Vader door zijn goddelijke
scheppers en zijn geschapen kinderen, toch
geniet hij ook het innigste innerlijke contact
met u, een contact zo subliem, zo hoogst
persoonlijk, dat het zelfs mijn bevatting te
boven gaat – de geheimnisvolle
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gemeenschap van het Vader-fragment met
de menselijke ziel en met het sterfelijke
bewustzijn waarin het daadwerkelijk woont.
Gezien wat ge weet van deze Godsgeschenken,
weet ge ook dat de Vader niet alleen met zijn
goddelijke deelgenoten in intiem contact staat,
maar ook met zijn evolutionaire sterfelijke
kinderen in de tijd. De Vader verblijft inderdaad
op het Paradijs, maar zijn goddelijke
tegenwoordigheid woont ook in het bewustzijn
van de mens.
(139.3) 12:7.14 Al wordt de geest van een Zoon
uitgestort over alle vlees, al heeft een Zoon eens
onder u gewoond in de gelijkenis van het
sterfelijk vlees, al behoeden en leiden de
serafijnen u persoonlijk, hoe kan ook maar één
van deze goddelijke wezens van het Tweede
Centrum en van het Derde ooit hopen u zo dicht
te naderen of u zo volledig te begrijpen als de
Vader, die een deel van zichzelf gegeven heeft
om in u te zijn, om uw werkelijk en goddelijk, ja,
uw eeuwig zelf te zijn?

104

Vanaf hier gaat het weer verder over ‘De Wil
van God’.
(137.4) 12:7.1 Door alle tijd en ruimte heen, en
met betrekking tot alle werkelijkheid, van welke
aard deze ook moge zijn, is er een
onverbiddelijke, onpersoonlijke wet van kracht,
die gelijk staat aan het functioneren van een
kosmische voorzienigheid. Barmhartigheid
kenmerkt Gods houding van liefde voor het
individu; onpartijdigheid motiveert Gods
houding jegens het totaal. De wil van God
zegeviert niet noodzakelijkerwijs in het deel
– het hart van iedere persoonlijkheid – maar
zijn wil regeert daadwerkelijk het geheel,
het universum van universa.
(435.7) 39:4.14 De sleutels tot het koninkrijk
des hemels zijn: oprechtheid, meer oprechtheid
en nog meer oprechtheid. Alle mensen bezitten
deze sleutels. De mensen gebruiken ze – gaan
vooruit in geestelijke status – door beslissingen,
beslissingen en nog meer beslissingen. De
hoogste ethische keuze is de keuze van de
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hoogst mogelijke waarde en altijd – op
iedere wereld en op alle werelden – is dit de
keuze om de wil van God te doen. Indien de
mens zo kiest, is hij groot, ook al is hij de
nederigste burger van Jerusem of zelfs de
minste onder de stervelingen op Urantia.
(1116.7) 101:10.6 Er kunnen nooit
wetenschappelijke of logische bewijzen worden
geleverd van goddelijkheid. De rede alleen kan
nimmer de waarden en goedheden van de
religieuze ervaring bekrachtigen. Maar dit zal
altijd waar zijn: een ieder die de wil van God
wil doen, zal de geldigheid van geestelijke
waarden begrijpen. Op het niveau van de
sterveling kunnen wij niet dichter in de
buurt komen van bewijzen voor de realiteit
van religieuze ervaring. Dergelijk
geloofsvertrouwen verschaft de enige
mogelijkheid om te ontkomen aan de
mechanische greep van de materiële wereld
en uit de dwaling en vervorming die worden
veroorzaakt door de onvolledigheid van de
verstandelijke wereld; het is de enige
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oplossing die is gevonden is voor de impasse
in het sterfelijk denken inzake de continue
overleving van de individuele
persoonlijkheid. Het is het enige paspoort
naar voltooiing van werkelijkheid en
eeuwigheid van leven in een universele
schepping van liefde, wetmatigheid, eenheid
en progressief bereiken van de Godheid.
(1133.3) 103:4.3 Schuldgevoel (niet het zich
bewust zijn van zonde) komt voort uit het
onderbreken van de geestelijke gemeenschap òf
uit een verlaging van de morele idealen die men
heeft. Men kan alleen uit zulk een lastige
situatie verlost worden door het besef dat de
hoogste morele idealen die men heeft niet
noodzakelijkerwijs synoniem zijn met de wil
van God. De mens kan niet verwachten naar
zijn hoogste idealen te kunnen leven, doch
hij kan wel trouw blijven aan zijn
doelstelling om God te vinden en meer en
meer te worden zoals hij.
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(1174.7) 106:9.11 Vroeg of laat beginnen alle
persoonlijkheden in het universum te beseffen
dat de finale queeste der eeuwigheid de
eindeloze exploratie van de oneindigheid is, de
altijddurende ontdekkingsreis naar en in de
absoluutheid van de Eerste Bron en Centrum.
Vroeg of laat worden wij ons allen bewust dat
alle groei van schepselen evenredig is met hun
identificatie met de Vader. Wij begrijpen
tenslotte dat het leven van de wil van God
het eeuwige paspoort is naar de eindeloze
mogelijkheid der oneindigheid zelve.
Stervelingen zullen eens beseffen dat hun
welslagen in de queeste naar de Oneindige recht
evenredig is met hun bereiken van gelijkenis
met de Vader, en dat in dit universum-tijdperk
de werkelijkheden van de Vader geopenbaard
worden in de eigenschappen van goddelijkheid.
En deze eigenschappen van goddelijkheid
kunnen schepselen in het universum zich
persoonlijk eigen maken wanneer zij
ervaren op goddelijke wijze te leven, en op
goddelijke wijze leven betekent
daadwerkelijk de wil van God te leven.
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(1176.4) 107:0.4 Iedere sterveling die een
Schepper-Zoon heeft gezien, heeft de
Universele Vader gezien, en in een ieder in
wie een goddelijke Richter woont, woont de
Paradijs-Vader. Iedere sterveling die bewust
of onbewust de leiding volgt van de Richter
die bij hem inwoont, leeft overeenkomstig de
wil van God. Het besef van de
tegenwoordigheid van de Richter is het besef
van de tegenwoordigheid van God. De eeuwige
fusie van de Richter met de evolutionaire ziel
van de mens is de feitelijke ervaring van de
eeuwige verbintenis met God als een
universum-partner van de Godheid.
(1190.3) 108:4.2 Hoewel deze geheimnisvolle
tegenwoordigheden niet ondergeschikt zijn aan,
en noch gecoördineerd noch kennelijk
verbonden zijn met het werk van het universum
van universa, en ofschoon zij onafhankelijk
optreden in het bewustzijn van de
mensenkinderen, sporen zij de schepselen bij
wie zij inwonen toch zonder ophouden aan
tot het nastreven van goddelijke idealen, en
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lokken zij hen steeds omhoog naar de
doeleinden en plannen van een toekomstig,
beter leven. Deze Geheimnisvolle Mentoren zijn
voortdurend behulpzaam bij het vestigen van de
geestelijke heerschappij van Michael in het hele
universum Nebadon, terwijl zij op mysterieuze
wijze ook bijdragen tot de stabilisatie van de
soevereiniteit van de Ouden der Dagen in
Orvonton. De Richters zijn de wil van God, en
aangezien de Allerhoogste Schepperkinderen van God diezelfde wil persoonlijk
belichamen, is het onvermijdelijk dat de
daden van de Richters en de soevereiniteit
van de universum-regeerders onderling van
elkaar afhankelijk zijn. Ofschoon zij niet met
elkaar verbonden lijken, moeten de Vadertegenwoordigheid van de Richters en de Vadersoevereiniteit van Michael van Nebadon wel
uiteenlopende manifestaties zijn van dezelfde
goddelijkheid.
(1211.2) 110:6.17 De aandrijving door geloof
maakt de volle bewustwording van ’s mensen
zoonschap bij God tot een ervaringsfeit, maar
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handelen, het uitvoeren van beslissingen, is van
wezenlijk belang voor het evolutionaire
bereiken van het besef van progressieve
verwantschap met de kosmische actualiteit van
de Allerhoogste. In de geestelijke wereld zet
geloof potentialiteiten om in actualiteiten, maar
in de eindige gebieden van de Allerhoogste
wordt het potentieel bestaande alleen tot
actualiteit door en via de verwezenlijking van
keuze-ervaring. Maar de keuze om de wil van
God te doen, verbindt, in het handelen van de
persoonlijkheid, geestelijk
geloofsvertrouwen met materiële
beslissingen, en hierdoor wordt voorzien in
een goddelijk, geestelijk draaipunt voor het
effectiever functioneren van de menselijke,
materiële hefboomwerking van de honger
naar God. Door zulk een wijze coördinatie van
materiële en geestelijke krachten wordt zowel
het kosmische besef van de Allerhoogste als het
morontia-verstaan van de Paradijs-Godheden in
aanzienlijke mate versterkt.
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(1212.2) 110:7.1 Het voltooien van de zeven
kosmische cirkelgangen staat niet gelijk aan
fusie met de Richter. Er leven vele stervelingen
op Urantia die hun cirkels hebben bereikt; fusie
hangt echter af van andere, nog grotere en
subliemere geestelijke prestaties, van het
bereiken van een finale, volledige
overeenstemming van de wil van de
sterveling met de wil van God zoals deze
zetelt in de Gedachtenrichter.

(1221.2) 111:5.1 Het doen
van de wil van God is
niets meer of minder dan
dat het schepsel de
bereidheid toont zijn
innerlijk leven met God
te delen – met diezelfde God die
112

zo’n leven van innerlijke betekeniswaarde voor het schepsel mogelijk heeft
gemaakt. Delen

is Godgelijk
– het is goddelijk. God deelt
alles met de Eeuwige Zoon en met de
Oneindige Geest, terwijl dezen op hun
beurt alle dingen delen met hun
goddelijke Zonen en hun geest-Dochters
in de universa.
(1262.10) 115:3.13 De drie Absoluten van
potentialiteit zijn werkzaam op het zuiver
eeuwige niveau van de kosmos en functioneren
derhalve nooit als zodanig op subabsolute
niveaus. Op de afdalende niveaus van
werkelijkheid is de trioditeit van potentialiteit
manifest bij het Ultieme en op het Allerhoogste.
Het potentiële kan wel niet tot tijd-actualisering
komen ten aanzien van een deel op enig
subabsoluut niveau, doch nooit in het totaal.
Uiteindelijk zegeviert de wil van God, niet
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altijd ten aanzien van het individu, doch
steeds waar het om het totaal gaat.
(1300.2) 118:6.6 In het leven van stervelingen
gaan er voortdurend wegen van verschillend
gedrag open en dicht, en in de perioden
wanneer er keuze mogelijk is, beslist de
menselijke persoonlijkheid voortdurend
tussen deze vele wegen. De wereldlijke wil
staat in verbinding met de tijd, en moet zijn tijd
afwachten om de gelegenheid te vinden zich uit
te drukken. De geestelijke wil is reeds

begonnen de bevrijding uit de ketenen
van de tijd te smaken, omdat hij
gedeeltelijk heeft weten te ontsnappen
aan de loop van de tijd, en dit komt
doordat de geestelijke wil zich
kenmerkt door zelf-identificatie met de
wil van God.
(1305.1) 118:10.6 Niettemin kan de
Vader, als persoon, te allen tijde met
vaderlijke hand tussenbeide komen in
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de stroom der kosmische
gebeurtenissen, geheel overeenkomstig
de wil van God, in overeenstemming met
de wijsheid van God en gemotiveerd
door de liefde van God.
(1431.2) 130:2.7 Dit was een gesprek dat
tot diep in de nacht duurde; in de loop
ervan vroeg de jongeman Jezus hem het
verschil aan te geven tussen de wil van God
en de menselijke bewustzijnsdaad van het
kiezen, die ook wil genoemd wordt. Wat
Jezus zei kwam hierop neer: de wil van
God is de weg van God, deelgenootschap
met de keuze van God, terwijl een
andere keuze eveneens mogelijk zou
zijn. Het

doen van de wil
van God is daarom de
progressieve ervaring
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van het steeds meer
worden zoals God, en
God is de bron en
bestemming van al wat
goed en schoon en waar
is. De wil van de mens is de weg van de
mens, de som en de kern van wat de
sterfelijke mens verkiest te zijn en te
doen. De wil is de welbewuste keuze van
een zelf-bewust wezen die leidt tot
beslissingsgedrag gegrond op
intelligente overweging.
(1515.4) 136:4.10 De veertig dagen in de
wildernis der bergen waren niet een periode
van grote verzoekingen, maar de periode van de
grote beslissingen van de Meester. Gedurende
deze dagen, waarin hij alleen was en met
zichzelf te rade ging en met de onmiddellijke
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tegenwoordigheid van de Vader – de
Gepersonaliseerde Gedachtenrichter (hij had
geen persoonlijke serafijnse beschermer meer)
– bereikte hij één voor één de grote beslissingen
die zijn persoonlijke beleid en gedrag voor de
rest van zijn aardse loopbaan zouden beheersen.
Later raakte de overlevering van een grote
verzoeking verbonden met deze periode van
afzondering door verwarring met de
fragmentarische verhalen over de worsteling op
de berg Hermon, en ook omdat het gebruikelijk
was dat alle grote profeten en leiders der
mensen hun openbaar optreden begonnen met
het ondergaan van deze veronderstelde
perioden van vasten en bidden. Jezus was altijd
gewoon geweest om zich, wanneer hij voor
een nieuwe of ernstige beslissing stond,
terug te trekken om gemeenschap te zoeken
met zijn eigen geest, teneinde de wil van God
te leren kennen.
(1642.3) 146:3.7 ‘Ieder kind van de aarde die
de aanwijzing van deze geest volgt, zal
uiteindelijk de wil van God kennen, en hij die
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zich overgeeft aan de wil van mijn Vader zal
eeuwig blijven bestaan. De weg van het leven
op aarde naar de eeuwige staat is jullie niet
duidelijk gemaakt, maar er is een weg, er is altijd
een weg geweest, en ik ben gekomen om die
weg nieuw en levend te maken. Hij die het
koninkrijk binnentreedt heeft reeds het eeuwige
leven – hij zal nooit omkomen. Maar veel
hiervan zullen jullie beter begrijpen wanneer ik
ben teruggekeerd naar de Vader en jullie je
huidige ervaringen in retrospect kunnen zien.’

(1732.4) 155:6.11 Vergeet nooit dat er
slechts één avontuur is dat meer
voldoening schenkt en nog
aangrijpender is dan de poging om de
wil van de levende God te ontdekken, en
dat is de

allerhoogste
ervaring om eerlijk te
trachten die goddelijke
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wil te doen. Vergeet ook
niet dat de wil van God in
iedere aardse bezigheid
gedaan kan worden.
Sommige beroepen zijn niet heilig en
andere zijn werelds. Alle zaken zijn heilig
in het leven van hen die door de geest
worden geleid: dat wil zeggen,
ondergeschikt gemaakt aan waarheid,
geadeld door liefde, beheerst door
barmhartigheid, en door billijkheid –
gerechtigheid – beteugeld. De geest die
mijn Vader en ik in de wereld zullen
zenden is niet alleen de Geest van
Waarheid, maar ook de geest van
idealistische schoonheid.
(1865.1) 170:5.11 Het koninkrijk betekende
voor de Joden de Israelitische gemeenschap;
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voor de niet-Joden werd het de Christelijke kerk.
Voor Jezus was het KONINKRIJK de som van
de individuen die hun geloof in het
Vaderschap van God hadden beleden,
waardoor ze verklaard hadden zich van
ganser harte te wijden aan het doen van de
wil van God en aldus lid werden van de
geestelijke broederschap der mensen.
.
(20657) 194:3.19 De komst van de Geest van
Waarheid zuivert het hart van de mens en
brengt de ontvanger ertoe zich een
levensdoel te stellen dat eerlijk gericht is op
de wil van God en het welzijn van de mensen.
De materiële geest van zelfzucht is opgeslokt in
deze nieuwe geestelijke schenking van
onbaatzuchtigheid. Pinksteren betekent toen en
nu dat de Jezus uit de geschiedenis de goddelijke
Zoon der levende ervaring is geworden.
Wanneer de vreugde van deze uitgestorte geest
bewust ervaren wordt in het menselijk leven, is
zij een tonicum voor de gezondheid, een
stimulans voor het denken, en een
onuitputtelijke energie voor de ziel.
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(2088.3) 196:0.8 Het geloof van Jezus stelde
hem alle geest-waarden voor ogen als vindbaar
in het koninkrijk Gods; daarom zei hij: ‘Zoek
eerst het koninkrijk des hemels.’ Jezus zag in de
gevorderde, ideale gemeenschap van het
koninkrijk de voltooiing en vervulling van de
‘wil van God.’ De diepste kern van het gebed dat
hij zijn discipelen leerde, was: ‘Uw koninkrijk
kome, uw wil geschiede.’ En toen hij het
koninkrijk aldus had begrepen als bestaande uit
de wil van God, wijdde hij zich aan de zaak van
de verwezenlijking van dit koninkrijk met
verbazingwekkende zelfvergetelheid en
grenzeloos enthousiasme. Maar zijn intense
missie en zijn buitengewone leven heeft nooit de
furie van de fanaticus of de oppervlakkige
luchtigheid van de religieuze egoïst vertoond.
(1221.7) 111:5.6 Dit verkiezen van de wil van
de Vader is het geestelijk ontdekken van de
geest-Vader door de sterfelijke mens, ook al
moeten er eeuwen verstrijken voordat de
geschapen zoon daadwerkelijk in de feitelijke
tegenwoordigheid van God op het Paradijs zal
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kunnen staan. Dit kiezen bestaat niet zozeer
in de loochening van de wil van het schepsel
– ‘Niet mijn wil, maar uw wil geschiede’ – als
wel in de positieve bevestiging door het
schepsel, ‘Het is mijn wil dat uw wil
geschiede.’ En indien deze keuze wordt
gemaakt, zal de God-kiezende zoon vroeg of laat
de innerlijke verbintenis (fusie) vinden met het
inwonende Godsfragment, terwijl deze volmaakt
wordende zoon de allerhoogste
persoonlijkheidsbevrediging zal vinden in de
eerbiedige gemeenschap tussen de
persoonlijkheid van de mens en de
persoonlijkheid van zijn Maker, twee
persoonlijkheden wier creatieve eigenschappen
zich voor eeuwig hebben vereend in een zelfgewilde wederkerigheid van uitdrukking – de
geboorte van een nieuw eeuwig partnerschap
van de wil van een mens en de wil van God.
(1295.2) 118:1.2 De persoonlijkheid van het
sterfelijke schepsel kan zich vereeuwigen
door zelf-identificatie met de inwonende
geest, door de techniek van het kiezen voor
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het doen van de wil van de Vader. Zulk een
consecratie van de wil komt neer op de
verwezenlijking van de
eeuwigheidswerkelijkheid van voornemen. Dit
betekent dat het voornemen van het schepsel
vast is komen te staan met betrekking tot de
opeenvolging van momenten; anders gezegd,
dat de opeenvolging van momenten geen
verandering te zien zal geven in het voornemen
van het schepsel. Of het een miljoen of een
miljard momenten zijn maakt geen verschil.
Aantallen hebben geen betekenis meer ten
aanzien van het voornemen van het schepsel. Zo
resulteert de keuze van het schepsel plus Gods
keuze in de eeuwige werkelijkheden van de
nimmer-eindigende verbintenis van de geest
van God en de natuur van de mens in de
eeuwige dienst van de kinderen Gods en van
hun Paradijs-Vader.
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Wat is nu uit alle stukken
die ik heb gekopieerd uit
het Urantiaboek op het
zoekgegeven: ‘De Wil van
God’ en ‘De Wil van de
Vader', een
samenvattende
opsomming over wat de
Wil van God of de Wil van
de Vader is?
(Ik heb een selectie
gemaakt uit datgene dat
mij persoonlijk raakt).
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De Wil van God (Vader) is of
wordt vertegenwoordigd door of
houdt het volgende in:
1. De wil van God is goddelijke
waarheid, levende liefde,
gekenmerkt door goedheid ((52.5)
3:6.2)
2. De hoogste ethische keuze is de
keuze van de hoogst mogelijke
waarde en altijd – op iedere wereld
en op alle werelden – is dit de
keuze om de wil van God te doen.
((435.7) 39:4.14 )
3. Een ieder die de wil van God wil
doen, zal de geldigheid van
geestelijke waarden begrijpen.
((1116.7) 101:10.6)
4. De mens kan niet verwachten naar
zijn hoogste idealen te kunnen
leven, doch hij kan wel trouw
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blijven aan zijn doelstelling om God
te vinden en meer en meer te
worden zoals hij. Dat is naast het
kunnen doen van de Wil van God de
weg om tot God te komen.
((1133.3) 103:4.3)
5. Wij begrijpen tenslotte dat het
leven van de wil van God het
eeuwige paspoort is naar de
eindeloze mogelijkheid der
oneindigheid zelve. ((1174.7)
106:9.11).
6. Iedere sterveling die bewust of
onbewust de leiding volgt van de
Richter die bij hem inwoont, leeft
overeenkomstig de wil van God.
((1176.4) 107:0.4)
7. De keuze om de wil van God te
doen, verbindt, in het handelen van
de persoonlijkheid, geestelijk
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geloofsvertrouwen met materiële
beslissingen en hierdoor wordt
voorzien in een goddelijk, geestelijk
draaipunt voor het effectiever
functioneren van de menselijke,
materiële hefboomwerking van de
honger naar God. ((1211.2)
110:6.17)
8. Het doen van de wil van God is
niets meer of minder dan dat het
schepsel de bereidheid toont zijn
innerlijk leven met God te delen.
Delen is Godgelijk – het is goddelijk.
((1221.2) 111:5.1)
9. De geestelijke wil is reeds
begonnen de bevrijding uit de
ketenen van de tijd te smaken,
omdat hij gedeeltelijk heeft weten
te ontsnappen aan de loop van de
tijd, en dit komt doordat de
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geestelijke wil zich kenmerkt door
zelf-identificatie met de wil van
God. ((1300.2) 118:6.6)
10. De wil van God is de weg van God,
deelgenootschap met de keuze van
God, terwijl een andere keuze
eveneens mogelijk zou zijn. Het
doen van de wil van God is daarom
de progressieve ervaring van het
steeds meer worden zoals God, en
God is de bron en bestemming van
al wat goed en schoon en waar is.
De wil van de mens is de weg van
de mens, de som en de kern van
wat de sterfelijke mens verkiest te
zijn en te doen. De wil is de
welbewuste keuze van een zelfbewust wezen die leidt tot
beslissingsgedrag gegrond op
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intelligente overweging. ((1431.2)
130:2.7)
11. Vergeet nooit dat er slechts één
avontuur is dat meer voldoening
schenkt en nog aangrijpender is
dan de poging om de wil van de
levende God te ontdekken, en dat is
de allerhoogste ervaring om eerlijk
te trachten die goddelijke wil te
doen. Vergeet ook niet dat de wil
van God in iedere aardse bezigheid
gedaan kan worden. ((1732.4)
155:6.11
12. Voor Jezus was het KONINKRIJK de
som van de individuen die hun
geloof in het Vaderschap van God
hadden beleden, waardoor ze
verklaard hadden zich van ganser
harte te wijden aan het doen van de
wil van God en aldus lid werden
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van de geestelijke broederschap
der mensen. ((1865.1) 170:5.11)
13. De komst van de Geest van
Waarheid zuivert het hart van de
mens en brengt de ontvanger ertoe
zich een levensdoel te stellen dat
eerlijk gericht is op de wil van God
en het welzijn van de mensen.
((20657) 194:3.1
14. Niet 'niet mijn wil maar Uw Wil
geschiede, maar 'het is mijn wil dat
niet mijn wil maar Uw Wil
geschiede’. ((1221.7) 111:5.6)
15. De persoonlijkheid van het
sterfelijke schepsel kan zich
vereeuwigen door zelf-identificatie
met de inwonende geest, door de
techniek van het kiezen voor het
doen van de wil van de Vader.
((1295.2) 118:1.2)
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Wat mij persoonlijk het meest
raakt en wat mij houvast geeft uit
bovenstaande opsomming van de
omschrijving en de inhoud van de
Wil van God of van de Wil van de
Vader is:
Punt 4. We zijn niet volmaakt maar
de weg gaat toch verder, ondanks
onze onvolmaaktheid, als WE MAAR
TROUW BLIJVEN AAN ONZE
DOELSTELLING OM GOD TE
VINDEN EN STEEDS MEER EN MEER
TE WORDEN ZOALS HIJ IS.
Onvolmaakt zijn, remt niet onze
voortgang.
Vallen en opstaan, dat is de weg. Niet
de missers tellen maar het verlangen
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naar God en de gedrevenheid van
onze voortdurende zoektocht telt.
Punt 6. De Wil van onze Richter is DE
WIL VAN GOD. Het is waarachtig
God die in je woont.
Punt 8. Het doen van de wil van God
is niets meer of minder dan dat het
schepsel de bereidheid toont zijn
innerlijk leven met God te DELEN.
Delen is Godgelijk – het is goddelijk.
Deel je innerlijk leven met God. Praat
met hem, deel je vreugde, deel je
zorgen en geef ze over aan hem. Leef
met God en wandel met hem. Ken
hem, vereer hem en vraag en
accepteer zijn hulp. Maar meest van
alles, overleg met hem.
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Dit alles zonder een fanatiek religieus
persoon te worden.
Punt 9. Identificatie met de Wil van
God verbreekt onze geestelijke
ketenen.
Punt 11. De grootste voldoening
schenkt de poging om de wil van de
levende God te ontdekken en dat is de
allerhoogste ervaring om eerlijk te
trachten die goddelijke wil te DOEN.
Vergeet ook niet dat de wil van God
in iedere aardse bezigheid gedaan
kan worden.
Punt 15. Zelfidentificatie is gelijk aan
het maken van de keus van het doen
van de Wil van de Vader.
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We hebben nog iets gezien.
We hebben gezien wat identificatie met de
God in ons voor gevolgen heeft.
Bij iedere interactie in ons eigen leven en
bij iedere aanpak van ieder probleem zal,
wanneer we onszelf identificeren met onze
inwonende God:
 Onze goedheid groeien..
 Onze waardering van schoonheid worden
verhoogd.
 Wij leren waarheid te onderscheiden.
 Onze capaciteit groeien om onze
medemens lief te hebben.
 Onze geestelijke idealen worden
verheven, waardoor
 Onze idealen nog meer worden verheven
met de motieven van onze inwonende
Godsvonk.

Identificeren met God is het in
overeenstemming brengen van de
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menselijke natuur met de goddelijke
natuur, die bepaald wordt door één
wil, die in oorsprong menselijk,
steeds meer Goddelijk zal worden.

Identificeren met onze eigen
Godsvonk zal onze relatie
met schoonheid, waarheid en
goedheid vergroten.
Dit zijn de hoogste waarden,
die ons leiden naar het
proces van fusie.

Dus richten op schoonheid,
waarheid en goedheid,
verandert mij en brengt mij
steeds dichter bij mijn God.
Het vergroot het
135

identificatie-proces van mij
met mijn God, waardoor ik
steeds meer wordt als God
en de interactie tussen mij
en mijn God zal toenemen,
waardoor mijn afstemming
op schoonheid, waarheid en
goedheid ook weer zal
vergroten.

Dit heeft ongekende gevolgen
en consequenties.
Ik maak hierbij even een uitstapje naar boek 4,
deel 3 in de reeks van ‘een wonderbaarlijke reis'
en ik benoem uit dat deel even een stukje tekst,
dat gaat over de kracht van het water.
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De kracht van het water

Liefde
Dankbaarheid
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We hebben daar de proeven gezien van Dr.
Masaru Emoto, een Japanse wetenschapper die
de invloed van woorden en muziek bestudeerde
op water, met name op de verandering van
water.
De hele beschrijving en uitleg staat in boek 4,
waar ik nu naar verwijs.
Afhankelijk van de frequentie van de energie
van de woorden of van de klanken die werden
geprojecteerd op het water, veranderde de
structuur van water. Dit werd aangetoond door
na blootstelling een druppel water te bevriezen
en de vorm en de kleur van het ijskristal te
bekijken onder een microscoop.
Woorden als 'liefde' en ‘dankbaarheid’ vormden
met de energie-frequentie die hier vanaf komt,
ijskristallen van een wonderbare schoonheid en
een grote helderheid. Woorden als 'haat’ en
'afgunst’ creëerden een volkomen
tegenovergesteld beeld bij de ijskristallen, na
blootstelling aan deze woorden.
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Onderstaande afbeelding laat wat voorbeelden
zien van foto’s van ijskristallen na blootstelling
van de woorden die bij de foto’s staan.
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De verandering van de structuur van
water door energie-frequenties die wij
genereren door tegen iemand te zeggen
‘ik houd van je' of ‘ik haat je’, hebben
dus verschillende invloeden en
uitwerkingen op de structuur van
water.
Alles op deze planeet is water of
bestaat voor een groot deel uit water.
Ook wij bestaan voor meer dan 65
procent uit water.
Onze vreugde, boosheid, liefde, angst,
onvrede, jaloezie, haat, naastenliefde,
enz. heeft een eigen, andere invloed op
de structuur van water, dus op de
structuur en de gesteldheid van alles op
deze planeet.
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Al onze projecties veranderen dus
op een specifieke manier, alles op
deze planeet.

Stel je voor dat jij in staat
bent om je te identificeren
met jouw Godsvonk, door het
doen in het dagelijkse leven
van ‘zijn Wil', waardoor jij
schoonheid, waarheid en
goedheid creëert en
rondstrooit.
Schoonheid, waarheid en
goedheid zijn de hoogste
waarden, die ons brengen
naar het proces van fusie,
die ons de waarheid Leert
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onderscheiden en de eenheid
doet KENNEN.

Wat doen deze
waarden van
’Schoonheid, waarheid
en goedheid' met de
structuur van water,
met de structuur van
deze planeet.
Schoonheid, waarheid
en goedheid komen
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voort uit onze
identificatie met onze
Godsvonk.
Identificatie is delen
met god, is
eenwording met onze
God, is god gelijk, is
goddelijk.
Als ik leef in
identificatie met God,
als ik leef volgens de
waarden
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van’Schoonheid,
waarheid en
goedheid, als ik de Wil
heb, dat het mijn wil
is, dat zijn Wil
geschiede, is er
schoonheid, waarheid
en goedheid en zal
letterlijk de
structuur van de
materie van deze
planeet veranderen,
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gezuiverd en geheeld
worden.
Niet alleen Het
zichtbare water
verandert, ook het
onzichtbare water,
het water dat zich in
alles bevindt, zal
veranderen,
waardoor alles zal
veranderen.
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Deze hele planeet
zal dan gezuiverd en
geheeld zijn.
Zo werkt God en zo
werkt ons streven om
ons met God te
identificeren, nu al,
om deze planeet te
zuiveren en te helen.
die werking van God is
‘door onS’, ‘door onS
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heen’, als wij nu al
bewust de Wil hebben
om zijn Wil te leven,
om ons met hem te
identificeren en om
schoonheid, waarheid
en goedheid iedere
dag, ieder moment
van de dag, te willen
leven en hier
onophoudelijk
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ernstig naar te
willen streven.
Als ik mijn wil AFSTEM, iedere dag, op
de Wil van God en daar probeer
dagelijks stappen in te maken, kan God
door de schoonheid die dan ontstaat,
voortkomend uit de keus die ik maak,
werken door mij op deze wereld en de
schoonheid, waarheid en goedheid,
ontstaan door mijn identificatie met
God, deze planeet en alles op deze
planeet, laten genezen.

Zo kunnen wij nu al in bewuste
samenwerking met onze eigen
Godsvonk, in samenwerking met
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God, samenwerken op deze wereld en
deze wereld op materieel niveau en
alles wat op deze wereld leeft,
zuiveren en helen.
Zo beïnvloeden wij het geheel, wat
we hebben gelezen in hoofdstuk
12.7, Het deel en het geheel.
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Wat is liefde en hoe
werkt het?
29 oktober 2021
Kort geleden had ik onafhankelijk van elkaar twee
gesprekken met twee verschillende mensen over het
onderwerp ‘liefde’ en met name over het begrip
'naastenliefde’.
Beide mensen zijn bewust bezig op het spirituele pad
en proberen met vallen en opstaan, zoals wij allemaal,
verder te komen en te groeien in bewustzijn.
Zij gaan ervan uit dat naastenliefde een
onvoorwaardelijke noodzaak of een onvoorwaardelijk
gegeven is voor spirituele groei maar ze gaven ook aan
hoe moeilijk het schenken van naastenliefde is.
Na een tijdje bleek dat zij beiden naastenliefde zien als
het onvoorwaardelijk ‘pleasen’, ‘tevreden stellen en
tevreden houden’ van de ander en dat zij daarbij
zichzelf volledig weg cijferden en daar vervolgens ook
problemen mee kregen.
Dit is een beeld wat je veel ziet en dit is een beeld dat
niet werkt.
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Toen ik ze vertelde dat dat niets met liefde maar
alles met angst te maken heeft, reageerden ze
beiden geschokt en vol ongeloof.
Beiden gaven uiteindelijk aan om het moeilijk te
vinden om te kunnen kiezen voor zichzelf en om
daarmee anderen aan te geven dat er grenzen zijn in
het tevreden stellen van andere mensen. Je kunt
daardoor ook afgewezen worden.
Het gaat dus hoofdzakelijk om de angst, OM TE
WORDEN AFGEWEZEN EN NIET AARDIG MEER TE
WORDEN GEVONDEN.
Daarvoor buigen ze hun hoofd, lijden onder het
gegeven dat ze 'niet toekomen aan het leven van hun
eigen leven’ en denken ze dat ze punten scoren op het
pad van naastenliefde.
Bovendien betekent ‘het niet meegaan met de wensen
(eisen) van de ander, dat ik misschien wel egoïstisch
bezig ben'.
Dit onderwerp is al meerdere malen hiervoor in mijn
boeken behandeld maar raakt ook aan het 'doen van
de Wil van de Vader, aan het doen van de Wil van mijn
Richter’, aan mijn streven om mijzelf te identificeren
met God en aan mijn inzet om de blauwdruk van mijn
ziel te kunnen realiseren in mijn leven.
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Hoe vaak heb ik al niet gezien dat ‘EIGENLIEFDE’ en
egoïsme door elkaar worden gebruikt.

Eigenliefde is
geen egoïsme.
Om nog even terug te gaan naar bewustzijn
kunnen we zeggen dat bewustzijn bestaat
uit:
 Kennis en
 Liefde.
 Het vermogen om kennis en liefde te
kunnen integreren in je leven.
Liefde is onder te verdelen in:
 Eigenliefde
 Naastenliefde
 Liefde voor God.
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Eigenliefde is kiezen voor jezelf om de rechten
die ieder mens heeft, op te eisen. Eigenliefde
heeft betrekking op mijzelf, zonder daar
anderen mee te schaden. Ik kies voor geluk op
basis van mijn vrije wil en niet ten koste van
anderen.
Dat een ander boos of geïrriteerd is, omdat ik
die ander zijn of haar zin niet geef en omdat ik
kies voor mijzelf, heeft te maken met het ego
van die ander en is het probleem van die ander.
Egoïsme is kiezen voor mijzelf waarbij ik bewust
anderen schaad en tekort doe en waarbij ik geen
rekening houd met de vrije wil van anderen.
Ieder mens heeft rechten, bijvoorbeeld het recht
op gelukkig zijn.
Niemand heeft het recht om het gegeven dat
anderen gelukkig zijn, niet toe te staan.
Vaak doen we dat door bij anderen af te
dwingen om onze wil te volgen. Als anderen niet
doen wat wij willen, volgt afkeuring en
veroordeling.
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Toch volgen we vaak datgene dat
anderen van ons afdwingen, eigenlijk
tegen onze zin en uit angst om niet
voldoende te ‘pleasen’, om niet aardig
gevonden te worden en om niet
veroordeeld en afgewezen te worden.

Deze zo benoemde
NAASTENLIEFDE is dus eigenlijk
een keus op basis van angst.
Liefde heeft dus te maken met eigenliefde,
naastenliefde en de liefde voor God.
Er zijn dus drie componenten die aandacht
vragen van mijn liefde.
Mijn Godsvonk woont binnen in mij en is dus
een factor die alles met mijzelf te maken heeft.
Andere mensen hebben allemaal een eigen
Richter.
God de Vader, waar onze Richter een vonk van
is, vinden we in ons eigen hart.
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De Allerhoogste kunnen we vinden in de harten
van alle andere mensen.
Mijn eerste en voorlopig grootste doel is fusie
met mijn Richter.
Dat proces is uiteindelijk alleen haalbaar als ik
mijn wil in overeenstemming kan brengen met
de Wil van mijn Godsvonk.
Dit is alleen mogelijk als ik mij steeds meer en
meer identificeer en vereenzelvig met mijn
eigen Richter.
Dat is dus een gerichtheid naar binnen, een
gerichtheid op mijzelf, waarbij ik aan mijzelf
moet werken.
Bij dat werk moet ik in mijzelf geloven, mijzelf
vertrouwen en vooral liefde voelen voor mijzelf.
Het laatste wat ik moet doen is mijzelf
wegcijferen.
Dat werkt verlammend en doodt mijn eigen
vermogen om te kunnen groeien en om mijzelf
te kunnen identificeren met God en om God in
mijzelf te vinden.
Het gaat dus om eigenliefde, naastenliefde en
liefde voor God.
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Zie volgende afbeelding.
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Afgebeeld zijn de drie factoren: Zelf, Naaste en
God als gelijkwaardige krachten, waarbij een
onderling gelijkwaardig verband bestaat.
Helaas is dat meestal niet het geval.
Hoeveel mensen lijden niet aan een gebrek aan
zelfvertrouwen?
Hoeveel mensen geloven niet in zichzelf, zijn
bang andere mensen te kwetsen en laten zich
intimideren door de egos van vele anderen en
zich gebruiken of misbruiken, door een
compleet gebrek aan zelfvertrouwen?

De volgende afbeelding laat dit beeld zien.
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In bovenstaande afbeelding is het ‘Zelf’
gekrompen en maakt zichzelf ondergeschikt aan
de ‘Naaste’.
Gebrek aan eigenwaarde, gebrek aan
zelfvertrouwen en gebrek aan geloof in zichzelf
verzwakt het Zelf met alle gevolgen van dien.
De band met God is wankel. Er is veel te weinig
innerlijke kracht om zichzelf met God te kunnen,
te durven en te willen identificeren.
De cirkel van de Naaste is veel groter en
overlapt de kleinere cirkel van het Zelf. Hierdoor
ontstaat intimidatie, gebruik en misbruik van de
Naaste ten opzichte van het Zelf, wat het Zelf
overigens toestaat.
Het gebeurt uitsluitend omdat het Zelf dit
accepteer en toestaat.
Er is geen kracht om voor zichzelf op te kunnen
en te durven komen en het eigen geluk en het
zelfbepalen van het eigen handelen op te eisen
en om dit te kunnen leven.
Heel veel mensen lijden hieraan en dit gedrag is
geworteld en verankerd in het huidig collectieve
bewustzijn.
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Het vereist innerlijke kracht om je eigen leven te
durven opeisen en om uitsluitend de keuzes te
maken, die jezelf voor jouw spirituele reis,
noodzakelijk acht.
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Deze afbeelding laat een persoon zien die
een volledig en volwaardig zelfvertrouwen
heeft, die gelooft in zichzelf, die in staat is
om van zichzelf te houden en dit ook doet.
Het is een persoon die de weg naar binnen
is gegaan, die zichzelf kent en die van
binnen de God in zichzelf heeft gevonden
en daarmee in verbinding staat.
Pas als je in staat bent om volledig en
volwaardig van jezelf te kunnen houden,
bezit je innerlijke en diepe liefde. Pas als je
deze liefde hebt veroverd, ben je in staat
om ware liefde ‘uit te delen'.
Wie liefde vanuit zijn of haar hart kan
delen, volledig onbaatzuchtig en uit
waarachtige interesse voor zijn of haar
medemens, heeft bewezen God te kennen
en zich te kunnen identificeren met God.
Wie zich identificeert met God is in staat
om ‘Zijn Wil' te leven.
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‘DELEN IS GOD GELIJK,
DELEN IS GODDELIJK’.
Zoals de tekening laat zien, is echter
naastenliefde alleen mogelijk als er een
oceaan van liefde van het Zelf voor het Zelf
is. Die liefde kan gedeeld worden en
stroomt naar onze naasten en naar onze
inwonende God, die onze liefde ook weer
voedt en versterkt.
Hierdoor ontstaan twee grote krachten,
waar onze verdere weg op is gebouwd.

Zonder deze krachten, die elkaar
versterken en met elkaar zijn verbonden,
kunnen we nooit de Geestelijke Weg
betreden en vervolgen.
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Zonder een krachtig
zelfvertrouwen en zonder
een waarachtig
godsvertrouwen is het
schenken van wezenlijke
naastenliefde onmogelijk.
Dit is pas mogelijk als wij
God hebben gevonden, hebben
omarmd, volledig
vertrouwen en wanneer we
volledig op onszelf, op onze
eigen kracht, kunnen, willen
en durven vertrouwen.
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Dan pas hebben we de
kracht, de Wil en het
vermogen om onszelf met God
te willen, te kunnen en te
durven identificeren.
Dan is er de gedrevenheid en
het verlangen om God verder
te leren kennen, om één te
worden en om zijn Wil te
leven.
Vergeet niet dat je met
volle overtuiging en uit
vrije wil het volgende moet
kunnen en durven uitspreken.

165

‘het iS mijn Wil, uit vrije Wil,
dat niet mijn wil maar uw wil
geSchiede’.
Dat vereist grote innerlijke
kracht, zelfvertrouwen en
godsvertrouwen.
Dan beginnen we de waarde
te leren kennen van
schoonheid, waarheid en
goedheid en kunnen we onze
reis op eigen kracht, hand in
hand met God, vervolgen.
Dan bezitten we
onvoorwaardelijke liefde
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voor onszelf en voor God in
onszelf.
Dan kunnen we
onvoorwaardelijk onze
naasten lief hebben.
We kunnen pas liefde
wegschenken en we kunnen
pas ‘overvloeien’ van liefde,
wanneer we die liefde in
onszelf, voor onszelf en
voor God bezitten.
Je kunt pas iets delen wat je
eigen bezit is.
Dat delen identificeert ons
weer meer met God, want:

167

‘delen iS godgelijk’,
delen iS goddelijk’.
(1221.2) 111:5.1

Zo begint het hele verhaal binnen de hele reeks
van de boeken van ‘Een wonderbaarlijke reis’
één compleet verhaal te worden, met
aansluitingen met het Urantiaboek.
Er is alleen maar eenheid, waardoor alles met
iedereen en iedereen met alles verbonden is en
waardoor alles en iedereen en iedereen en alles
elkaar beïnvloedt.
De enige weg op weg naar fusie is 'het doen van
de Wil van God’, dat gelijk staat met identificatie
met God.
Identificeren met iets of met iemand is gelijk aan
je vereenzelvigen met iets of met iemand.
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Identificeren of vereenzelvigen met God is gelijk
aan de weg, die loopt met God, door God, naar
God.
Word één met God en deel alles met God en deel
je eigenliefde met je naasten.
Delen is ‘godgelijk’ of ‘goddelijk’.
Leer jezelf kennen.
Leer van jezelf houden.
Leer jezelf accepteren en als je dat allemaal
kunt, kun je de God in jezelf vinden en alles met
God gaan delen.
Dan is er zelfvertrouwen, waardoor je alles aan
kunt en er is godsvertrouwen, waardoor je weet,
dat je nooit meer alleen bent.
Dan ben je een discipel van Jezus en is jouw huis
gebouwd op rotsachtige grond.
Dan heb je alle kracht binnen jezelf en als het
moet, kun je alles zijn voor anderen.
Dan kun je jouw kracht delen met anderen om
voor anderen tijdelijk een boei te zijn waaraan
anderen even kunnen rusten en hun hoofd
boven water kunnen houden in de onstuimige
zee van hun eigen leven.
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Wie ben je, wat ben je
en wat betekent jouw
‘ZIJN'?
31 oktober 2021
Dit is waar het om gaat, het is in mijn boeken al eerder
gezegd en ik zal het blijven zeggen.
Dit kan niemand aangepraat worden, dit moet je gaan
zien, gaan voelen, gaan begrijpen en gaan ervaren. Dit
vereist een zekere grootte, een zeker bewustzijn, maar
we kunnen het niet vaak genoeg horen en ik kan het
voor mijzelf, niet vaak genoeg opschrijven.
Voor ons allen is het leven meestal een worsteling en
vaak vragen we onszelf af: Waarom? Waarom al dat
geworstel, al die zorgen en al die angsten? Waar is het
in godsnaam allemaal voor nodig? Onze planeet draagt
niet voor niets de man van: ‘het aards tranendal’.
We hebben geen idee wat we doen in een omgeving
die absoluut onvolmaakt en heel vaak vijandig is.
Het lijkt allemaal zo zinloos.
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Al dat geploeter totdat we doodgaan, wat voor velen
ook gewoon het definitieve einde is.
Eigenlijk is het leven één grote zinloze exercitie waar
je maar zoveel mogelijk uit moet zien te halen.
We zijn een materieel wezen en we streven naar
materialiteit, hoe meer hoe beter.
We hebben nergens invloed op, we zijn slechts een
speelbal van heel veel factoren, waar we ook nog eens
helemaal geen invloed op hebben.
Aangezien dat nogal frustrerend is, doen we ons
uiterste best om onze stem te laten horen.
Als niemand luistert, wordt onze stem steeds harder,
al of niet gepaard gaand met geweld. Dan weten ze in
ieder geval dat we er zijn.
Zo gaat het al, zolang als de mensheid bestaat.
We gaan naar buiten, de straat op en proberen daar
dingen te veranderen. Sommigen gaan de politiek in
en proberen daar hun stem te laten horen en de massa
te laten doen, waarvan zij denken dat goed is.
Al dat handelen is meestal op basis van onvrede, van
frustratie, bitterheid en boosheid.
Die energie doet iets, dat hebben we gezien bij de
verhandeling over de kracht van het water.
We hebben gezien wat frustratie, bitterheid, woede,
onvrede en ‘agressie tegen’, doet.
Het misvormt en mismaakt de structuur van water.
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Het misvormt en mismaakt onze lichamen en het
mismaakt en misvormt alle materialiteit op deze
wereld. En het misvormt niet alleen de materialiteit,
naar het remt de voortgang van 'het geheel’.
Wat kunnen we dan wel doen maar nog belangrijker,
hoe kunnen we iets doen?
Iets doen in de buitenwereld, veranderingen willen
aanbrengen in de buitenwereld, verandert ook de
structuur, raakt ook de kern, is ook blijvend en het
resultaat is dus afhankelijk van de energie-frequentie
van onze overtuiging die er door ons wordt ingestopt.
De hoogte van de energie-frequentie is afhankelijk van
het niveau van bewustzijn dat de verandering
genereert.

De verandering ontstaat als er in een
situatie van een bepaald bewustzijn,
energie wordt gestoken van een ander,
van een hoger of een lager bewustzijn.
Als ik energie van boosheid wil
veranderen met energie van boosheid,
zal de boosheid gelijk blijven aan
boosheid, naar met een hogere intentie.
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Alleen energie van liefde zal de energie
van boosheid laten verschuiven en
veranderen naar een hogere energie,
terwijl energie van haat de energie van
boosheid kan laten verlagen naar een
nog lagere uiting van energie.
De meeste mensen waaien mee met de winden
die heersen. Ze gaan de straat op om te
protesteren tegen wat dan ook om het feit dat ze
toch al boos zijn op wat dan ook, vorm willen en
te kunnen geven.
Weloverwogen en doordachte gerichtheid
creëert een krachtige verandering. Zowel
gerichtheid op duisternis, zoals woede,
frustratie, boosheid, onredelijkheid en
ontevredenheid creëren een krachtige
verandering op energetische en materieel
niveau in deze wereld. Hoe krachtiger de bron
van uitzending is, hoe meer mensen deze bron
zal meetrekken, die de neiging hebben om met
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de winden mee te waaien en achter
initiatiefnemers willen aanlopen.

Doordachte en
weloverwogen meningen en
overtuigingen hebben
invloed, wezenlijke invloed
op de structuur van water
en aangezien water in
nagenoeg alle materie
vertegenwoordigd is, hebben
ze dus ook invloed op
nagenoeg alles.
De verandering die wij creëren
wordt bepaald door de
gedrevenheid van onze
overtuigingen en door de hoogte van
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ons bewustzijn, wat bepaalt of we
afzakken tot het niveau van de
eeuwige strijd van de dualiteit of dat
we opstijgen naar de dienstbaarheid
van het besef van eenheid, dat we
zullen ervaren als liefde.
Beide bewustzijnsniveaus creëren
veranderingen op energetisch en
materieel niveau van verschillende,
volkomen tegenovergestelde aard,
zoals het water ons toont.

Wie ben ik en wat ben ik en
Wat betekent mijn 'zijn’?
Wie ik ben, is duidelijk.
Ik ben een wezen gecreëerd als een beest,
onvolmaakt, met het vermogen om binnen onze
creatie op te kunnen klimmen naar
volmaaktheid. Binnen mijn vermogen heb ik God
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zelf, onbeperkt en onvoorwaardelijk tot mijn
beschikking, die mij helpt om op te klauteren
naar volmaaktheid, waarbij ik de keuzes maak
op basis van een onvoorwaardelijke vrije wil.
Wat ik ben, is aan mij, dat bepaal ikzelf, door de
keuzes die ikzelf maak, op basis van mijn eigen,
onvoorwaardelijke vrije wil.

Ik ben dus een worstelend
wezen, belaagd door zorgen
en angsten, die het vermogen
en de mogelijkheid heeft, om
zijn eigen leven te kunnen
bepalen op basis van
zelfgemaakte keuzes,
gemaakt op basis van vrije
wil.
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Waar ligt mijn verandering?
Waar ligt het punt dat ik
mijn zorgen en angsten aan
de wilgen kan hangen en
weloverwogen op weg ga
naar vrede, vreugde en
geluk?
Let op:
Gevoelens van zorgen en
angsten die frustratie en
boosheid genereren, creëren
een verandering van de
structuur van water en dus
uiteindelijk van de
materiële structuur van
deze wereld.
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Dat betekent dus dat als je
met je boosheid Meegaat in
de energie van boosheid en
anderen daarmee versterkt,
dat je dus niets verandert,
maar uitsluitend de boosheid
versterkt en ook de
energetische en materiële
verandering van die
frequentie in de wereld
verandert.
Als we in de boosheid
strijden met elkaar,
overheerst de energetische
en materiële verandering
van de boosheid en niet van
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het onderwerp waarover we
strijden.
Gevoelens van vrede, rust en
vreugde doen hetzelfde
maar op een
tegenovergestelde wijze en
hebben dus een
tegenovergestelde invloed
op de wereld.
Wat heeft dit allemaal te maken met het
doen van de Wil van God of met het
mysterie van de schepping?
Is het werkelijk zo dat ik met mijn
projectie, met mijn gedrag, met mijn
overtuigingen, INVLOED HEB OP HET
TOTAAL?
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Het antwoord op deze vraag
is ja, maar die invloed raakt
niet alleen de materialiteit
maar ook het bewustzijn en
de verandering van het
bewustzijn van de hele
kosmos, van de complete
schepping.
We hebben het al eerder gezien, maar het
Urantiaboek is daar duidelijk over.

Broederschap
vormt een feit van
betrekking tussen alle
persoonlijkheden die in
(138.6) 12:7.11
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het UNIVERSUM bestaan.
Geen enkele persoon kan de
weldaden of straffen ontgaan die het
gevolg kunnen zijn van zijn
betrekking tot andere personen. Het
deel gedijt of lijdt in de maat met het
geheel. De goede inspanning van
ieder mens strekt alle mensen ten
voordeel; de dwaling of het kwaad
van ieder mens vermeerdert de
ellende van alle mensen. Zoals het
deel zich beweegt, zo beweegt zich
het geheel. Zoals het geheel
vorderingen maakt, zo maakt ook het
deel vorderingen. De betrekkelijke
snelheden van het deel en van het
geheel bepalen of het deel wordt
vertraagd door de traagheid van het
geheel, of wordt voortgestuwd door
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de vaart van de kosmische
broederschap.
Op de vraag wie ik ben of wat ik ben,
luidt dus in ieder geval het antwoord
dat ik een deel ben van het geheel en
dat:'de goede inspanning van ieder
mens alle mensen ten voordeel strekt
en dat de dwaling of het kwaad van
ieder mens, de ellende van alle
mensen vermeerdert’.
De mens staat hier voor
opklimmingswezen en
opklimmingswezens zijn er door alle
universums.
Het individu heeft invloed op het
geheel en het geheel omvat de hele
schepping.
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Mijn handelen bepaalt de
snelheid van de voortgang
van de complete schepping.
Als ik zelf keuzes maak op
basis van mijn vrije wil dan
weet ik niet wat ik SCHEP,
wat ik creëer en wat dat
voor invloed heeft op de
kosmos.
Als ik uit vrije wil mijn wil
overdraag aan God en God
de keuzes laat maken, dan
betekent dat, dat ‘dit
handelen van God door mij’,
het voordeel voor mij en het
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voordeel voor het geheel,
voor de complete schepping,
genereert.
Ik ben degene die daar uit
vrije wil het licht voor op
groen moet zetten, door
eerst God te zoeken, God te
vinden, God te omarmen en
God te gaan vertrouwen.
Dan zal ik weloverwogen en
uit vrije wil mijn wil in zijn
handen kunnen leggen,
waarmee we samen mijn lot
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en het lot voor de kosmos
bezegelen.
Ik ben een deel van de kosmische
broederschap en als deel bepaalt mijn
handelen het lot van het geheel.
Als lid van de kosmische broederschap kan
ik de keus maken om ook lid te zijn van de
GEESTELIJKE BROEDERSCHAP.
De geestelijke broederschap zijn in de ogen
van Jezus alle mensen die uit vrije wil de
keus hebben gemaakt om zich van ganser
harte te wijden aan het doen van de Wil
van God.

(1865.1) 170:5.11 Het koninkrijk
betekende voor de Joden de Israelitische
gemeenschap; voor de niet-Joden werd het
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de Christelijke kerk. Voor Jezus was het
KONINKRIJK de som van de individuen
die hun geloof in het Vaderschap van
God hadden beleden, waardoor ze
verklaard hadden zich van ganser harte
te wijden aan het doen van de wil van
God en aldus lid werden van de
GEESTELIJKE BROEDERSCHAP DER
MENSEN.

Weet dus wie je bent.
Weet dus wat je bent en weet
vooral wat jouw invloed op
deze complete schepping is.
Die verantwoordelijkheid
kun je niet dragen met
alleen je huidig menselijk
bewustzijn.
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Daar heb je God bij nodig, die
staat te trappelen om jou
daarbij te helpen.

Jij moet
daarvoor
alleen het licht
op groen zetten.
Deze keus moet
bewust,
weloverwogen en uit
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volkomen vrije wil
worden gemaakt.
Onze
verantwoordelijkheden zijn
immens maar ook onze
mogelijkheden zijn immens.

Hoe kun je deze
verantwoordelijkheid van liefde
voor de complete schepping
nemen en dragen,
ALS JE AL NIET IN STAAT BENT
OM

EIGENLIEFDE
te kunnen opbrengen?
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Neem eerst de verantwoordelijk
voor jouzelf en voor jouw groei,
door jezelf lief te hebben, te
accepteren, te vertrouwen en
daarom jezelf te kunnen DELEN,
waarna je pas in staat bent om je
verantwoordelijkheid te kunnen
nemen voor het GEHEEL en daar
bewust jouw keuzes, middels de
Wil van God, op te kunnen
aanpassen.
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Ken Uzelve
31 oktober 2021

‘Ken Uzelve'.
Ken jij jezelf?
Ben jij het wezen met de zorgen die je maar al te vaak
bij je draagt?
Ben je het wezen van de angst die jou regelmatig in
haar greep houdt, die je uitstraalt en die je omver
gooit?
Ben je het wezen met het verdriet dat opborrelt en
waarvan je te vaak overloopt?
Ben jij het wezen met het wantrouwen over jezelf en
het gebrek aan zelfrespect?
Ben jij het wezen dat accepteert dat je niet goed
genoeg bent om gelukkig te mogen zijn?
Ben jij het wezen dat de weg kwijt is en niet weet waar
het heen moet?
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Ben jij het wezen dat het zat is, om te zijn wat maar al
te vaak gebeurt en waarvan je vindt, dat genoeg
eigenlijk wel eens genoeg is?
Ben jij het wezen dat beïnvloed wordt door alles wat
er in de wereld gebeurt en dat zich daardoor omver
laat gooien?

Mens ken u zelve.
Kent u uzelf als een wezen, dat:
In staat is om dat wat er in de wereld gebeurt, te
kunnen zien als iets dat jouw ‘groei in
bewustzijn’, de voortgang op jouw Geestelijke
Weg nooit in de weg kan en zal staan.
Kent u uzelf als een wezen dat de weg is gaan
begrijpen en de diepte en het goddelijke in de
schepping waarneemt en herkent?
Kent u uzelf als een wezen, dat gelukkig is
omdat het begrijpt dat 'gelukkig zijn’ een erfdeel
is, dat is ontvangen van de schepper en dat je
mag opeisen?
Kent u uzelf als een wezen dat de eenheid van
alles voelt, deze eenheid weet, herkent, kent en
er naar leeft?
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Kent u uzelf als een wezen dat God binnen in
uzelf heeft gezocht en gevonden?
Kent u uzelf als een wezen dat hand in hand
wandelt met de God die in u woont en die de
bereidheid heeft om al uw inwendig leven met
God te delen, omdat u de eenheid met God nu al
begrijpt en ervaart?
Kent u uzelf als een wezen dat uit vrije wil met
volle overtuiging de bereidheid heeft om de Wil
van God te doen?
Kent u uzelf als een wezen dat de diepte van de
schepping kent en herkent en dat begrijpt dat
alles wat u doet, direct invloed heeft op alles in
de complete schepping, waar het deel dus
volledig verantwoordelijk is voor het geheel.
Kent u uzelf als het wezen dat het universum in
zich draagt en dat door de schepper is
aangewezen als persoonlijk hoeder van het
universum, want u bent en vertegenwoordigt en
dus heeft u de absolute invloed op de complete
schepping in alle universa.

Begrijpt u die diepte?
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Begrijpt u dat u het
universum
vertegenwoordigt?
Begrijpt u dat de hele
schepping afhankelijk is van
wie u bent, van wat u bent en
van wat u wilt worden, van
alle keuzes die u maakt?
Het is een
verantwoordelijkheid die je
niet van je af kunt gooien.
Die verantwoordelijkheid is
een gegeven, een feit en die
verantwoordelijkheid
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kleeft onvoorwaardelijk
aan ons.
die verantWoordelijkheid ‘iS’.

Mens ken u zelve
en ……
Dit is nog maar
het begin, het
begin Om jouw
eigen
194

goddelijkheid te
gaan begrijpen
en Het begin om
jouw
goddelijkheid te
gaan leven!
Dat is de weg.
De weg is niet anders en als je dat nu
al weet, voelt, begrijpt en kunt gaan
leven, maak je een ongelooflijke
universele sprong.
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De God in jou vertegenwoordigt
de complete schepping.
Je bent verbonden met jouw
Godsvonk, dus ook jij
vertegenwoordigt de complete
schepping.
Draag het samen met jouw God
door het doen en het leven van
‘Zijn Wil’.

Dit ligt opgeslagen in het
bewuste 'bewustzijnssamenwerkingsverband'
dat ik met mijn God ben
aangegaan, waarin de
menselijke wil zich
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vrijwillig aanbiedt aan de
leiding van de goddelijke
wil.
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De diepte in, leidend
tot ‘MEDEWERKING in
samenwerking’ en de
ervaring van RUST,
VREDE en VREUGDE
2 november 2021
De voorgaande hoofdstukken hebben mij een groter
beeld van het geheel laten zien en voelen.
Het feit dat de EENHEID nog veel dieper is dan ik zelf
hiervoor kon voelen, heeft me geraakt, heftig en DIEP
geraakt.

Ik zie het beeld van een God
die de schepping realiseert
in een gedeelde goddelijke
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drie-eenheid, waar alles uit
voortkomt, waar we
allemaal deel van zijn,
maar die er daarnaast ook
nog eens voor kiest om een
gesplitste eenheid te zijn
met ons. Ik zie dat, indien wij
daarvoor kiezen, die
gesplitste eenheid kan
versmelten tot een
gefuseerde eenheid.
Ook dat individuele deel, mijn
ziel, is dan bewust
versmolten met god en dus
met de drie-eenheid.
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God heeft dus een goddelijk
plan, door hem bedacht en
uitgevoerd, maar om een
realisatie van dat door hem
gewenste en geplande beeld
te krijgen, heeft hij wel
onze goedkeuring, onze
toestemming en onze
medewerking nodig.
Hoe serieus neemt God jou en neemt
God mij om het slagen van zijn plan,
ten dele afhankelijk te maken van
jouw en mijn toestemming en
MEDEWERKING, die we in vrije wil
kunnen nemen.
GOD NEEMT ONS DAARIN NIET
ALLEEN ONVOORWAARDELIJK
200

SERIEUS MAAR TOONT OOK EEN
ONVOORWAARDELIJK
VERTROUWEN IN ONS
De goedkeuring en de toestemming lag al in
mijn systeem, zover was ik reeds gekomen maar
het bewustzijn van een continue bewuste
MEDEWERKING drong de afgelopen dagen pas
echt tot me door, met het accent op BEWUSTE
MEDEWERKING en CONTINU.
Op een andere directe en meer indringende
manier, maar absoluut vrijblijvend. Per slot van
rekening is het onze wil, om in vrije wil, Zijn Wil
te doen en te leven.
Iets gaat pas werken ALS IK ERMEE GA
WERKEN, als ik samen ga werken met de Wil
van God, dus samen ga werken met ‘HET
WERK VAN GOD’.
Samenwerken in een bewust bewustzijnssamenwerkingsverband.
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Aangezien groei meestal beweging is, zal ik
moeten gaan bewegen, als ik wil groeien.
In dit geval is groei misschien ‘juist niet
bewegen’. God beweegt en God weet wat er
moet gebeuren. Als ik ga bewegen, is de kans
groot, dat ik God 'in de wielen rijd' en ik in de
eenheid die wij zijn, weer het heft in eigen
handen ga nemen met het projecteren en het
uitvoeren van ‘mijn eigen wil'.
Dat is niet wat ik wil, want ik wil dat zijn Wil
zal geschieden.
Meewerken is nu ‘mee-voelen’, is ‘luisteren
naar de stem van binnen', is 'alles overgeven’
en ‘alles kunnen loslaten'.
Meewerken is volop ‘VERTROUWEN’ dat alles
goed komt als ik het laat gebeuren en dat ik
op de momenten dat het ertoe doet, alleen
spreek 'als hij door mij spreekt’ en dat ik dan
ook alleen handel 'als hij door mij handelt’
en dat ik zal weten 'wanneer het er toe doet’.
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Meewerken in
onvoorwaardelijk
VERTROUWEN,
Dat is de enige werkende weg,
want er is geen werking zonder
eraan en ermee te gaan
‘WERKEN’.
Er is een indicatie die mij helpt in het gegeven of
ik op de juiste frequentie zit, of ik de juiste weg
neem, of mijn handelen is zoals het bedoeld is
om Zijn Wil te doen.
Die ‘indicator’ is ingebakken in ons systeem.
Om te kunnen groeien op de weg terug naar
huis, op de weg naar het Paradijs, zullen we
moeten veranderen.
Groei betekent veranderen.
Er is geen groei zonder verandering en die
verandering is de indicator.
Verandering betekent 'anders zijn’.
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De veranderingen, het gegeven dat wij in onze
groei anders worden, zal ons de mogelijkheid
geven om vast te kunnen stellen dat wij
vooruitgaan boeken en op de goede weg zijn.
Waar bestaat die verandering uit?
Is er een specifieke verandering te benoemen,
waar we houvast aan kunnen hebben?
Die verandering is er en die verandering
zullen we moeten gaan LEREN om te kunnen
waarnemen, om vast te kunnen stellen dat er
iets gebeurt, waaruit we iets essentieels
kunnen afleiden.

Wat is die verandering?
Wat is voor ons de graadmeter
dat we de juiste koers bevaren?
UITERAARD KAN IK HIERBIJ
ALLEEN MAAR SPREKEN UIT
‘EIGEN ERVARING'.
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Leven in afsplitsing, leven in dualiteit, is leven in
angst. Niet alleen leven in angst maar ook
geconfronteerd worden met alle
randverschijnselen die raken aan angst.
Hoe meer je kunt gaan leven in het besef van
eenheid, hoe meer je komt in de ervaring van
rust, vrede en vreugde.
Hoe meer je komt in het besef van eenheid, hoe
dichter je jouw eigen Godsvonk nadert, want
God is het symbool en de bron van de eenheid
die IS, die het gevolg is van de schepping waar
God de schepper van is.

GOD NADEREN,
BETEKENT DUS EEN
STEEDS GROTERE
ERVARING VAN RUST,
VREDE EN VREUGDE EN
EEN STEEDS GROTERE
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ERVARING VAN
INNERLIJKE KRACHT IN
JEZELF KUNNEN
WAARNEMEN.
Dat is de continue ervaring van het
maken van de keus om de Wil van God te
doen, om de eigen wil los te kunnen
laten, om onvoorwaardelijk te
vertrouwen op de leiding van God, om
de vreugde te ervaren van een innerlijke
kracht die ontstaat in het steeds meer
versmelten van mijn wil met Zijn Wil, in
het hand in hand kunnen, willen en gaan
wandelen met God, om de eenheid te
vergroten en voor eeuwig te
bestendigen.
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Rust, vrede en
vreugde is het deel van
de ervaring van de bewust
gekozen samenwerking met
God en van het steeds meer
en meer tot uitvoering
brengen van deze keus.
Het geeft een kracht die je
kunt gebruiken in jouw leven
om zelf op vaste grond te
staan en om anderen te
kunnen helpen om tijdelijk op
jou te kunnen steunen.
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Die kracht schenkt God jou in
de samenwerking met hem,
zodat hij op deze wijze door
jou, in deze wereld kan
werken.
Een bewustzijnssamenwerkingsverband
betekent ‘samenwerken’,
betekent ‘werken’ op het
niveau van bewustzijn,
tussen twee
ongelijksoortige naturen,
tussen
De mens en zijn Godsvonk.
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Deze bewustwording, dit besef, is een
verdieping, die leidt tot MEEWERKEN in de
SAMENWERKING en hiervan de noodzaak
begrijpen, om tot de ervaring te kunnen
komen van RUST, VREDE en VREUGDE.
God is de manifestatie van die rust,
vrede en vreugde en door één te worden
met God, word ik deel van die rust,
vrede en vreugde en word ik rust, vrede
en vreugde.
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De mens in zijn
bewuste ‘bewustzijnssamenwerkingsverband’ met God
3 november 2021
Als je God in je leven hebt gezocht en hebt gevonden,
als je de verbinding en het contact met jouw God hebt
kunnen maken, als het vertrouwen in God is
verankerd in je systeem, als het verlangen naar
eenheid met God groeit en als al die keuzes en
handelingen zijn gemaakt uit vrije wil en in de volle
overtuiging dat dat de weg is, dan begint de eenheid
tussen jou en jouw God een feit te worden en kan die
eenheid verder worden uitgebouwd naar het proces
van fusie.
Als je de volle bereidheid hebt om de Wil van God te
doen en te leven, omdat je je ten volle bewust bent dat
dat altijd de beste weg is voor het belang van de hele
kosmos, dan ben je bewust het 'bewuste
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bewustzijns-samenwerkingsverband' aangegaan
met jouw Godsvonk.
Dan hoor je bij de broederschap der mensen die is
afgestemd op het Koninkrijk.
Hoe kan de mens gesitueerd worden in het grotere
geheel dat ertoe bijdraagt dat wij onze weg op de
Geestelijke Weg vervolgen, waar onze geestelijke groei
zich voortzet?
De boeken binnen de reeks van een 'wonderbaarlijke
reis’ hebben deze aspecten onder andere aangenaam
beschreven.

De mens begint zijn reis op de materiële wereld
als ziel in een materieel lichaam, in een status
van onvolmaaktheid, met de opdracht om zijn
reis, als opklimmingswezen, te gaan starten op
weg naar volmaaktheid.
Daartoe ontvangt de mens de hulp van engelen,
met name van de beschermengelen, de hulp van
de zeven assistentsbewustzijnsgeesten, de hulp
van de Geest van waarheid en de hulp van zijn
persoonlijke Richter, als Godsvonk de volledige
vertegenwoordiger van God.
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Al deze hulp moet de onwetende, blinde en dove
mens helpen op zijn weg naar boven.

Het grote kenmerk van het
'deel zijn van de Schepping’
is, dat wij als deel, als
individueel deel,
onvoorwaardelijk deel zijn
van het totaal, waardoor
er een onvoorwaardelijke
verbondenheid bestaat met
het totaal.
Die verbondenheid leidt tot
een onvoorwaardelijke
beïnvloeding van ieder
individu op het totaal en van
het totaal op ieder individu.
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Die beïnvloeding leidt
uiteindelijk tot een
onvoorwaardelijke
verantwoordelijkheid van
het individu voor het totaal
en van het totaal voor het
individu.
Die verbinding van alles en
iedereen met alles en
iedereen wordt
vertegenwoordigd door de
allesomvattende

‘Eenheid’
Van alles dat is.
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Deze eenheid wordt ervaren
als

‘liefde’.
Die onvoorwaardelijke
verantwoordelijkheid neemt God als
schepper van die
eenheid, dat zich uit
in goddelijke en
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allesomvattende
liefde.
Naar gelang wij voortschrijden op de weg en
steeds verder komen in de groei van ons
bewustzijn en in de groei van onze ziel, door het
leven van de kennis en door het leven van de
liefde die horen bij dit niveau van bewustzijn,
bereiken wij een niveau, waarop ons contact en
onze verbinding met onze Godsvonk een
zodanig fundament krijgt dat wij qua bewustzijn
het niveau van de derde cirkel bereiken.
Op dit niveau wordt de mogelijkheid van
samenwerking met onze Godsvonk groter
omdat wij op dit niveau van bewustzijn kenbaar
maken dat wij ‘God vertrouwen’ en God zoeken
en naar God verlangen.
Eigenlijk betekent dit niveau van bewustzijn dat
wij in staat zijn om te gaan werken, in vrije wil,
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om de Wil van God te gaan leven en te gaan
doen.
Dat gegeven betekent dat de Richter
‘zelfhandelingsbevoegd’ wordt en dus buiten het
kenbaar maken van onze wil, beslissingen mag
nemen die het proces van onze groei naar fusie
versnelt.
Op dit niveau van de derde cirkel krijgen wij
toestemming om na de stoffelijke dood op deze
wereld, onmiddellijk onze reis op de
woningwerelden voort te mogen zetten.
Bovendien ontvangen wij in plaats van
beschermengelen twee persoonlijke
beschermengelen, die nu
'bestemmingsbehoeders’ heten en ons direct
dienstbaar zijn op onze verdere reis naar het
moment van fusie.
Tijdens ons leven op deze wereld in ons
materiële lichaam is er ook een interactie en
samenwerking met de elementenwezens die de
materiële elementen vuur, water, lucht en aarde
vertegenwoordigen en die vanuit de vierde
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dimensie de houders zijn van de materie in de
derde dimensie.
Als we verder groeien op het pad van
bewustzijn en steeds dichter komen tot God en
steeds meer in staat zijn om zijn Wil te leven en
te doen, gaan wij een bewust 'bewustzijnssamenwerkingsverband' aan met onze
Godsvonk.
We worden steeds meer ontvankelijker voor
zijn invloed en we zijn steeds meer in staat om
zijn Weg, de Weg van de Wil van God, de Weg
van de onvoorwaardelijke liefde voor de hele
schepping, te volgen.

Op dat moment bezitten wij
een continu bewustzijn van
het leven van de
samenwerking met een het
doen van de Wil van God.
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Al onze ervaringen die wij op
deze weg opdoen, wordt een
deel van de allerhoogste die
groeit van onze ervaringen.

Grafisch is dit vastgelegd in de volgende twee
tekeningen.
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Het discipelschap van
Jezus en het
koninkrijk des hemels
4 november 2021
We zijn in alle boeken tesamen een lange weg
gegaan om te zien wat BEWUSTZIJN nu
eigenlijk is, dat het gaat om groei in bewustzijn
en dat de grootste leraar op deze wereld
Christus Michael, de schepperzoon van het
plaatselijk universum Nebadon is, die op deze
wereld bekend is als Jezus van Nazareth, die op
deze wereld zijn zevende en laatste
zelfschenkingsmissie heeft volbracht.
Mijn boeken zijn allemaal gebaseerd op mijn
eigen ervaring en daar waar het mogelijk was,
gestaafd aan de inhoud van het Urantiaboek.
Dat geldt voor de boeken vóór deze bladzijde en
voor de boeken na deze bladzijde.
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De weg naar de vader gaat
door Jezus.
Dit zegt het Urantiaboek
over het belang van de
schepperzoon en van onze
band met de schepperzoon op
onze weg terug naar het
paradijs.
Dit hoofdstuk zal een
aanwijzing geven zoals
Jezus het ons gebracht
heeft, die ons zal helpen om
het 'BEWUSTZIJNSSAMENWERKINGSVERBANd’ met
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God te kunnen oppakken en
te kunnen intensiveren.
Als schepper van dit universum en als zoon en
vertegenwoordiger van God, leidt Jezus ons de
weg met al zijn helpers, met alle engelen en met
alle geesten.
Dit zegt het Urantiaboek onder andere daarover:

(242.3) 21:6.4 Precies zoals de Godheid van de
Allerhoogste thans actualiseert krachtens
experiëntieel dienstbetoon, zo bereiken de
Schepper-Zonen de persoonlijke
verwezenlijking van het potentieel van hun
Paradijs-goddelijkheid dat ligt besloten in hun
onpeilbare natuur. Toen Christus Michael op
Urantia was, heeft hij eens gezegd: ‘Ik ben de
weg, de waarheid en het leven.’ En wij geloven
dat de Michaels letterlijk bestemd zijn om in alle
eeuwigheid ‘de weg, de waarheid en het leven’
te zijn, en voor alle persoonlijkheden in het
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universum immer de weg zullen banen die van
allerhoogste goddelijkheid via ultieme
absoniteit naar eeuwige godheidsfinaliteit leidt.
(1947.6) 180:3.7 Toen Jezus deze vraag van
Tomas had aangehoord, antwoordde hij:
‘Tomas, ik ben de weg, de waarheid en het
leven. Niemand gaat naar de Vader dan door
mij. Allen die de Vader vinden, vinden eerst mij.
Indien je mij kent, ken je de weg naar de Vader.
En je kent mij, want je hebt met mij
samengeleefd en je ziet mij nu.’
(1965.3) 182:1.9 De Meester zinspeelde in de
loop van dit laatste gebed met zijn apostelen op
het feit dat hij de naam van de Vader aan de
wereld had geopenbaard. En dit is wat hij
waarlijk deed door openbaring van God door
zijn vervolmaakte leven in het vlees. De
Vader in de hemel had getracht zich aan Mozes
te openbaren, maar kon niet verder gaan dan
gezegd te doen worden: ‘IK BEN’. En toen er
werd aangedrongen dat hij zich nog verder zou
openbaren, werd er alleen onthuld: ‘IK BEN die
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IK BEN’. Maar toen Jezus zijn leven op aarde
ten einde had gebracht, was deze naam van
de Vader zó geopenbaard, dat de Meester,
die de geïncarneerde Vader was, naar
waarheid kon zeggen:

(1965.4) 182:1.10 Ik ben het brood
des levens.
(1965.5) 182:1.11 Ik ben het levende
water.
(1965.6) 182:1.12 Ik ben het licht der
wereld.
(1965.7) 182:1.13 Ik ben het
verlangen aller tijden.
(1965.8) 182:1.14 Ik ben de open
deur naar de eeuwige verlossing.
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(1965.9) 182:1.15 Ik ben de
werkelijkheid van het leven zonder
einde.
(1965.10) 182:1.16 Ik ben de goede
herder.
(1965.11) 182:1.17 Ik ben de weg
naar oneindige volmaaktheid.
(1965.12) 182:1.18 Ik ben de
opstanding en het leven.
(1965.13) 182:1.19 Ik ben het geheim
van eeuwige overleving.
(1965.14) 182:1.20 Ik ben de weg, de
waarheid en het leven.
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(1965.15) 182:1.21 Ik ben de
oneindige Vader van mijn eindige
kinderen.
(1965.16) 182:1.22 Ik ben de ware
wijnstok; gij zijt de ranken.
(1965.17) 182:1.23 Ik ben de hoop
van allen die de levende waarheid
kennen.
(1965.18) 182:1.24 Ik ben de levende
brug van de ene wereld naar de
andere.
(1965.19) 182:1.25 Ik ben de levende
schakel tussen tijd en eeuwigheid.
(1965.20) 182:1.26 Zo breidde Jezus de
levende openbaring van de naam van
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God uit voor alle generaties. Zoals
goddelijke liefde de natuur van God
openbaart, zo onthult eeuwige waarheid
zijn naam in steeds grotere proporties.

Het lijkt duidelijk, eigenlijk
is het duidelijk. Wat Jezus
zei tegen Tomas:
“ik ben de weg, de waarheid
en het leven. Niemand gaat
naar de Vader dan door mij”.

Als Jezus de weg naar de
Vader is, dan zullen we
Jezus moeten volgen.
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Laten we dan nu
vaststellen wat Jezus
heeft gezegd om tot de
Vader te kunnen komen.
Ik benoem hier die teksten uit het
Urantiaboek die mij aanspreken.
Deze eerste halte voor de mens op aarde, als
volgende stop op de weg, is het ‘KONINKRIJK
DES HEMELS’.
Er is eeuwenlang verwarring geweest over het
begrip koninkrijk.
(1859.7) 170:1.14 De eeuwenlange verwarring
ten aanzien van de betekenis van de term
‘koninkrijk des hemels’ is toe te schrijven aan
drie factoren:
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(1859.8) 170:1.15 1. de verwarring waartoe
aanleiding bestond als men keek naar de
verschillende progressieve fasen die de idee van
het ‘koninkrijk’ doorliep in het proces van haar
vernieuwing door Jezus en zijn apostelen;
(1859.9) 170:1.16 2. de verwarring die
onvermijdelijk gepaard ging met het
overplanten van het vroege Christendom van
Joodse naar niet-Joodse bodem;
(1859.10) 170:1.17 3. de verwarring die
inherent was aan het feit dat het Christendom
een godsdienst werd die georganiseerd was
rond de centrale idee van de persoon van Jezus:
het evangelie van het koninkrijk werd meer
en meer een godsdienst over hem.

2. Jezus’ opvatting van het
koninkrijk
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(1859.11) 170:2.1 De Meester maakte
duidelijk dat het koninkrijk des
hemels moet beginnen met, en zijn
middelpunt moet hebben in, het
tweeledige begrip van de waarheid
van het vaderschap van God en het
hiermee gecorreleerde feit van de
broederschap der mensen. Het

aanvaarden van deze leer,
verklaarde Jezus, zou de mens
bevrijden van de eeuwenlange
slavernij van dierlijke vrees en
tegelijk het menselijk leven
verrijken met de volgende gaven
die hem door het nieuwe leven
van geestelijke vrijheid worden
geschonken:
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(1859.12) 170:2.2 1. Het bezit van nieuwe
moed en grotere geestelijke kracht. Het
evangelie van het koninkrijk zou de mens
bevrijden en hem inspireren om te durven
hopen op het eeuwige leven.
(1859.13) 170:2.3 2. Het evangelie bracht
een boodschap van nieuw vertrouwen
en ware troost voor alle mensen, zelfs
voor de armen.
(1859.14) 170:2.4 3. Het was in zichzelf
een nieuwe maatstaf van morele
waarden, een nieuwe ethische norm om
het gedrag van de mensen aan af te
meten. Het beschreef het ideaal van een
nieuwe orde van de menselijke
samenleving die eruit zou voortkomen.
(1859.15) 170:2.5 4. Het leerde de
voorrang van het geestelijke boven het
materiële; het verheerlijkte geestelijke
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realiteiten en verhief bovenmenselijke
idealen.
(1860.1) 170:2.6 5. Dit nieuwe evangelie
verhief geestelijke verworvenheden tot
het ware doel des levens. Het menselijk
leven ontving nieuwe morele waarde en
goddelijke waardigheid.
(1860.2) 170:2.7 6. Jezus onderrichtte dat
eeuwige realiteiten het resultaat (de
beloning) waren van rechtvaardig
streven op aarde. ’s Mensen sterfelijk
verblijf op aarde kreeg een nieuwe
betekenis en bedoeling, voortvloeiend uit
de onderkenning van een nobele
bestemming.
(1860.3) 170:2.8 7. Het nieuwe evangelie
bevestigde dat de redding van de mens
de openbaring is van een vèrreikende
goddelijke bedoeling, die vervuld en
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gerealiseerd moet worden in de
toekomstige bestemming van het immer
durend dienstbetoon van de geborgen
zonen van God.
Opmerking Winston:
Het Vaderschap van God en de daaraan
verbonden broederschap der mensheid leidt
tot:
 Grotere geestelijke kracht.
 Vertrouwen en troost voor alle mensen.
 Een maatstaf voor morele waarden en
ethische normen.
 Het stelt het geestelijke boven het
materiële.
 Het stelt geestelijke verworvenheden als
doel.
 Het heeft uitzicht op eeuwige realiteit.
 Het is de redding van de mens opgesloten
in een ver reikende goddelijke bedoeling.
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(1860.4) 170:2.9 Dit alles was vervat in
de verruimde idee van het koninkrijk
die door Jezus geleerd werd. Dit grootse
begrip werd eigenlijk nog niet aangetroffen
in het elementaire, verwarde onderricht
over het koninkrijk van Johannes de Doper.
(1860.5) 170:2.10 De apostelen waren niet
in staat de werkelijke betekenis van de
uitspraken van de Meester over het
koninkrijk te vatten. De latere misvorming
van het onderricht van Jezus, zoals dit in het
Nieuwe Testament is vastgelegd, is te wijten
aan het feit dat de opvatting van de
schrijvers van het evangelie gekleurd werd
door hun overtuiging dat Jezus toen voor
slechts korte tijd afwezig was van de wereld:
dat hij spoedig zou terugkomen om het
koninkrijk te vestigen in macht en
heerlijkheid – eenzelfde idee als onder hen
leefde toen hij nog bij hen was in het vlees.
Jezus legde echter geen verband tussen
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het vestigen van het koninkrijk en de
idee van zijn terugkeer naar deze
wereld. Dat er eeuwen voorbij zijn
gegaan zonder tekenen van het
aanbreken van het ‘Nieuwe Tijdperk’ is
volstrekt niet in tegenspraak met de
leer van Jezus.
(1860.6) 170:2.11 De grote verrichting
die deze toespraak belichaamde, was de
poging om het denkbeeld van het
koninkrijk des hemels om te zetten in
het ideaal van de idee van het doen van
de wil van God. Al lange tijd had de
Meester zijn volgelingen geleerd te
bidden: ‘Uw koninkrijk kome, uw wil
geschiede’, maar deze keer trachtte hij
ernstig hen ertoe te brengen het gebruik
van de term KONINKRIJK GODS op te
geven ten gunste van het meer
praktische equivalent, de WIL VAN GOD.
Hij slaagde daar evenwel niet in.
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Opmerking Winston:
Richten op het Koninkrijk gods is hetzelfde
als het DOEN van de Wil van God.
(1860.7) 170:2.12 Jezus wenste de idee
van het koninkrijk, koning en
onderdanen, te vervangen door de
voorstelling van de hemelse familie, de
Vader in de hemel en de vrij geworden
zonen van God die zich bezighouden met
het vreugdevol, vrijwillig dienen van
hun medemensen en met de sublieme,
intelligente verering van God de Vader.
(1860.8) 170:2.13 Tot dusver hadden de
apostelen zich een tweevoudige opvatting
van het koninkrijk eigen gemaakt; zij
beschouwden het als:
(1860.9) 170:2.14 1. een zaak van
persoonlijke ervaring, reeds aanwezig in de
harten van de ware, en
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(1860.10) 170:2.15 2. een kwestie van
raciale of wereld-fenomenen: dat het
koninkrijk in de toekomst lag, iets was om
naar uit te zien.
(1860.11) 170:2.16 Zij beschouwden de
komst van het koninkrijk in de harten der
mensen als een geleidelijke ontwikkeling,
zoals gist in het deeg of als de groei van het
mosterdzaad. Zij geloofden dat de komst
van het koninkrijk in de raciale zin of in de
wereldlijke zin, plotseling zou zijn en
opzienbarend. Jezus werd nooit moede
hun te vertellen dat het koninkrijk des
hemels hun eigen persoonlijke ervaring
was met het verwezenlijken van de
hogere kwaliteiten van het GEESTELIJKE
LEVEN; dat deze realiteiten van de
GEEST-ERVARING meer en meer
overgaan naar nieuwe, hogere niveaus
van goddelijke zekerheid en eeuwige
grootsheid.
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Opmerking Winston:
Het Koninkrijk is een groeiende
PERSOONLIJKE GEESTELIJKE ERVARING.
(1860.12) 170:2.17 Deze middag
onderrichtte de Meester duidelijk een
nieuw begrip van de dubbele natuur van
het koninkrijk, in de zin dat hij de twee
volgende fasen daarvan beschreef:
(1860.13) 170:2.18 ‘Ten eerste: het
koninkrijk van God in deze wereld, het
allerhoogst verlangen om Gods wil te
doen, de onzelfzuchtige liefde voor de
mens, die de goede vruchten
voortbrengt van verbeterd ethisch en
moreel gedrag.
(1861.1) 170:2.19 ‘Ten tweede: het
koninkrijk van God in de hemel, het doel
van de sterfelijke gelovigen, de staat
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waarin de liefde voor God wordt
vervolmaakt en waarin Gods wil op
goddelijker wijze wordt volbracht.’
(1861.2) 170:2.20 Jezus onderrichtte dat
de gelovige, door
GELOOFSVERTROUWEN, het koninkrijk
nu binnentreedt. In zijn verschillende
toespraken onderrichtte hij dat voor het
geloofsbinnentreden in het koninkrijk
twee dingen van wezenlijk belang zijn:
(1861.3) 170:2.21 1.

Geloofsvertrouwen, oprechtheid.
Te komen als een klein kind, de schenking
van het zoonschap te ontvangen als een
gave; zich over te geven aan het doen van
de wil van de Vader zonder twijfel en ten
volle overtuigd van, en oprecht
vertrouwend op, de wijsheid van de Vader;
het koninkrijk binnen te gaan vrij van
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vooroordeel en vooringenomenheid;
onbevooroordeeld en leergierig te zijn
zoals een onbedorven kind.
(1861.4) 170:2.22 2. Honger naar
waarheid. De dorst naar gerechtigheid,
een VERANDERING VAN BEWUSTZIJN,
het verwerven van de drijfveer om zoals
God te zijn en om God te vinden.
Opmerking Winston:
Groei naar het koninkrijk is voor een groot
deel afhankelijk van
GELOOFSVERTROUWEN of
GODSVERTROUWEN en de ZOEKTOCHT
OM TE WORDEN EN TE ZIJN ZOALS GOD.
Dit ontstaat door een steeds veranderend,
groeiend bewustzijn.
(1861.5) 170:2.23 Jezus onderrichtte dat
zonde niet voortkomt uit een
onvolmaakte natuur, maar veeleer uit
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een wetend bewustzijn dat overheerst
wordt door een wil die niet genegen is
zich te onderwerpen. Met betrekking tot
zonde leerde hij dat God VERGEVEN
heeft en dat deze vergeving persoonlijk
voor ons beschikbaar is door de daad
van het vergeven van onze
medemensen. Wanneer ge uw broeder
in het vlees vergeeft, schept ge daardoor
in uw eigen ziel het vermogen om de
realiteit van Gods vergeving voor uw
eigen wandaden te aanvaarden.
(1861.6) 170:2.24 Tegen de tijd dat de
Apostel Johannes zijn verhaal over het
leven van Jezus en diens leer begon op te
schrijven, hadden de eerste Christenen
reeds zoveel moeilijkheden gehad met het
koninkrijk-van-God-idee als een verwekker
van vervolgingen, dat zij het gebruik van
deze term grotendeels opgegeven hadden.
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Johannes spreekt veel over het ‘eeuwige
leven.’ Jezus sprak er vaak over als ‘het
koninkrijk des levens.’ Hij duidde het ook
dikwijls aan als ‘het koninkrijk Gods in u.’
Eenmaal sprak hij over deze ervaring als
‘de familieband met God de Vader.’ Jezus
probeerde vele uitdrukkingen in de plaats
te stellen van de term koninkrijk, maar
steeds zonder succes. Hij gebruikte onder
meer: de familie van God, de wil van de
Vader, de vrienden van God, de
gemeenschap van gelovigen, de
broederschap der mensen, de kudde van
de Vader, de kinderen Gods, de
gemeenschap der getrouwen, de dienst
van de Vader, en de vrijgeworden zonen
Gods.
(1861.7) 170:2.25 Hij kon echter niet
ontkomen aan het gebruik van de idee van
het koninkrijk. Pas meer dan vijftig jaar
later, na de verwoesting van Jeruzalem door
243

de Romeinse legers, begon deze voorstelling
van het koninkrijk te veranderen in de cultus
van het eeuwige leven, toen de sociale en
organisatorische aspecten ervan werden
overgenomen door de zich snel uitbreidende,
vaste vorm aannemende Christelijke kerk.

3. Het verband met
rechtvaardigheid
(1861.8) 170:3.1 Jezus probeerde zijn
apostelen en discipelen steeds voor te
houden dat zij, door geloof, een
RECHTVAARDIGHEID moesten verwerven
die de rechtvaardigheid te boven zou gaan
van de slaafse werken, waarmee sommige
schriftgeleerden en Farizeeën zo snoevend
paradeerden voor de wereld.
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(1861.9) 170:3.2 Ofschoon Jezus
onderrichtte dat GELOOFSVERTROUWEN,
eenvoudig kinderlijk geloof, de sleutel is
van de deur van het koninkrijk, leerde hij
ook dat wanneer men door de deur is
binnengegaan, er treden van gerechtigheid
zijn, die elk gelovig kind moet beklimmen
om op te groeien tot de volle wasdom van
de krachtige zonen van God.
Opmerking Winston:
Geloofsvertrouwen heb ik benoemd als
GODSVERTROUWEN.
GODSVERTROUWEN is de SLEUTEL, die de
eerste deur opent. Als wij de derde cirkel of
het vierde pad bereiken in onze groei in
bewustzijn, krijgt onze Richter de kosmische
bevoegdheid van ZELFHANDELEND.
De Richter mag dan zelf keuzes maken in het
belang van de samenwerking van het subject
(de mens) en van God.
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Dit kan alleen als de mens heeft bewezen een
onvoorwaardelijk Godsvertrouwen te
hebben, waardoor de mens te kennen geeft
dat hij uit vrije wil, vaart op de leiding van
zijn eigen Godsvonk.
Eigenlijk is dit het begin van het bewustzijnssamenwerkingsverband tussen de mens en
God en is het hiermee het begin van de
BEÏNVLOEDING van MORONTIA-MOTA,
waardoor de mens meer een meer in staat
zal zijn om de waarheid te leren
onderscheiden en de eenheid te kennen,
waardoor de groei van bewustzijn op een
ander, hoger spoor komt. Ook staan we dan
meer open voor het ontvangen van
ervaringen op een hoger niveau, de
'persoonlijke openbaringen’, die zich
bevinden op het niveau van morontia-mota.
(1861.10) 170:3.3 Vooral in de
beschouwing van de techniek waardoor
Gods vergeving wordt ontvangen, onthult
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zich hoe de rechtvaardigheid van het
koninkrijk wordt bereikt. GELOOF is de
prijs die ge betaalt om Gods familie
binnen te gaan; VERGEVING echter is de
daad van God, waardoor uw geloof als
toegangsprijs wordt geaccepteerd. En
het ontvangen van Gods vergeving door
een mens die in het koninkrijk gelooft,
houdt een welomlijnde, daadwerkelijke
ervaring in en bestaat in de volgende
vier treden, de koninkrijkstreden van
innerlijke rechtvaardigheid:
(1862.1) 170:3.4 1. Gods vergeving is
daadwerkelijk beschikbaar voor de
mens en wordt persoonlijk door de
mens ervaren in dezelfde mate waarin
hij zijn medemensen vergeeft.
(1862.2) 170:3.5 2. De mens zal zijn
medemens niet echt vergeven tenzij hij
hem liefheeft als zichzelf.
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(1862.3) 170:3.6 3. Om aldus uw naaste
lief te hebben gelijk uzelf is de hoogste
ethiek.
(1862.4) 170:3.7 4. Moreel gedrag, ware
rechtvaardigheid, wordt vervolgens het
natuurlijke gevolg van zulke liefde.
Opmerkingen Winston:
Mijn eerste opmerking:
De punten twee en drie geven aan dat de
mens zijn naasten lief moet hebben GELIJK
ZICHZELF.
Hiermee wordt aangetoond dat
EIGENLIEFDE primair is om liefde voor onze
naasten en voor God te kunnen opbrengen.
Dit is al meerdere malen benoemd in mijn
boeken en ook al eerder in dit boek. Ik
verwijs nogmaals naar de volgende
afbeelding, waarbij Zelfvertrouwen
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hetzelfde is als Eigenliefde of als jezelf lief
kunnen hebben:
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Tweede opmerking:
Vergeving is een ‘hoog goed’.
Vergeving is altijd noodzakelijk om verder
te kunnen.
Vergeving ontstaat als ik eerst iemand
schuldig heb bevonden.
Iemand schuldig verklaren, gebeurt
wanneer wij ons niet bewust zijn van het
BESEF VAN EENHEID.
Als ik de eenheid ga beseffen dan weet ik
dat ik door de cyclus van verbondenheid,
beïnvloeding en afhankelijkheid de volle
(in ieder geval mede)
verantwoordelijkheid draag. Binnen die
verantwoordelijkheid die ikzelf heb van
ieder ander, kan ik NIEMAND

OOIT
MEER SCHULDIG VERKLAREN.
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(1862.5) 170:3.8 Het is daarom duidelijk
dat de ware, innerlijke religie van het
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koninkrijk zich onherroepelijk en in steeds
sterkere mate neigt te manifesteren in
praktisch dienstbetoon aan de
samenleving. Jezus leerde een levende
religie, die haar aanhangers noodzaakt
zich bezig te houden met liefdevol
dienen. Jezus stelde ethiek echter niet in
de plaats van religie. Hij onderrichtte
dat religie een oorzaak was en ethiek
een gevolg.
(1862.6) 170:3.9 De gerechtigheid van
iedere daad dient beoordeeld te worden
naar de drijfveer: de hoogste vormen van
het goede zijn derhalve onbewust. Jezus
hield zich nooit bezig met zedelijke
beginselen of ethiek als zodanig. Hij
hield zich geheel en al bezig met de
innerlijke, geestelijke vriendschap met
God de Vader, die zich zo zeker en
rechtstreeks naar buiten manifesteert
als liefdevolle dienstbaarheid aan de
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mens. Hij onderrichtte dat de religie van
het koninkrijk een echte persoonlijke
ervaring is, die geen mens binnen zich
opgesloten kan houden; dat het
bewustzijn dat men lid is van de familie
van gelovigen onvermijdelijk leidt tot
het navolgen van de leringen over het
gedrag binnen de familie, het dienen van
zijn broeders en zusters in de poging om
de broederschap te verdiepen en uit te
breiden.
(1862.7) 170:3.10 De religie van het
koninkrijk is persoonlijk, individueel;
de vruchten, de gevolgen, zijn familiaal,
sociaal. Jezus verhief immer de
heiligheid van het individu, in
tegenstelling tot de gemeenschap. Maar
hij onderkende ook dat de mens zijn
karakter ontwikkelt door onbaatzuchtig
dienen: dat hij zijn morele natuur
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ontvouwt in liefhebbende verhoudingen
met zijn medemensen.
Opmerking Winston:
De weg is persoonlijk, individueel en
geestelijk. Het individu is heilig.
De neerslag van de groei van het individu
weerspiegelt zich in de gemeenschap.
(1862.8) 170:3.11 Door te onderrichten
dat het koninkrijk binnen ons is, door
het individu te verheffen, bracht Jezus
de genadeslag toe aan de oude
samenleving, in de zin dat hij de nieuwe
dispensatie van ware sociale
rechtvaardigheid inluidde. Deze nieuwe
maatschappelijke orde heeft de wereld nog
nauwelijks leren kennen, omdat de wereld
geweigerd heeft de beginselen van het
evangelie van het koninkrijk des hemels in
toepassing te brengen. En wanneer dit
koninkrijk van geestelijke superioriteit
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werkelijk op aarde komt, zal het niet alleen
maar gemanifesteerd worden in verbeterde
sociale en materiële omstandigheden, maar
veeleer in de heerlijkheden van de
verdiepte, verrijkte geestelijke waarden die
kenmerkend zijn voor het naderende
tijdperk van verbeterde menselijke
betrekkingen en gevorderde geestelijke
verworvenheden.
Opmerking Winston:
‘Deze nieuwe maatschappelijke orde heeft de
wereld nog nauwelijks leren kennen, omdat
de wereld geweigerd heeft de beginselen van
het evangelie van het koninkrijk des hemels
in toepassing te brengen’.
Dat is het niveau van het huidig collectieve
bewustzijn van deze wereld, dat nog niet
verder is dan het tweede pad en nog wordt
geleid door het ego en het besef van
dualiteit.
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4. Het onderricht van Jezus over
het koninkrijk
(1862.9) 170:4.1 Jezus heeft nooit een
nauwkeurige definitie van het koninkrijk
gegeven. Nu eens sprak hij over deze fase
van het koninkrijk, en op een andere
moment besprak hij een ander aspect van
de broederschap van Gods heerschappij in
de harten der mensen. In de prediking op
deze Sabbatmiddag duidde Jezus niet
minder dan vijf fasen, of tijdvakken van
het koninkrijk aan, en deze waren:
(1862.10) 170:4.2 1. de PERSOONLIJKE,
INNERLIJKE ERVARING van het
GEESTELIJKE LEVEN van de
VRIENDSCHAP van de individuele
gelovige met God de Vader;
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(1863.1) 170:4.3 2. de zich uitbreidende
broederschap van hen die in het
evangelie geloven, de sociale aspecten
van een hogere moraal en een levend
geworden ethiek, die het gevolg zijn van
het heersen van Gods geest in het hart
van de individuele gelovigen;
(1863.2) 170:4.4 3. de bovensterfelijke
broederschap van onzichtbare
geestelijke wezens die op aarde en in de
hemel zegeviert, het bovenmenselijke
koninkrijk Gods;
(1863.3) 170:4.5 4. het vooruitzicht van
de meer volmaakte vervulling van de wil
van God, de voortgang naar de dageraad
van een nieuwe maatschappelijke orde in
verband met een verbeterde geestelijke
levenswijze – het volgende tijdperk van
de mens;
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(1863.4) 170:4.6 5. het koninkrijk in zijn
volheid, het toekomstige geestelijke
tijdperk van licht en leven op aarde.
(1863.5) 170:4.7 Derhalve dienen wij het
onderricht van de Meester altijd nader te
bezien om te kunnen vaststellen welke van
deze vijf fasen hij bedoelt wanneer hij
gebruikmaakt van de term koninkrijk des
hemels. Door dit proces van geleidelijke
verandering van de wil van de mens, en
dus van beïnvloeding van menselijke
beslissingen, zijn Michael en zijn
medewerkers eveneens bezig om
geleidelijk maar zeker de gehele loop
der menselijke evolutie, sociaal en
anderszins, te veranderen.
Opmerking Winston:
Passend binnen het discipelschap van Jezus
kunnen wij daar nu al een DEEL van zijn.
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(1863.6) 170:4.8 Bij deze gelegenheid
legde de Meester de nadruk op de
volgende vijf punten, als de
belangrijkste kenmerken die het
evangelie van het koninkrijk
vertegenwoordigen:
(1863.7) 170:4.9 1. de voorrang van het
individu;
(1863.8) 170:4.10 2. de wil als de
bepalende factor in ’s mensen ervaring;
(1863.9) 170:4.11 3. geestelijke
vriendschap met God de Vader;
(1863.10) 170:4.12 4. de allerhoogste
voldoeningen van het liefdevolle dienen
van de mens;

259

(1863.11) 170:4.13 5. de transcendentie
van het geestelijke boven het materiële
in de menselijke persoonlijkheid.
Opmerking Winston:
Punt 1. De reis is persoonlijk en individueel.
Punt 2. De wil creëert keuzes, die kunnen
leiden tot leermomenten die kunnen leiden
tot groei.
Punt 3. Geestelijke vriendschap met God de
Vader komt tot uiting in ‘Godsvertrouwen’.
Punt 4. Eigenliefde leidt als vanzelf tot
naastenliefde en dienstbaarheid.
Punt 5. Door groei komen we tot het punt
dat we niet meer VAN deze wereld zijn maar
uitsluitend nog IN de wereld zijn.
(1863.12) 170:4.14 Deze wereld heeft nooit
ernstig, oprecht of eerlijk de proef
genomen met deze dynamische ideeën en
goddelijke idealen van de leer van Jezus
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aangaande het koninkrijk des hemels. Maar
ge moet niet ontmoedigd raken door de
ogenschijnlijk langzame vooruitgang van de
koninkrijk-idee op Urantia. Bedenk dat het
verloop van de progressieve evolutie
onderhevig is aan plotselinge, onverwachte,
periodieke veranderingen, zowel in de
materiële als in de geestelijke werelden. De
zelfschenking van Jezus als geïncarneerde
Zoon is een voorbeeld van zulk een
vreemde, onverwachte gebeurtenis in het
geestelijke leven van de wereld. En begaat
ook niet de fatale fout om, wanneer ge
uitziet naar de manifestatie van het
koninkrijk als tijdperk, na te laten het in uw
eigen ziel te vestigen.
Opmerking Winston:
Alleen ik kan het koninkrijk voor mijzelf
bereiken. Dat heeft gevolgen voor alles en
iedereen.
‘Verbeter de wereld begin bij jezelf’.
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(1863.13) 170:4.15 Ofschoon Jezus één fase
van het koninkrijk in de toekomst plaatste
en bij talrijke gelegenheden liet
doorschemeren dat zulk een gebeurtenis
zou kunnen optreden als onderdeel van een
wereldcrisis, en ofschoon hij bij
verschillende gelegenheden eveneens
stellig beloofde eens naar Urantia terug te
zullen komen, moeten wij hier vastleggen
dat hij deze twee ideeën nooit positief met
elkaar heeft verbonden. Hij beloofde een
nieuwe openbaring van het koninkrijk
op aarde te eniger tijd in de toekomst;
hij beloofde eveneens te zijner tijd in eigen
persoon terug te zullen komen naar deze
wereld; maar hij zei niet dat deze beide
gebeurtenissen synoniem waren.
Voorzover wij weten, kunnen deze beloften
op dezelfde gebeurtenis slaan of ook niet.
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Opmerking Winston:
Volgens het Urantiaboek zelf is het
Urantiaboek de volgende (na de openbaring
van de komst van Jezus) en vijfde epochale
openbaring voor Urantia.
Als tussenuitstapje de volgende tekst over de
vijf belangrijkste openbaringen die deze
planeet heeft ontvangen:
(1007.4) 92:4.4 Er zijn vele momenten
geweest van religieuze openbaring, maar
slechts VIJF die van EPOCHALE betekenis
zijn geweest. Dat waren de volgende:
(1007.5) 92:4.5 1. Het Dalamatisch
onderricht. Het ware begrip van de Eerste
Bron en Centrum werd op Urantia voor het
eerst verkondigd door de honderd
lichamelijke leden van de staf van Vorst
Caligastia. Deze zich uitbreidende
openbaring van de Godheid ging gedurende
meer dan driehonderdduizend jaren voort,
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totdat zij plotseling werd beëindigd door de
planetaire afscheiding en de ontwrichting
van het onderrichtend regime. Met
uitzondering van het werk van Van, ging de
invloed van de Dalamatische openbaring
verloren voor vrijwel de gehele wereld. Zelfs
de Nodieten hadden deze waarheid tegen de
tijd van de komst van Adam vergeten. Van
allen die de leringen van de honderd hadden
ontvangen, hielden de rode mensen er het
langst aan vast, maar het idee van de Grote
Geest was nog maar een vaag denkbeeld in
de godsdienst der Amerikaanse Indianen
toen het door contact met het Christendom
zeer werd verhelderd en versterkt.
(1007.6) 92:4.6 2. Het onderricht uit Eden.
Adam en Eva zetten het begrip van de Vader
van allen opnieuw uiteen voor de
evolutionaire volken. De ontwrichting van
het eerste Eden bracht de loop der
Adamische openbaring tot stilstand voordat
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zij nog geheel was begonnen. Maar het
ontijdig afgebroken onderricht van Adam
werd door de Setitische priesters voortgezet,
en sommige van deze waarheden zijn nooit
geheel voor de wereld verloren gegaan. De
richting waarin de religie in de Levant zich
ontwikkelde, werd door de leringen van de
Setieten geheel gewijzigd. Maar rond 2500
v.Chr. had de mensheid de openbaring die in
de tijd van Eden was gegeven grotendeels uit
het oog verloren.
(1007.7) 92:4.7 3. Melchizedek van Salem.
Deze in een noodsituatie optredende Zoon
van Nebadon heeft de derde openbaring van
waarheid op Urantia gebracht. In zijn
onderricht stonden vertrouwen en geloof
centraal. Hij onderrichtte vertrouwen in de
almachtige weldadigheid van God en
verkondigde dat geloof de daad was
waardoor de mensen Gods gunst verwierven.
Zijn leringen vermengden zich
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langzamerhand met de opvattingen en
gebruiken van verscheidene evolutionaire
religies en ontwikkelden zich uiteindelijk tot
de theologische stelsels die bij het aanbreken
van het eerste millennium na Christus op
Urantia bestonden.
(1008.1) 92:4.8 4. Jezus van Nazaret.
Christus Michael schonk Urantia voor de
vierde maal het begrip van God als de
Universele Vader, en deze leer heeft
sindsdien in het algemeen steeds stand
gehouden. De essentie van zijn onderricht
was liefde en dienstbaarheid, de liefdevolle
vrijwillige aanbidding door een geschapen
zoon, van God, zijn Vader, in erkentelijkheid
voor en als antwoord op diens liefderijk
dienstbetoon; de vrijwillige diensten die
zulke geschapen zonen aan hun broeders
bewijzen, in het vreugdevolle besef dat zij
met dit dienstbetoon ook God de Vader
dienen.
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(1008.2) 92:4.9 5. De UrantiaVerhandelingen. De verhandelingen,
waarvan dit er een is, vormen de meest
recente schenking van waarheid aan de
stervelingen van Urantia. Deze
verhandelingen onderscheiden zich van alle
voorgaande openbaringen, want zij zijn niet
het werk van een enkele persoonlijkheid uit
het universum, maar een schenking die is
samengesteld door vele wezens. Geen enkele
openbaring, behalve het bereiken van de
Universele Vader, kan echter ooit volledig
zijn. Alle andere hemelse vormen van
bijstand betreffen niet meer dan een
gedeelte, zijn voorbijgaand en in praktische
zin aangepast aan de plaatselijke
omstandigheden in tijd en ruimte. Hoewel
een bekentenis als deze mogelijkerwijs
afbreuk doet aan de directe kracht en het
gezag van alle openbaringen, is op Urantia
de tijd aangebroken dat het raadzaam is
zulke openhartige verklaringen af te leggen,
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zelfs wanneer de toekomstige invloed en
autoriteit van deze meest recente
openbaringen van waarheid aan de
sterfelijke volkeren op Urantia daardoor
verzwakt zouden worden.
Vervolg van de leer van Jezus:
(1863.14) 170:4.16 Zijn apostelen en
discipelen verbonden deze beide leringen
zeer zeker met elkaar. Toen het koninkrijk
niet tot stand kwam zoals zij het hadden
verwacht, en zij zich herinnerden wat de
Meester hun geleerd had inzake een
toekomstig koninkrijk, en ook zijn belofte
om terug te komen, trokken zij daaruit de
voorbarige conclusie dat deze beloften op
een en dezelfde gebeurtenis sloegen;
daarom nu leefden zij in de hoop van zijn
onmiddellijke tweede komst om het
koninkrijk in zijn volheid en in macht en
heerlijkheid te vestigen. En zo hebben ook
opeenvolgende geslachten van gelovigen op
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aarde in dezelfde inspirerende maar
teleurstellende hoop geleefd.

5. Latere ideeën over het
koninkrijk
(1864.1) 170:5.1 Nu wij hetgeen Jezus over
het koninkrijk des hemels leerde in het kort
hebben samengevat, is het ons toegestaan
bepaalde latere ideeën weer te geven die
met het koninkrijksidee werden
verbonden, en tevens een profetische
voorspelling te doen met betrekking tot het
koninkrijk zoals het zich kan ontwikkelen
in het komende tijdperk.
(1864.2) 170:5.2 Gedurende de eerste
eeuwen van de Christelijke propaganda
werd het idee van het koninkrijk des
hemels ontzaglijk beïnvloed door de zich in
die tijd snel verspreidende noties van het
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Griekse idealisme, de idee dat het
natuurlijke de afschaduwing is van het
geestelijke – het wereldlijke als de tijdafschaduwing van het eeuwige.
(1864.3) 170:5.3 Maar de grote stap die het
overplanten van de leer van Jezus van de
Joodse naar de niet-Joodse bodem
markeerde, werd genomen toen de Messias
van het koninkrijk de Verlosser werd van
de kerk, een religieuze en sociale
organisatie die voortsproot uit het werk
van Paulus en zijn opvolgers en
gegrondvest was op het onderricht van
Jezus zoals dit was aangevuld met de
ideeën van Philo en de Perzische
leerstellingen aangaande goed en kwaad.
(1864.4) 170:5.4 De denkbeelden en
idealen van Jezus, zoals ze belichaamd
waren in zijn onderricht van het
evangelie van het koninkrijk, bleven
bijna onverwezenlijkt omdat zijn
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volgelingen zijn uitspraken steeds meer
verdraaiden. Het begrip van het
koninkrijk van de Meester werd
aanmerkelijk gemodificeerd door twee
grote tendensen:
(1864.5) 170:5.5 1. De Joodse gelovigen
bleven hem als de Messias zien. Zij
geloofden dat Jezus zeer spoedig terug zou
komen om metterdaad het
wereldomspannende, min of meer materiële
koninkrijk op te richten.
(1864.6) 170:5.6 2. De niet-Joodse
Christenen begonnen al heel vroeg de
leerstellingen van Paulus te aanvaarden,
hetgeen meer en meer leidde tot het
algemene geloof dat Jezus de Verlosser was
van de kinderen van de kerk, de nieuwe
institutionele opvolger van het vroegere
begrip van de zuiver geestelijke
broederschap van het koninkrijk.
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(1864.7) 170:5.7 De kerk, als sociaal
uitvloeisel van het koninkrijk, zou heel
natuurlijk en zelfs wenselijk geweest zijn.
Het kwaad van de kerk was niet haar
bestaan, maar veeleer dat zij de
opvatting van Jezus van het koninkrijk
vrijwel geheel verdrong. De
geïnstitutionaliseerde kerk van Paulus
werd in feite in de plaats gesteld van het
koninkrijk des hemels dat Jezus had
verkondigd.
(1864.8) 170:5.8 Maar twijfel niet,
ditzelfde koninkrijk des hemels
waarvan de Meester leerde dat het
bestaat in het hart van de gelovige, zal
opnieuw aan deze Christelijke kerk
verkondigd worden evenals aan alle
andere religies, volkeren en naties op
aarde – zelfs aan elk individu.
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(1864.9) 170:5.9 Het koninkrijk van het
onderricht van Jezus, ging
langzamerhand ten onder in de
mystieke conceptie van de persoon van
Jezus als de Verlosser-Schepper en het
geestelijk hoofd van een gesocialiseerde
religieuze gemeenschap. Op deze wijze
werd een officiële, institutionele kerk het
substituut van de broederschap van het
koninkrijk van door de geest geleide
individuen.
Opmerking Winston:
‘Van door de geest geleide individuen’.
De Weg is en blijft persoonlijk,
individueel en geestelijk.
(1864.10) 170:5.10 De kerk was een
onvermijdelijk en nuttig sociaal gevolg van
het leven en het onderricht van Jezus; de
tragedie bestond in het feit dat deze
sociale reactie op het onderricht van het
koninkrijk, de geestelijke opvatting van
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het reële koninkrijk zoals Jezus dit
onderwees en naleefde, zo volledig
verdrong.
(1865.1) 170:5.11 Het koninkrijk
betekende voor de Joden de Israelitische
gemeenschap; voor de niet-Joden werd het
de Christelijke kerk. Voor Jezus was het
koninkrijk de som van de individuen die
hun geloof in het Vaderschap van God
hadden beleden, waardoor ze verklaard
hadden zich van ganser harte te wijden
aan het doen van de wil van God en
aldus lid werden van de geestelijke
broederschap der mensen.
(1865.2) 170:5.12 De Meester besefte heel
goed dat tengevolge van de verbreiding van
het evangelie van het koninkrijk er zich
bepaalde sociale uitwerkingen in de wereld
zouden voordoen; het was echter zijn
bedoeling dat al zulke wenselijke sociale
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manifestaties zouden optreden als
onbewuste, onvermijdelijke uitvloeisels, of
natuurlijke vruchten, van deze innerlijke,
persoonlijke ervaring van individuele
gelovigen, deze zuiver geestelijke
vriendschap en gemeenschap met de
goddelijke geest die in al deze gelovigen
woont en hen activeert.
(1865.3) 170:5.13 Jezus voorzag dat op de
voortgang van het ware geestelijke
koninkrijk een sociale organisatie, of kerk,
zou volgen en daarom verzette hij zich
nooit tegen de rite van de doop van
Johannes die de apostelen uitvoerden. Hij
onderrichtte dat de ziel die de waarheid
liefheeft, hij die hongert en dorst naar
gerechtigheid, naar God, door geloof tot
het geestelijke koninkrijk wordt
toegelaten; terzelfdertijd onderrichtten de
apostelen dat zo’n gelovige tot de sociale
organisatie van de discipelen wordt
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toegelaten door de uiterlijke rite van de
doop.
(1865.4) 170:5.14 Toen de directe
volgelingen van Jezus beseften dat zij
gedeeltelijk faalden in hun poging zijn
ideaal te verwezenlijken, namelijk het
koninkrijk in de harten der mensen te
vestigen door de beheersing en leiding van
de geest van de individuele gelovige,
begonnen zij, om te zorgen dat zijn leer niet
volledig verloren zou gaan, het ideaal van
het koninkrijk van de Meester te vervangen
door de geleidelijke schepping van een
zichtbare sociale organisatie, de
Christelijke kerk. En toen zij dit substitutieprogramma hadden uitgevoerd, gingen zij
er vervolgens toe over, teneinde de
samenhang te bewaren èn om te zorgen dat
de leer van de Meester aangaande het feit
van het koninkrijk herkend zou worden, dit
koninkrijk naar de toekomst te
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verschuiven. De kerk was nog niet hecht
gegrondvest, of zij begon reeds te leren dat
het koninkrijk in werkelijkheid zou
verschijnen op het hoogtepunt van het
Christelijke tijdvak, bij de tweede komst
van Christus.
Opmerking Winston:
Het koninkrijk is manifest, nu, in de harten
van iedereen die kiest om de Wil van de
Vader te doen en om zijn naasten te dienen.
(1865.5) 170:5.15 Op deze wijze werd het
koninkrijk de voorstelling van een tijdperk,
de idee van een toekomstige visitatie en het
ideaal van de uiteindelijke verlossing van
de heiligen des Allerhoogsten. De vroege
Christenen (en maar al te vaak ook degenen
die na hen kwamen) verloren over het
algemeen de Vader-en-zoon idee uit het
oog die besloten lag in het onderricht van
Jezus over het koninkrijk en stelden de
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goed georganiseerde sociale gemeenschap
van de kerk daarvoor in de plaats. Aldus
werd de kerk voornamelijk een sociale
broederschap, die effectief de plaats
ging innemen van het denkbeeld en
ideaal van Jezus van een geestelijke
broederschap.
(1865.6) 170:5.16 Het ideale denkbeeld
van Jezus mislukte grotendeels, maar de
grondslag van het persoonlijke leven en de
leer van de Meester, aangevuld door de
Griekse en Perzische opvattingen over het
eeuwige leven en uitgebreid met Philo’s
leerstuk dat het tijdelijke in contrast stond
met het geestelijke, was het vertrekpunt
voor Paulus om een van de meest
progressieve menselijke gemeenschappen
op te bouwen die ooit op Urantia hebben
bestaan.
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(1865.7) 170:5.17 De opvatting van Jezus
leeft nog steeds in de meer ontwikkelde
religies van de wereld. De Christelijke kerk
van Paulus is de gesocialiseerde,
vermenselijkte schaduw van wat Jezus
bedoelde dat het koninkrijk des hemels zou
zijn en wat het zeer zeker nog zal worden.
Paulus en zijn opvolgers verlegden de
kwesties van het eeuwig leven gedeeltelijk
van de individuele mens naar de kerk. Zo
werd Christus meer het hoofd van de kerk,
dan de oudere broeder van ieder
individuele gelovige in de familie van de
Vader, die het koninkrijk vormt. Paulus en
zijn tijdgenoten pasten alles wat Jezus
geestelijk ten aanzien van zichzelf en de
individuele gelovige impliceerde, toe op de
kerk als een groep gelovigen; hierdoor nu
brachten zij een dodelijke slag toe aan
Jezus’ opvatting van het goddelijke
koninkrijk in het hart van de indidviduele
gelovige.
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(1866.1) 170:5.18 Zo heeft dan de
Christelijke kerk eeuwenlang met grote
moeilijkheden en verlegenheid te kampen
gehad, omdat ze het waagde zich de
mysterieuze krachten en voorrechten van
het koninkrijk aan te matigen, krachten en
voorrechten die alleen uitgeoefend en
ervaren kunnen worden tussen Jezus en
zijn geestelijke broeders-gelovigen. En
aldus wordt het duidelijk dat het
lidmaatschap van de kerk niet
noodzakelijkerwijs betekent dat men deel
heeft aan de gemeenschap van het
koninkrijk; het ene is geestelijk, het andere
voornamelijk sociaal.
Opmerking Winston:
Geestelijk tegenover sociaal.
Geestelijk tegenover werelds.
Het zijn nu nog vaak absoluut twee
verschillende grootheden, waarbij naarmate
het collectieve bewustzijn groeit, het sociale
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aspect steeds dichter komt bij de geestelijke
(op naastenliefde gebaseerde) grondslag, die
het collectief heeft veroverd.
(1866.2) 170:5.19 Vroeg of laat zal er een
nieuwe, grotere Johannes de Doper opstaan
en verkondigen dat ‘het koninkrijk Gods
nabij is’ – doelende op een terugkeer tot de
hoge geestelijke opvatting van Jezus, die
verkondigde dat het koninkrijk de wil van
zijn hemelse Vader is, die dominant en
transcendent is in het hart van de gelovige
– en die dit alles doet zonder ook maar in
enig opzicht te doelen op de zichtbare kerk
op aarde of op de verwachte wederkomst
van Christus. Er moet een wederopleving
komen van de werkelijke leer van Jezus,
een nieuwe formulering die het werk
ongedaan zal maken van zijn eerste
volgelingen, die zich bezighielden met het
creëren van een sociofilosofisch
geloofsstelsel met betrekking tot het feit
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van Michaels verblijf op aarde. In korte tijd
verdrong het onderricht van de
geschiedenis over Jezus bijna de prediking
van het evangelie van Jezus over het
koninkrijk. Op deze manier heeft een
historische religie de leer verdrongen
waarin Jezus de hoogste morele
denkbeelden en geestelijke idealen van de
mens had verenigd met “s mensen meest
verheven hoop op de toekomst – het
eeuwige leven. En dit was het evangelie van
het koninkrijk.
(1866.3) 170:5.20 Juist omdat het
evangelie van Jezus zo veelzijdig was,
raakten degenen die bestudeerden wat van
zijn leer was opgetekend, binnen enkele
eeuwen verdeeld in zeer vele godsdiensten
en secten. Deze jammerlijke
onderverdeling van Christelijke gelovigen
komt voort uit het feit dat men in de
veelvoudige leringen van de Meester niet
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de goddelijke eenheid van zijn
onvergelijkelijke leven ontwaart. Maar eens
zullen zij die waarlijk in Jezus geloven niet
meer zo geestelijk verdeeld zijn in hun
instelling ten overstaan van ongelovigen.
Wij zullen altijd wel verscheidenheid
van verstandelijk begrip en
interpretatie houden, zelfs
verschillende graden van socialisering,
maar gebrek aan geestelijke
broederschap is even onverdedigbaar
als laakbaar.
(1866.4) 170:5.21 Vergist u niet! in het
onderricht van Jezus ligt een eeuwige
natuur verscholen die niet zal toestaan dat
zij altijd zonder vrucht blijft in het hart van
mensen die nadenken. Het koninkrijk
zoals Jezus dit voor ogen stond, heeft
grotendeels gefaald op aarde, voorlopig
is er een uiterlijke kerk voor in de plaats
gekomen; ge dient echter te begrijpen
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dat deze kerk slechts de larve-fase is van
het verijdelde geestelijke koninkrijk, die
het echter door dit materialistische
tijdperk heen zal brengen naar een
meer geestelijke dispensatie, waarin de
leer van de Meester beter de
gelegenheid kan krijgen om tot volle
ontwikkeling te komen. Zo wordt de
zogenaamde Christelijke kerk de cocon
waarin het koninkrijk dat Jezus voor
ogen stond, nu in sluimertoestand
verkeert. Het koninkrijk van de
goddelijke broederschap leeft nog
steeds en zal uiteindelijk bovenkomen
uit deze lange staat van verzonkenheid,
even zeker als een vlinder uiteindelijk
te voorschijn komt als de schone
ontvouwing van het minder
aantrekkelijke schepsel van de
metamorfe ontwikkeling.
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3. De latere bespreking in het
kamp
(1916.1) 176:3.1 Toen ze zich rond het
kampvuur verzamelden, met ongeveer
twintig man, vroeg Tomas: ‘Nu u terug zult
komen om het werk voor het koninkrijk af
te maken, zou ik u willen vragen wat onze
houding moet zijn terwijl u weg bent om de
zaken van de Vader te behartigen?’ Jezus
keek hen rondom aan bij het licht van het
vuur en antwoordde:
(1916.2) 176:3.2 ‘Zelfs jij, Tomas, begrijpt
niet wat ik heb gezegd. Heb ik jullie niet al
deze tijd geleerd dat jullie band met het
koninkrijk geestelijk en individueel is,
geheel een zaak van eigen persoonlijke
ervaring in de geest door de
geloofsrealisatie dat je een zoon van God
bent? Wat moet ik nog meer zeggen? De
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val van naties, het ineenstorten van
wereldrijken, de ondergang van de
ongelovige Joden, het einde van een
tijdperk, ja zelfs het einde van de
wereld, wat raken deze zaken een mens
die dit evangelie gelooft en die zijn leven
geborgen heeft in de zekerheid van het
eeuwige koninkrijk? Jullie die God kent
en het evangelie gelooft, hebt reeds de
garanties van het eeuwige leven
ontvangen. Aangezien jullie leven in de
geest is geleid en voor de Vader, is er
niets waarover jullie ernstig bezorgd
behoeft te zijn. Bouwers van het
koninkrijk, de erkende burgers van de
hemelse werelden, moeten zich niet
laten verontrusten door wereldlijke
beroeringen of ontdaan raken door
omwentelingen op aarde. Wat deert het
jullie die dit evangelie van het
koninkrijk gelooft, wanneer naties ten
onder gaan, het tijdperk eindigt, of alle
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zichtbare dingen ineenstorten,
aangezien jullie weet dat je leven het
geschenk van de Zoon is, en dat het
eeuwig veilig is in de Vader? Nu jullie
het tijdelijke leven in geloof hebt geleefd
en de vruchten van de geest hebt
voortgebracht als de rechtvaardigheid
van liefdevol dienen van jullie
medemens, kunnen jullie met
vertrouwen uitzien naar de volgende
stap in de eeuwige loopbaan, met
hetzelfde geloof in je overleving dat
jullie door je eerste, aardse avontuur in
het zoonschap van God heeft
heengedragen.
Opmerking Winston:
Dit is al vele malen gezegd en dit is
voortdurend waar het om gaat.

De weg is individueel.
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De weg is persoonlijk.
De weg is geestelijk.
De weg heeft niets te maken met al
het ‘WereldS gedoe’.
Het is de weg van 'de weg naar
binnen’, van ‘individuele ervaring’.
Je hebt geen leraar nodig, de
beste leraar voor jou woont in je
hart en weet van jou dingen en
voor jou dingen, waar geen leraar
en geen Goeroe ooit bij kan of ooit
weet van heeft.
Het delen van de ervaring geeft
groei voor iedereen want delen is
‘godgelijk’, delen iS goddelijk.
De kerk of welke religie dan ook,
zal je nooit de waarheid kunnen
brengen, omdat ze het werkelijke
beeld van het koninkrijk niet
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kennen en omdat ze je niet naar
binnen sturen, naar de diepte van
het zelf waar God woont, maar
omdat ze je hun stenen gebouwen
binnenpraten en vertellen wat je
moet doen.
(1916.3) 176:3.3 ‘Elke generatie gelovigen
moet, met het oog op de mogelijke
wederkomst van de Zoon des Mensen
doorgaan met zijn werk, precies zoals
iedere individuele gelovige zijn werk in het
leven voortzet met het oog op de
onvermijdelijke natuurlijke dood die hem
altijd boven het hoofd hangt. Wanneer je
jezelf eenmaal door geloof bevestigd
hebt als zoon van God, doet niets anders
er meer toe wat de zekerheid van je
overleving betreft. Maar vergis je niet! Dit
overlevingsgeloof is een levend geloof, en
het manifesteert steeds meer de vruchten
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van de goddelijke geest die het menselijke
hart er eerst toe heeft geïnspireerd. Het feit
dat jullie eens het zoonschap in het hemels
koninkrijk hebt aanvaard, zal je niet baten
wanneer de waarheden die te maken
hebben met het progressieve dragen van
geestelijke vruchten door de zonen van God
in het vlees, steeds welbewust worden
afgewezen. Jullie die met mij geweest zijt in
de zaken van mijn Vader op aarde, kunt
zelfs nu nog het koninkrijk in de steek
laten, wanneer je merkt dat je niet houdt
van de wijze waarop de Vader de mensheid
dient.
(1916.4) 176:3.4 ‘Luister naar mij als
individuele gelovigen en als een generatie
van gelovigen, terwijl ik jullie een gelijkenis
vertel: Er was eens een zeker groot man
die, voordat hij een lange reis naar het
buitenland ging maken, al zijn vertrouwde
dienaren bij zich riep en hun al zijn
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bezittingen in beheer gaf. Aan de een gaf hij
vijf talenten, aan een ander twee, en aan
nog een ander één. Zo vertrouwde hij aan
elk van de groep eerzame rentmeesters een
deel van zijn goederen toe al naargelang
hun verschillende bekwaamheden, en
daarna ging hij op reis. Toen hun heer
vertrokken was, begonnen zijn dienaren
aan hun taak om winst te maken met het
kapitaal dat hun was toevertrouwd. De man
die vijf talenten ontvangen had, begon daar
onmiddellijk handel mee te drijven en
maakte al heel spoedig een winst van nog
eens vijf talenten. Evenzo had degene die
twee talenten had ontvangen, er spoedig
twee bijverdiend. En zo maakten al deze
dienaren winst voor hun meester, behalve
hij die slechts één talent had ontvangen.
Deze trok zich terug en groef een gat in de
grond waarin hij het geld van zijn meester
verborg. Kort daarop kwam de heer van die
dienaren onverwachts terug en riep zijn
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rentmeesters op om af te rekenen. Toen
allen voor hun meester verschenen waren,
kwam degene die de vijf talenten had
ontvangen naar voren met het hem
toevertrouwde geld en bracht nog eens vijf
talenten mee, zeggende: “Heer, gij hebt mij
vijf talenten gegeven om te beleggen en ik
ben blij u nog eens vijf talenten als mijn
winst aan te kunnen bieden.” Hierop zei
zijn meester tot hem: “Goed gedaan, goede
en trouwe dienaar, je bent trouw geweest
over slechts weinige zaken; ik zal je nu tot
rentmeester maken over vele; ga terstond
in tot de vreugde van je heer.” Daarop
kwam degene die de twee talenten had
ontvangen naar voren en zei: “Heer, gij hebt
mij twee talenten in handen gegeven; zie, ik
heb er nog twee bij verdiend.” En zijn heer
sprak tot hem: “Goed gedaan, goede en
trouwe rentmeester; jij bent ook getrouw
geweest over slechts weinig, en ik zal je nu
over veel stellen; ga in tot de vreugde van je
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heer.” Toen kwam degene die maar één
talent had ontvangen om af te rekenen.
Deze dienaar kwam naar voren en zei:
“Heer, ik kende u en realiseerde mij dat gij
een lastig man zijt, die verwacht winst te
maken waarvoor ge niet persoonlijk
gewerkt hebt; daarom was ik bang iets van
hetgeen mij was toevertrouwd op het spel
te zetten. Ik heb uw talent veilig in de grond
verborgen, hier is het; nu hebt ge wat u
toebehoort.” Maar zijn heer antwoordde:
“Jij bent een trage en luie rentmeester. Met
je eigen woorden beken je dat je wist dat ik
rekenschap van je zou eisen en een
redelijke winst, zoals je arbeidzame
mededienaren mij vandaag hebben
gegeven. Omdat je dit wist, had je op zijn
minst mijn geld in handen van de bankiers
moeten geven, zodat ik bij mijn terugkeer
het mijne met rente terug ontvangen zou
hebben.” Hierop zei deze heer tot de
hoofdrentmeester: “Neem dit ene talent af
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van deze onnutte dienaar en geef het aan
hem die de tien talenten heeft.”
(1917.1) 176:3.5 ‘Aan een ieder die heeft,
zal meer gegeven worden en hij zal
overvloed hebben; maar van hem die niet
heeft, zal zelfs dat wat hij nog wel heeft,
ontnomen worden. Je kunt niet stilstaan
in de zaken van het eeuwige koninkrijk.
Mijn Vader eist van al zijn kinderen dat
zij toenemen in genade en kennis van
waarheid. Jullie die deze waarheden
kennen, moeten in steeds grotere mate
de vruchten van de geest voortbrengen
en steeds meer toewijding aan de dag
leggen aan het onzelfzuchtig dienen van
je mededienaren. Houdt in gedachten
dat voor zover jullie één van de minste
van mijn broeders bijstaat, je deze
dienst aan mij hebben betoond.
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(1917.2) 176:3.6 ‘En zo moeten jullie van
nu af aan het werk voor de Vader ter hand
nemen, nu en voortaan, zelfs in eeuwigheid.
Ga door met het werk totdat ik kom. Doet
in alle getrouwheid hetgeen jullie is
toevertrouwd, en daardoor zullen jullie
gereed zijn voor de oproep tot rekenschap
bij de dood. Wanneer jullie zo geleefd hebt
voor de heerlijkheid van de Vader en voor
de voldoening van de Zoon, zullen jullie
met vreugde en buitengewoon groot
genoegen ingaan tot de eeuwige dienst in
het eeuwigdurende koninkrijk.’
(1917.3) 176:3.7 De waarheid is levend; de
Geest van Waarheid leidt de kinderen des
lichts steeds binnen in nieuwe gebieden
van geestelijke werkelijkheid en goddelijk
dienstbetoon. De waarheid is u niet
gegeven om deze te laten stollen in vaste,
veilige en geëerbiedigde vormen. Uw
openbaring van waarheid moet zich zo
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verdiepen door het passeren van uw
persoonlijke ervaring, dat zich nieuwe
schoonheid en daadwerkelijke geestelijke
winsten zullen onthullen aan allen die uw
geestelijke vruchten zien, en ten gevolge
daarvan ertoe komen de Vader die in de
hemel is te verheerlijken. Alleen de trouwe
dienaren die aldus groeien in de kennis der
waarheid, en daardoor het vermogen
ontwikkelen tot goddelijke waardering van
geestelijke werkelijkheden, kunnen ooit
hopen ‘volledig de vreugde van hun Heer
binnen te gaan’. Welk een droevige aanblik
leveren achtereenvolgende generaties van
diegenen die beweren volgelingen van
Jezus te zijn, wanneer ze ten aanzien van
hun rentmeesterschap over de goddelijke
waarheid zeggen: ‘Zie, Meester, hier is de
waarheid die u ons honderd of duizend jaar
geleden hebt toevertrouwd. Wij hebben er
niets van verloren; wij hebben getrouw
alles wat gij ons gegeven hebt, in stand
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gehouden; wij hebben niet toegestaan dat
er veranderingen aangebracht werden in
hetgeen gij ons geleerd hebt; hier is de
waarheid die gij ons gegeven hebt.’ Maar
zulk een pleitrede voor geestelijke
traagheid zal de rentmeester van de
waarheid die geen vruchten heeft
voortgebracht, niet rechtvaardigen ten
overstaan van de Meester. Overeenkomstig
de waarheid die u in handen is gegeven, zal
de Meester der waarheid u rekenschap
vragen.
(1918.1) 176:3.8 In de volgende wereld
zal u gevraagd worden rekenschap af te
leggen van uw gaven en uw
rentmeesterschap in deze wereld. Of uw
aangeboren talenten nu weinige zijn of
vele, ge komt voor het feit van een
rechtvaardige en barmhartige
afrekening te staan. Wanneer de gaven
alleen voor het najagen van zelfzuchtige
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doeleinden zijn gebruikt en geen
aandacht is geschonken aan de hogere
plicht om een grotere oogst aan
vruchten van de geest voort te brengen,
zoals deze aan de dag treden in een zich
immer uitbreidend dienen van de mens
en verering van God, dan moeten zulke
zelfzuchtige rentmeesters de
consequenties aanvaarden van hun
welbewuste keuze.
(1918.2) 176:3.9 En hoezeer handelde deze
ontrouwe dienaar met het ene talent niet
als alle zelfzuchtige mensen, in de zin dat
hij zijn luiheid rechtstreeks aan zijn heer
weet. Hoe sterk is de mens niet geneigd om
wanneer hij geconfronteerd wordt met
mislukking door eigen schuld, de blaam op
anderen te werpen, vaak op hen die dit het
minst verdienen!

298

(1918.3) 176:3.10 Die avond, toen ze zich
ter ruste begaven, zei Jezus nog:
‘Vrijelijk hebben jullie ontvangen,
daarom moeten jullie ook vrijelijk van
de waarheid des hemels uitdelen, en in
het geven zal deze waarheid zich
vermenigvuldigen en zal zij steeds
helderder het licht van de reddende
genade laten schijnen, juist terwijl jullie
ermee werken.’
(1918.6) 176:4.3 Jezus beloofde twee
dingen te doen nadat hij opgevaren zou zijn
naar de Vader, en nadat alle macht in hemel
en op aarde in zijn handen gegeven zou
zijn. Hij beloofde ten eerste om in zijn
plaats een andere leraar tot de wereld te
zenden, de Geest van Waarheid; dit deed hij
op de dag van Pinksteren. Ten tweede
beloofde hij zijn volgelingen zeer stellig dat
hij eens persoonlijk naar deze wereld zou
terugkomen. Maar hij zei niet hoe, waar, of
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wanneer hij deze planeet, waar hij zijn
zelfschenking in het vlees had ervaren,
opnieuw zou bezoeken. Bij één gelegenheid
liet hij doorschemeren dat, terwijl het oog
van het vlees hem had aanschouwd toen hij
hier in het vlees leefde, hij bij zijn terugkeer
(tenminste bij één van zijn mogelijke
bezoeken) slechts door het oog van het
geestelijk geloof zou worden
onderscheiden.
(1919.1) 176:4.4 Velen van ons zijn
geneigd te geloven dat Jezus vele malen
op Urantia zal terugkomen gedurende
de komende eeuwen. Wij hebben wel
niet zijn specifieke belofte dat hij deze
meervoudige bezoeken zal brengen,
maar het lijkt zeer waarschijnlijk dat hij,
die immers als een van zijn universumtitels die van Planetaire Vorst van
Urantia draagt, vele malen de wereld zal
bezoeken door wier verovering hem
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zulk een uitzonderlijke titel werd
verleend.
(1919.2) 176:4.5 Wij geloven zeer beslist
dat Michael opnieuw in eigen persoon
naar Urantia zal komen, maar wij
hebben niet het minste idee wanneer of
op welke wijze hij zal verkiezen te
komen. Zal het tijdstip van zijn tweede
komst op aarde zo worden gekozen, dat
het samenvalt met de eindbeoordeling
van het huidige tijdperk en al of niet
gepaard gaan met de verschijning van
een Magistraat-Zoon die daarmee is
verbonden? Zal hij komen in verband
met de beëindiging van een volgend
tijdperk op Urantia? Zal hij
onaangekondigd komen en als een op
zichzelf staande gebeurtenis? Wij weten
het niet. Wij zijn slechts van één ding
zeker, namelijk dat, wanneer hij
metterdaad terugkomt, het aannemelijk
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is dat de gehele wereld dit zal weten,
want hij moet komen als de allerhoogste
regeerder van een universum, en niet
als het onbekende kindje van Betlehem.
Maar indien elk oog hem zal kunnen
zien, en indien zijn aanwezigheid slechts
met geestelijke ogen kan worden
waargenomen, dan zal zijn komst nog
lang op zich laten wachten.
(1919.3) 176:4.6 Ge zult er daarom goed
aan doen de persoonlijke terugkomst van
de Meester naar de aarde geheel los te zien
van alle vastgestelde gebeurtenissen of vast
bepaalde tijdvakken. Zeker zijn wij slechts
van één ding: hij heeft beloofd terug te
komen. Wij hebben geen idee wanneer hij
die belofte zal inlossen of in welk verband
dit zal gebeuren. Voorzover wij weten, kan
hij ieder moment op aarde verschijnen, en
het kan ook zijn dat hij pas komt nadat er
vele tijdperken zijn voorbijgegaan en
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volgens de daarvoor geldende regels zijn
beoordeeld door de met hem
samenwerkende Zonen van het Paradijskorps.
(1919.4) 176:4.7 De tweede advent van
Michael op aarde is een gebeurtenis met
een geweldige gevoelswaarde, zowel voor
de middenwezens als voor de mensen; voor
het overige is deze niet van onmiddellijk
belang voor middenwezens, en voor de
mensen van niet meer praktische betekenis
dan het gewone gebeuren van de
natuurlijke dood, waardoor de sterfelijke
mens zo plotseling in de onmiddellijke
greep geraakt van die opeenvolging van
universum-gebeurtenissen die hem
rechtstreeks in de tegenwoordigheid
brengt van deze zelfde Jezus, de soevereine
regeerder over ons universum. De kinderen
des lichts zijn allen voorbestemd hem te
zien, en het komt er niet zoveel op aan of
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wij tot hem gaan, of dat hij toevallig eerst
tot ons zal komen. Weest daarom immer
gereed hem te verwelkomen op aarde,
zoals hij gereed staat u te verwelkomen
in de hemel. Wij zien met vertrouwen
uit naar zijn glorierijke verschijning, wij
verwachten zelfs dat hij herhaalde
malen zal komen, maar wij zijn er
volkomen onkundig van hoe, wanneer,
en in welk verband wij zijn verschijnen
mogen verwachten.

Dit is mijn selectie uit het Urantiaboek met
betrekking tot het discipelschap van Jezus.
Voor zover ik het zelf begrijp gaat het om
de weg ‘om je naasten lief te hebben zoals
je jezelf liefhebt'.
Dat is het startpunt. Kom in je eigen kracht.
Zie jezelf als een onvoorwaardelijk
volwaardig mens, uniek, briljant, zoals
iedereen uniek en briljant is. Zie jezelf als
304

een kind van God. Vertrouw op je eigen
kracht en claim je plaats in het universum.
Leer van jezelf te houden en leer jezelf te
accepteren. Zoals je bent, ben je geweldig
en probeer morgen iets meer te zijn dan
vandaag.
Als je in staat bent om jezelf volledig te
accepteren en om volledig van jezelf te
houden, draag je liefde in je.
Die liefde kun je pas weggeven, die liefde
kun je pas delen, als je die liefde voor jezelf
hebt veroverd.
Deel dan die liefde en heb je naasten lief
als jezelf. Delen is ’godgelijk’, delen is
goddelijk, dus het schenken van liefde
aan of het delen van jouw liefde met
God, gaat dan ook vanzelf.
Liefde geven is dienstbaar zijn,
dienstbaar aan je naasten, dienstbaar
aan God, dienstbaar in het discipelschap
van Jezus.
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Als je deze liefde leeft, doe je de Wil van
God. Ervaar de vriendschap met God,
aanvaard de samenwerking met God en
probeer zoveel als mogelijk en haalbaar is,
af te stemmen op het bewustzijn van God.
God zal je voeden voor wat je aankunt.
Je reis is persoonlijk, individueel en
geestelijk. Bied hulp waar hulp wordt
gevraagd.
De weg is door God, met God naar God.
Stimuleer iedereen die erom vraagt, om de
reis naar binnen te gaan starten.

Het koninkrijk des hemels zit
binnen in je.
Dat is de plaats waar je het
moet zoeken en waar je de
vruchten plukt, als je het
koninkrijk betreedt.
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Laat de wereldse weg voor
wat die is en richt je op het
dienen van God, op het doen
van zijn Wil en dat is een
geestelijke weg.
Het dienen van de keizer is
volkomen afgelegd want
tegelijkertijd God dienen en
de keizer dienen, is
onmogelijk.
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Instrukties van Jezus
voor leraren en
gelovigen
6 november 2021
Dit hoofdstukje geeft instrukties van Jezus. Deze
instrukties geven aan hoe we (moeten) omgaan
met mensen die zoekend zijn en die hunkeren
naar het kunnen opstijgen uit het moeras van de
dualiteit en die reeds voelen dat er 'meer is en
meer moet zijn’.
Het leert ons vooral zelf hoe we in het leven
moeten staan in onze relaties met andere
mensen.

Het zijn misschien wel
voornamelijk instrukties
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voor jezelf, van jezelf en
aan jezelf en een richtlijn
van hoe we in ieder geval
altijd met elkaar om zouden
moeten gaan.

3. Instructie voor leraren en
gelovigen
(1765.3) 159:3.1 Jezus bracht een dag en
een nacht door te Edreï waar Tomas en zijn
metgezellen aan het werk waren, en in de
loop van de avondbespreking bracht hij
de beginselen onder woorden die hen
die de waarheid prediken tot leidraad
moeten zijn, en die allen die onderricht
geven in het evangelie van het
koninkrijk dienen te activeren.
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Samengevat in moderne bewoordingen,
leerde Jezus het volgende:
(1765.4) 159:3.2 Hebt altijd respect voor
de persoonlijkheid van een mens. Een
rechtvaardige zaak dient nooit door geweld
te worden gepropageerd: geestelijke
overwinningen kunnen slechts door
geestelijke kracht worden behaald. Dit
verbod van het gebruik van materiële
beïnvloeding slaat evenzeer op psychische
als op fysieke kracht. Overweldigende
argumenten en mentale superioriteit
dienen niet te worden gebruikt om mannen
en vrouwen te dwingen het koninkrijk
binnen te gaan. Het menselijk bewustzijn
mag niet verpletterd worden onder het
gewicht van loutere logica of worden
geïntimideerd door scherpzinnige
welsprekendheid. Ofschoon emotie als
een factor in menselijke beslissingen niet
geheel kan worden uitgeschakeld, moet er
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geen rechtstreeks beroep op worden
gedaan in het onderricht van hen die de
zaak van het koninkrijk vooruit willen
brengen. Appelleert rechtstreeks aan de
goddelijke geest die in het bewustzijn
der mensen woont. Appelleert niet aan
vrees, medelijden of louter sentiment.
Wanneer ge u tot de mensen wendt, weest
dan fair: beheerst uzelf en houdt uzelf goed
in toom; toont gepast respect voor de
persoonlijkheid van uw leerlingen.
Onthoudt dat ik gezegd heb: ‘Zie, ik sta aan
de deur en klop, en indien iemand
opendoet, zal ik binnenkomen.’
(1765.5) 159:3.3 Wanneer ge mensen het
koninkrijk binnenleidt, verlaagt of
vernietigt dan niet hun zelfrespect. Hoewel
een teveel aan zelfrespect de gepaste
nederigheid teniet kan doen en kan
uitlopen op trots, verwaandheid en
arrogantie, loopt het verlies van
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zelfrespect dikwijls uit op een
verlamming van de wil. Het is de
bedoeling van dit evangelie om
zelfrespect terug te geven aan hen die
het verloren hebben en het te
beteugelen in hen die het bezitten.
Maakt niet de fout dat ge alleen maar
het verkeerde in het leven van uw
leerlingen veroordeelt; denk er ook aan
dat ge rijkelijk waardering toont voor de
meest prijzenswaardige dingen in hun
leven. Vergeet niet dat ik mij door niets
zal laten weerhouden om het zelfrespect
te hergeven aan hen die het verloren
hebben, en die werkelijk verlangen het
te herwinnen.
Opmerking Winston:
Dit sluit voor mij zo ongelooflijk mooi aan op
wat ikzelf heb mogen begrijpen, in al mijn
boeken heb mogen verwoorden en zelf
probeer te leven.
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Eigenliefde of zelfrespect is de basis voor
het werkelijk kunnen zijn van en werken met
liefde. Wat ik niet heb voor mijzelf, kan ik
niet weggeven aan of delen met een ander.
Pas op dat het zelfrespect niet omslaat in
eigendunk en arrogantie.
Geef de mensen terug aan zichzelf. Leer de
mensen zichzelf te respecteren en vertel ze
hoe briljant en waardevol ze zijn. Waardevol
voor zichzelf en voor anderen.
Waardeer je naasten, loof ze, verhef ze en
laat ze zien dat ze uniek, nodig en
noodzakelijk zijn en dat het universum ze
net zo hard nodig heeft als ieder ander.
(1765.6) 159:3.4 Past op dat ge het
zelfrespect van beschroomde en
vreesachtige zielen niet verwondt. Geeft u
niet over aan sarcasme ten koste van mijn
broeders die eenvoudig van geest zijn.
Weest niet cynisch tegen mijn door vrees
bevangen kinderen. Lediggang vernietigt
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het zelfrespect: vermaant uw broeders
daarom steeds bezig te blijven met de taken
die zij gekozen hebben, en stelt alles in het
werk om arbeid te vinden voor hen die
zonder werk zijn.
(1766.1) 159:3.5 Maakt u nooit schuldig
aan de onwaardige taktiek dat ge tracht
mannen en vrouwen het koninkrijk te
doen binnengaan door vrees. Een
liefhebbende vader gebruikt geen angst als
middel om zijn kinderen gehoor te doen
geven aan zijn rechtvaardige verlangens.
(1766.2) 159:3.6 Eens zullen de kinderen
van het koninkrijk beseffen dat krachtige
gevoelens van ontroering niet gelijk staan
met leiding door de goddelijke geest. Dat
men op onverklaarbare wijze de sterke
indruk krijgt iets te moeten doen of naar
een bepaalde plek te moeten gaan, betekent
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niet noodzakelijkerwijze dat zo’n impuls de
leiding is van de inwonende geest.
(1766.3) 159:3.7 Maakt alle gelovigen van
tevoren attent op het randgebied van
conflicten waar allen doorheen moeten die
van het leven zoals het in het vlees wordt
geleid, overgaan naar het hogere leven
zoals het in de geest wordt geleid. Voor
degenen die geheel binnen het ene of
binnen het andere gebied leven, is er
weinig conflict of verwarring, maar
gedurende de overgangstijd tussen de twee
niveaus van leven zijn allen gedoemd in
min of meerdere mate onzekerheid te
ervaren. Wanneer ge het koninkrijk
binnengaat, kunt ge niet ontkomen aan de
verantwoordelijkheden daarvan, noch de
verplichtingen ervan vermijden, maar
onthoudt dit: het juk van het evangelie is
gemakkelijk en de last der waarheid is licht.
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Opmerking Winston:
Prachtig. Dit is het bewandelen van het
tweede pad tot en met het vierde pad of de
derde cirkel. Op weg naar de derde cirkel
naderen we het overgangsgebied van de
wereldse weg met de wereldse conflicten
naar de geestelijke weg, waar we in staat
zijn om afstand te kunnen nemen van de
wereldse conflicten.
Dan geraken we steeds meer IN de wereld in
plaats van dat we VAN de wereld zijn.
(1766.4) 159:3.8 De wereld is vol
hunkerende zielen die van honger
omkomen, terwijl het brood des levens toch
bij hen is: de mensen sterven zoekend
naar juist de God die in hen woont. De
mensen zoeken naar de schatten van het
koninkrijk met verlangende harten en met
vermoeide voeten, terwijl deze schatten
alle binnen het directe bereik van het
levende geloof liggen. Geloof is voor religie
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wat zeilen zijn voor een schip; het is een
toevoeging van kracht, niet een bijkomende
levenslast. Er is slechts één worsteling voor
degenen die het koninkrijk binnengaan, en
dat is het strijden van de goede strijd des
geloofs. De gelovige heeft slechts één
strijd te strijden en dat is de strijd tegen
twijfel – ongeloof.
(1766.5) 159:3.9 Wanneer ge het
evangelie van het koninkrijk predikt,
onderricht ge eenvoudig VRIENDSCHAP
MET GOD. En deze vriendschap zal voor
mannen en vrouwen even aantrekkelijk
zijn, in de zin dat beiden daarin zullen
vinden wat hun karakteristieke verlangens
en idealen het echtst bevredigt. Zegt mijn
kinderen dat ik niet alleen voorzichtig ben
met hun gevoelens en geduldig met hun
zwakheden, maar ook dat ik geen
mededogen ken met zonde, en
ongerechtigheid niet kan verdragen. Ik ben
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inderdaad zachtmoedig en nederig
tegenover mijn Vader, maar ik ben
evenzeer meedogenloos en
onverbiddelijk waar opzettelijk kwaad
wordt gedaan en zondige rebellie heerst
tegen de wil van mijn Vader in de hemel.
Opmerking Winston:
Ik heb deze discussie maar al te vaak
gevoerd met mensen die de neiging hebben
om ‘alles te vegen onder de mantel der
liefde’, waardoor bewust veroorzaakt kwaad
niet wordt benoemd en in stand wordt
gehouden.
Uiteindelijk is dat een weg die niet zal
werken en niet kan werken.
(1766.6) 159:3.10 Ge zult uw leraar niet
afschilderen als een man van smarten.
Toekomende generaties zullen ook onze
stralende vreugde kennen, de
opgewektheid van onze goede wil, en de
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inspiratie van ons goede humeur. Wij
verkondigen een boodschap van goed
nieuws, die aanstekelijk is in zijn
transformerende kracht. Onze religie klopt
van nieuw leven en nieuwe betekenis. Zij
die dit onderricht aanvaarden, worden van
vreugde vervuld en hun hart moet zich wel
steeds meer verheugen. Toenemend geluk
is altijd de ervaring van allen die zeker
zijn over God.
Opmerking Winston:
De weg met God, door God, naar God is een
weg die leidt tot een status van rust, vrede
en vreugde en dat leidt tot GELUK.
(1766.7) 159:3.11 Leert alle gelovigen dat
ze niet moeten leunen op de onzekere stut
van valse sympathie. Ge kunt geen sterk
karakter ontwikkelen door toe te geven aan
zelfmedelijden; tracht eerlijk de
bedrieglijke invloed te vermijden van
319

loutere kameraadschap in de ellende. Laat
uw sympathie uitgaan naar de dapperen en
moedigen en heb niet al te veel medelijden
met lafhartige zielen die de beproevingen
in het leven maar halfslachtig willen
aanpakken. Biedt geen vertroosting aan
hen die bij de pakken neerzitten zonder
strijd geleverd te hebben. Reageert niet
meevoelend op uw medemens met alleen
de bedoeling dat zij op hun beurt
meevoelend op u zullen reageren.
Opmerking Winston:
De SLACHTOFFERROL is de slechtste rol
in het toneelstuk van het leven en leidt
nooit tot het behalen van enig doel.
(1766.8) 159:3.12 Wanneer mijn
kinderen zich eenmaal bewust worden
van de zekerheid van de goddelijke
tegenwoordigheid, zal dit geloof het
bewustzijn verruimen, adel verlenen
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aan de ziel, de persoonlijkheid
versterken, het geluk vermeerderen, de
geest-waarneming verdiepen, en het
vermogen om lief te hebben en bemind
te worden vergroten.
(1767.1) 159:3.13 Leert alle gelovigen dat
zij die het koninkrijk binnengaan daardoor
niet onkwetsbaar worden voor de
ongelukken in de tijd of voor gewone
natuurrampen. Geloof in het evangelie zal
niet voorkomen dat men in
moeilijkheden geraakt, maar het zal wel
zorgen dat ge onbevreesd zult zijn
wanneer ge door moeilijkheden wordt
overvallen. Indien ge in mij durft te
geloven en mij van ganser harte gaat
volgen, slaat ge daardoor zekerlijk de
weg in die vast en zeker tot problemen
leidt. Ik beloof niet dat ik u zal verlossen
van de wateren der tegenspoed, maar
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wel beloof ik dat ik met u door al die
wateren zal gaan.
Opmerking Winston:
Voortschrijden op de paden of de cirkels van
bewustzijn is innerlijke strijd. Strijd geeft
turbulentie omdat het ego het er niet mee
eens is. Je hebt de hulp van God, van Jezus,
van de engelen, van de zeven
assistentsbewustzijnsgeesten en van de Geest
van Waarheid. Daarmee is het ego te
temmen.
WAAR DE WIL IS, IS DE WEG EN ALS DE
WIL OPRECHT IS, IS GOD JE ‘MAATJE’.
(1767.2) 159:3.14 En nog veel meer leerde
Jezus deze groep gelovigen, voordat zij zich
gereedmaakten voor de nacht. Zij die deze
woorden hoorden, bewaarden ze als
schatten in hun hart en herhaalden ze
dikwijls ter stichting van de apostelen en
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discipelen die niet aanwezig waren toen ze
werden uitgesproken.

Er is geen weg dan de weg
naar God.
Er is geen weg naar god dan
de weg naar Jezus.
Jezus is de weg, de waarheid
en het leven.
Jezus gaf ons het leven.
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De relatie MENS –
JEZUS - GOD
6 november 2021
In dit hoofdstuk lezen we uit het Urantiaboek de
laatste boodschap van Jezus aan zijn discipelen en dus
aan de wereld.
Het zijn bemoedigende woorden aan het eind van het
leven van Jezus, waarvan hij wist wat er ging
gebeuren.

1. De laatste bemoedigende
woorden
(1953.3) 181:1.1 Toen de elf weer hadden
plaatsgenomen, ging Jezus staan en sprak
hen als volgt toe: ‘Zolang ik in het vlees bij
jullie ben, kan ik slechts één individueel
persoon zijn bij jullie en in de hele wereld.
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Maar wanneer ik bevrijd zal zijn van deze
bekleding van sterfelijke aard zal ik in staat
zijn om terug te keren als een geestinwoner in ieder van jullie en in alle
anderen die in dit evangelie van het
koninkrijk geloven. Op deze wijze zal de
Zoon des Mensen een geestelijke incarnatie
worden in de zielen van alle ware
gelovigen.
(1953.4) 181:1.2 ‘Wanneer ik teruggekeerd
ben om in jullie te leven en door jullie te
werken, kan ik jullie des te beter verder
leiden door dit leven en jullie gids zijn door
de vele verblijfplaatsen van het
toekomstige leven in de hemel der
hemelen. Het leven in de eeuwige
schepping van de Vader is geen
eindeloze rust van ledigheid en
zelfzuchtig gemak, maar veeleer een
onophoudelijke vooruitgang in deugd,
waarheid en heerlijkheid. Iedere
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standplaats van de zeer vele in het huis van
mijn Vader is een halteplaats, een leven dat
bedoeld is om jullie voor te bereiden op het
eerstvolgende daarna. En zo zullen de
kinderen des lichts voortgaan van
heerlijkheid tot heerlijkheid, totdat zij
de goddelijke staat bereiken waarin zij
geestelijk volmaakt worden, zoals ook
de Vader volmaakt is in alle dingen.
(1953.5) 181:1.3 ‘Indien jullie mij wilt
navolgen wanneer ik van jullie heenga,
span je dan ernstig in om te leven in
overeenstemming met de geest van mijn
onderricht en met het ideaal van mijn
leven – het doen van de wil van mijn
Vader. Doe dat, inplaats van te trachten
mijn natuurlijke leven in het vlees, zoals ik
dit noodzakelijkerwijs op deze wereld heb
moeten leiden, te imiteren.
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(1954.1) 181:1.4 ‘De Vader heeft mij in
deze wereld gezonden, maar slechts
enkelen van jullie hebben verkozen mij
volledig te aanvaarden. Ik zal mijn geest
uitstorten op alle vlees, maar niet alle
mensen zullen deze nieuwe leraar willen
aanvaarden als leidsman en raadsman van
hun ziel. Maar allen die hem metterdaad
zullen aannemen, zullen worden
verlicht, gereinigd en bemoedigd. En
deze Geest van Waarheid zal in hen een
bron van levend water worden, die zal
opwellen tot in het eeuwige leven.
(1954.2) 181:1.5 ‘Nu ik op het punt sta van
jullie heen te gaan, wil ik woorden van
vertroosting en bemoediging tot jullie
spreken. Vrede laat ik jullie: mijn vrede
geef ik jullie. Ik schenk deze gaven niet
zoals de wereld dit doet – in een
bepaalde hoeveelheid – maar ik geef een
ieder van jullie al hetgeen hij wil
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aanvaarden. Laat jullie hart niet in
beroering geraken, noch bevreesd worden.
Ik heb de wereld overwonnen en in mij
zullen jullie allen triomferen door geloof. Ik
heb jullie gewaarschuwd dat de Zoon des
Mensen gedood zal worden, maar ik
verzeker jullie dat ik zal terugkomen
voordat ik naar de Vader ga, zij het slechts
voor een korte tijd. En nadat ik ben
opgevaren naar de Vader, zal ik zeer stellig
de nieuwe leraar zenden om bij jullie te zijn
en zelfs in je hart te wonen. Wanneer je dit
alles ziet gebeuren, wordt dan niet ontzet,
maar gelooft, aangezien je alles van te
voren hebt geweten. Ik heb jullie liefgehad
met een grote liefde, en ik zou jullie ook
niet willen verlaten, maar het is de wil van
de Vader. Mijn uur is gekomen.
(1954.3) 181:1.6 ‘Twijfelt niet aan al deze
waarheden, zelfs niet wanneer jullie door
vervolging allerwegen verstrooid zult zijn
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en terneergeslagen door veel smart.
Wanneer je het gevoel hebt alleen te zijn in
de wereld, zal jullie isolement mij bekend
zijn, net zoals mijn isolement jullie bekend
zal zijn wanneer jullie uit elkaar zult
worden gedreven, ieder naar zijn eigen
plaats, en jullie de Zoon des Mensen in de
handen van zijn vijanden moet achterlaten.
Maar ik ben nooit alleen: de Vader is
altijd bij mij. Zelfs op dat moment zal ik
voor jullie bidden. En al deze dingen heb ik
jullie gezegd opdat je vrede moogt hebben,
en dat in overvloediger mate. In deze
wereld zullen jullie rampspoed kennen,
maar weest welgemoed, ik heb
getriomfeerd in de wereld en jullie de weg
gewezen naar eeuwige vreugde en
altijddurend dienstbetoon.’
Opmerking Winston:
Zoals Jezus angst dat de Vader altijd bij hem
is, zo is de Vader ook altijd bij ieder van ons.
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Ook wij zijn nooit alleen.
(1954.4) 181:1.7 Jezus schenkt vrede aan
hen die met hem Gods wil doen, maar
een vrede die anders is dan de vreugden
en voldoeningen van deze materiële
wereld. Ongelovige materialisten en
fatalisten kunnen alleen hopen op twee
soorten vrede en vertroosting voor de ziel:
zij moeten ofwel stoïcijnen zijn,
vastbesloten met standvastige
onverschrokkenheid het onvermijdelijke
onder ogen te zien en het ergste te
verduren; of zij moeten optimisten zijn,
zich steeds te goed doend aan de hoop die
eeuwig in het hart van de mens opwelt, en
vergeefs verlangend naar een vrede die
nooit werkelijk komt.
Opmerking Winston:
De enige weg is de weg door God, met God,
naar God. Als God niet actief in je leven is en
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als je niet leeft in het besef van eenheid, leef
je altijd in de illusie en in de illusie is nooit
vrede.
Vrede is verbonden met de werkelijkheid, die
ontstaat door de gerichtheid op God en in
het besef van eenheid.
(1954.5) 181:1.8 Een zekere mate van
zowel stoïcisme als optimisme komt wel
van pas in het leven op aarde, maar geen
van beide heeft ook maar iets te maken met
die prachtige vrede die de Zoon Gods aan
zijn broeders in het vlees schenkt. De vrede
die Michael aan zijn kinderen op aarde
geeft, is dezelfde vrede waarvan zijn eigen
ziel was vervuld toen hij zelf als sterfelijk
mens in het vlees op deze, uw eigen wereld,
leefde. De vrede van Jezus is de vreugde
en voldoening van de mens die God kent
en die de zege heeft behaald dat hij
geheel heeft geleerd hoe hij de wil van
God kan doen, terwijl hij het sterfelijke
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leven in het vlees leidt. De gemoedsrust
van Jezus berustte op een absoluut
menselijk geloofsvertrouwen in de
feitelijke werkelijkheid van de wijze en
meevoelende alzorg van de goddelijke
Vader. Jezus had moeilijkheden op aarde,
men heeft hem zelfs ten onrechte de ‘man
van smarten’ genoemd, maar in en door al
deze ervaringen heen kende hij de
vertroosting van het vertrouwen dat hem
altijd kracht gaf om zijn levensdoel door te
zetten, in de volle zekerheid dat hij de wil
van de Vader volbracht.
(1954.6) 181:1.9 Jezus was vastbesloten
zijn missie te volvoeren, en deed dit met
volle toewijding en volharding, maar hij
was geen ongevoelige, verharde stoïcijn; hij
trachtte altijd de blijmoedige aspecten te
zien van wat hij in zijn leven ervoer, maar
hij was geen blinde, zichzelf misleidende
optimist. De Meester wist alles wat hem
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zou overkomen, en hij was onbevreesd.
Toen hij zijn vrede had geschonken aan elk
van zijn volgelingen, kon hij consequent
zeggen: ‘Laat je hart niet in beroering
raken, noch bevreesd zijn.’
(1955.1) 181:1.10 De vrede van Jezus is
dus de vrede en zekerheid van een zoon
die ten volle gelooft dat zijn loopbaan in
de tijd en de eeuwigheid veilig en geheel
onder de hoede en zorg zijn van een
alwijze, al-liefhebbende en almachtige
geest-Vader. En dit is inderdaad een
vrede die het begrip van het sterfelijk
denken te boven gaat, maar die ten volle
genoten kan worden in het hart van de
gelovige mens.

Hieronder volgt het laatste groepsgebed
van Jezus met zijn apostelen.
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1. Het laatste groepsgebed
(1965.2) 182:1.8 Jezus bad om eenheid
onder zijn volgelingen, maar hij verlangde
geen eenvormigheid. Zonde brengt een
doods niveau van kwalijke traagheid
teweeg, maar gerechtigheid voedt de
scheppende geest der individuele ervaring
met de levende realiteiten van de eeuwige
waarheid en met de zich steeds
ontwikkelende gemeenschap van de
goddelijke geesten van de Vader en de
Zoon. In de geestelijke omgang van de
gelovige zoon met de goddelijke Vader kan
er nooit leerstellige finaliteit zijn, of
sectarische superioriteit van groepsgevoel.
(1965.3) 182:1.9 De Meester zinspeelde in
de loop van dit laatste gebed met zijn
apostelen op het feit dat hij de naam van de
Vader aan de wereld had geopenbaard. En
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dit is wat hij waarlijk deed door openbaring
van God door zijn vervolmaakte leven in
het vlees. De Vader in de hemel had
getracht zich aan Mozes te openbaren,
maar kon niet verder gaan dan gezegd te
doen worden: ‘IK BEN’. En toen er werd
aangedrongen dat hij zich nog verder zou
openbaren, werd er alleen onthuld: ‘IK BEN
die IK BEN’. Maar toen Jezus zijn leven op
aarde ten einde had gebracht, was deze
naam van de Vader zó geopenbaard, dat de
Meester, die de geïncarneerde Vader was,
naar waarheid kon zeggen:

(1965.4) 182:1.10 Ik ben het brood
des levens.
(1965.5) 182:1.11 Ik ben het levende
water.
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(1965.6) 182:1.12 Ik ben het licht der
wereld.
(1965.7) 182:1.13 Ik ben het
verlangen aller tijden.
(1965.8) 182:1.14 Ik ben de open
deur naar de eeuwige verlossing.
(1965.9) 182:1.15 Ik ben de
werkelijkheid van het leven zonder
einde.
(1965.10) 182:1.16 Ik ben de goede
herder.
(1965.11) 182:1.17 Ik ben de weg
naar oneindige volmaaktheid.
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(1965.12) 182:1.18 Ik ben de
opstanding en het leven.
(1965.13) 182:1.19 Ik ben het geheim
van eeuwige overleving.
(1965.14) 182:1.20 Ik ben de weg, de
waarheid en het leven.
(1965.15) 182:1.21 Ik ben de
oneindige Vader van mijn eindige
kinderen.
(1965.16) 182:1.22 Ik ben de ware
wijnstok; gij zijt de ranken.
(1965.17) 182:1.23 Ik ben de hoop
van allen die de levende waarheid
kennen.
337

(1965.18) 182:1.24 Ik ben de levende
brug van de ene wereld naar de
andere.
(1965.19) 182:1.25 Ik ben de levende
schakel tussen tijd en eeuwigheid.
(1965.20) 182:1.26 Zo breidde Jezus de
levende openbaring van de naam van
God uit voor alle generaties. Zoals
goddelijke liefde de natuur van God
openbaart, zo onthult eeuwige waarheid
zijn naam in steeds grotere proporties.
(1947.6) 180:3.7 Toen Jezus deze vraag van
Tomas had aangehoord, antwoordde hij:
‘Tomas, ik ben de weg, de waarheid en
het leven. Niemand gaat naar de Vader
dan door mij. Allen die de Vader vinden,
vinden eerst mij. Indien je mij kent, ken
je de weg naar de Vader'. En je kent mij,
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want je hebt met mij samengeleefd en je
ziet mij nu.’

De enige weg is de weg
met God, door God en
naar God en die weg
gaat door jezus want
Jezus is de weg, hij is
de waarheid en het
leven.
Vind Jezus en je vind
de vader.
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Jezus leerde ons tijdens zijn zevende en laatste
zelfschenkingsmissie op Urantia dat groei in
bewustzijn, groei van de ziel, voortgang op de
geestelijke weg, alles te maken heeft met
verlangen naar en liefde voor God.
De liefde voor God uit zich ook in de liefde voor
onze medemens.
Liefde voor God en liefde voor al onze naasten is
alleen mogelijk als wij in staat zijn om
zelfrespect, eigenliefde en zelfvertrouwen te
hebben.
Liefde in volmaaktheid is hoe en wat God is en
om te worden als God, om zo volmaakt te
worden als God is, zullen we moeten streven om
te worden zoals God is en dus, zullen we de Wil
van de Vader moeten volgen.
Het volgende stukje is wat het Urantiaboek
onder andere zegt over de Wil van de Vader.

1. De wil van de Vader
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(1971.6) 183:1.1 Het gevaar is groot dat de
betekenis van tal van uitspraken en vele
gebeurtenissen in verband met de
beëindiging van de loopbaan van de
Meester in het vlees, verkeerd worden
begrepen. De wrede behandeling van Jezus
door de onwetende dienaren en de
hardvochtige soldaten, de oneerlijke wijze
waarop zijn proces gevoerd werd, en de
ongevoelige houding van hen die zich
godsdienstige leiders noemden, moeten
niet verward worden met het feit dat Jezus,
door geduldig al dit lijden en al deze
vernedering te ondergaan, waarlijk de wil
van de Vader in het Paradijs deed. Het was
inderdaad de wil van de Vader dat zijn
Zoon de beker van de ervaring van de
sterfelijke mens ten volle zou ledigen, van
de geboorte tot de dood, maar de Vader in
de hemel had absoluut niets van doen met
het aanzetten tot het barbaarse gedrag van
die zogenaamd beschaafde mensen die de
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Meester zo genadeloos martelden en hem
op zo’n afschuwelijke manier telkens
opnieuw met smaad overlaadden, terwijl
hij geen weerstand bood. Deze
onmenselijke en stuitende ervaringen die
Jezus in de laatste uren van zijn sterfelijke
bestaan had te verduren, maakten in geen
enkel opzicht deel uit van de goddelijke wil
van de Vader, welke zijn menselijke natuur
zo glorierijk had beloofd uit te zullen
voeren op het moment toen de mens zich in
het laatst geheel overgaf aan God, zoals hij
te kennen gaf in het drievoudige gebed dat
hij uitsprak in de hof, terwijl zijn vermoeide
apostelen de slaap van lichamelijke
uitputting sliepen.
(1972.1) 183:1.2 De Vader in de hemel
verlangde dat de Zoon die zich aan deze
wereld had geschonken, zijn aardse
loopbaan op natuurlijke wijze zou
beëindigen, precies zoals alle stervelingen
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hun leven op aarde in het vlees ten einde
moeten brengen. Gewone mannen en
vrouwen kunnen niet verwachten dat hun
laatste uren op aarde en de daarop
volgende episode van de dood, door een
speciale beschikking gemakkelijk gemaakt
worden. Dienovereenkomstig verkoos
Jezus zijn leven in het vlees af te leggen op
de wijze die in overeenstemming was met
de voltooiing van de natuurlijke loop der
gebeurtenissen, en hij weigerde standvastig
zich te onttrekken aan de wrede klauwen
van een boze samenzwering van
onmenselijke gebeurtenissen, die met
verschrikkelijke zekerheid voortijlde naar
zijn ongelooflijke vernedering en
smadelijke dood. En ieder onderdeel van
deze ontzettende manifestatie van haat en
deze ongeëvenaarde demonstratie van
wreedheid was het werk van slechte
mensen en verdorven stervelingen. God in
de hemel wilde dit niet en evenmin
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gebeurde het op bevel van de aartsvijanden
van Jezus, ofschoon zij alles in het werk
stelden om zeker te stellen dat
onnadenkende en boze stervelingen aldus
de hun geschonken Zoon zouden
verwerpen. Zelfs de vader der zonde
keerde zijn gelaat af van de ondraaglijke
gruwel van het schouwspel der kruisiging.

Hoe moet dit beeld zijn geweest voor al die
hemelse wezens die hebben moeten zien
hoe de door God tot soeverein verklaarde
koning van ons plaatselijk universum door
de mensen op Urantia werd gemarteld en
ter dood werd gebracht.
Jezus deed niets en keerde zich nergens
tegen voor wat betreft het maatschappelijk
gebeuren op deze wereld.
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Laat dit een voorbeeld zijn voor
hen die ogen hebben om te zien
en oren hebben om te horen.
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Het ‘ZIJN’ van de
discipel en het ‘DOEN’
van ‘Zijn Wil'
7 november 2021
Dit boek is het twintigste boek in de reeks van ‘een
wonderbaarlijke reis’.
Dit boek gaat over EEN reis, niet over DE reis. Er is
geen DE reis.
Er zijn uitsluitend persoonlijke, unieke reizen. Onze
reizen, onze ervaringen kunnen we en moeten we
delen en het is heerlijk om zo nu en dan een stuk mee
te rijden in de trein van een ander.
De reis van een ander en de ervaringen van anderen
kunnen fantastisch inspireren.
Deze reis is mijn reis en de ervaringen zijn mijn
ervaringen. Ik bied de boeken aan als de trein waarop
je gratis een stuk kunt meerijden, als je daar behoefte
aan hebt.
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De informatie over de Weg is in mij gegoten en ik heb
heel veel van die informatie kunnen staven aan de
inhoud van het Urantiaboek. Volgens het boek zelf is
deze inhoud de vijfde en op dit moment laatste
epochale openbaring van deze planeet met het doel
om het bewustzijn te verhogen en om de mens een
kans te geven om grote stappen op het Geestelijk pad
te kunnen maken.
De investering in het schrijven van deze twintig
boeken heeft jaren geduurd met, met name de laatste
jaren, ‘non stop’ schrijven, studeren en illustreren.
Ik heb het gevoel dat het practiceren van alle lessen er
voor mijzelf soms een beetje bij is ingeschoten.
We zijn begonnen met het bewustzijn van het tweede
pad, waarop het collectieve bewustzijn van deze
wereld thans is afgestemd.
We hebben alle paden bewandeld en alles van vele
verschillende kanten belicht, inclusief voorbeelden uit
ons maatschappelijk bestaan.
Uiteindelijk zijn we in dit boek geëindigd bij de lessen
van meester Jezus, die ons gedurende zijn leven op
deze planeet, het doen van de Wil van God, heeft
voorgeleefd.
De verklaring van zijn lessen zijn verwoord door de
hemelse wezens in het Urantiaboek.
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Al mijn geschrijf, al mijn illustraties hebben mij
geholpen. Al deze kennis en informatie is door het te
beschrijven en te illustreren, in mij geland en
verankerd.
Dat betekent nog niet dat ik in staat ben om deze weg
probleemloos te kunnen leven, om te leven als discipel
van Jezus en om de Wil van God onvoorwaardelijk te
kunnen doen. Uiteraard is dat een proces en dat kost
tijd en investering, maar het kost vooral heel veel
aandacht.
Ik voel nu dat ik behoefte heb om daaraan meer
aandacht te gaan geven.
Ik weet niet wat dat gaat betekenen voor mijn
schrijven. We zullen zien hoe het gaat lopen want ook
hierbij volg ik mijn gevoel en zal het vervolg van mijn
pad zich ontrollen.

De weg is uitsluitend persoonlijk en
individueel, dat is het unieke van het
gaan van de weg.
De weg is in ieder geval geestelijk, dat
hebben we allemaal bij het gaan van de
weg, gemeen.
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DE WEG IS DOEN, KEUZES MAKEN,
ZOVEEL MOGELIJK DE WIL VAN GOD
DIENEND, ERVAREN, LEREN EN
GROEIEN.
Jouw weg is van jou en voor jou.
Iedereen kan met alle informatie die in de
twintig boeken is langsgekomen zijn leven
oppakken en de eigen reis, hand in hand
met zijn of haar eigen God, vervolgen.

Werk aan jezelf, krijg
zelfvertrouwen, krijg
eigenliefde en stroom over
van liefde.
Genereer zoveel liefde dat
je niet anders meer kunt dan
jouw liefde weg te geven
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aan anderen en aan God.
Deel met alles en iedereen.
Wees dienstbaar, zoek God
en leg contact.
Creëer een geestelijke
vriendschap met jouw
Godsvonk.
Jouw Godsvonk is altijd bij
jou, in jouw nabijheid en
bereid en beschikbaar om je
te helpen.
Wie vraagt krijgt antwoord
en wie klopt wordt
opengedaan.
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Het gaan van de geestelijke
weg is het kunnen
relativeren van de wereldse
weg.
Die wereldse weg is op een
hegeven moment niet meer
van belang, maar zolang je
op deze wereld rondloopt,
word je ermee
geconfronteerd.
Speel het spel.
Richt je op de geestelijke
wereld.
Wees niet meer van deze
wereld, maar uitsluitend nog
in deze wereld.
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Het gaan van de geestelijke
weg betekent het loslaten
van iedere strijd.
Deze wereld kan de
waarheid nog niet
onderscheiden en kent de
eenheid niet.
Zoek jouw God, het contact
en de verbinding met jouw
God en laat je beïnvloeden
door mota.
Werk mee en werk samen met
God.
Verlang en hunker naar God
en de trein van jouw leven
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zal onder vol stoom gaan
rijden.
Volg Jezus en de lessen van
Jezus want Jezus is in dit
universum het kenmerk van
de weg, hij is de waarheid en
hij is het leven.

Leef bewust en start
of vervolg jouw eigen
'wonderbaarlijke
reiS’.
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Geniet ervan,
goede reis en reis
samen met God.
Als laatste opmerking in dit hoofdstuk wil
ik nog vermelden dat als jezelf hard werkt
aan de groei van jouw bewustzijn, aan de
groei van jouw ziel, aan de groei van de
kracht van jouw liefde en als je die liefde en
dienstbaarheid leeft in jouw leven, als je de
band en de vriendschap met jouw God
bewust vergroot, dan verander jij en dan
verandert de wereld.
Hoe meer ruimte jij jouw God biedt door
zijn Wil te doen en door Jezus te dienen,
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hoe meer jouw God door jou kan werken in
deze wereld.

Dat zal merkbaar zijn in en op
deze wereld en dat zal helpen
deze wereld te veranderen.
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Dank U wel
8 november 2021
Het zou kunnen, met het accent op ZOU, dat het
vastleggen van mijn persoonlijke reis, misschien wel
hier stopt.
Ik weet dat ik daarmee voorzichtig moet zijn want ik
heb dit al meerdere keren eerder gezegd.
In ieder geval is dit moment wel een ‘tussenmoment’
en een beetje een moment van bezinning.
Ik ben jaren geleden begonnen om mijn eigen
ervaring, maar vooral mijn zoektocht op basis van een
gedreven nieuwsgierigheid naar hoe het 'werkelijke
leven’ in elkaar zat, toen al in de overtuiging dat er
meer moest zijn, vast te leggen.
‘Meer’ in de zin dat alleen het materiële niet het
complete leven vertegenwoordigt. Ik wist dat er een
wereld of vele werelden zijn naast de wereld die wij
hier materieel ervaren.
Een band met God en met Jezus heb ik altijd gehad,
maar niet binnen het concept van de christelijke leer
Mijn band was persoonlijk en direct.
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Ik heb mijn hele leven getekend en geschilderd, ik kan
'makkelijk dingen verwoorden’ en ik weet nu dat dit
kwaliteiten zijn die ik heb ontvangen om mijn taak en
opdracht, zoals dat voor ieder mens is vastgelegd in de
blauwdruk van zijn of haar ziel, te kunnen uitvoeren.

Mijn gedrevenheid, mijn eigen zoektocht naar
'het weten van meer, meer, meer’, hebben mij
voortgestuwd om deze eenentwintig boeken te
kunnen vastleggen, met het accent op de twintig
boeken in de reeks van ‘een wonderbaarlijke
reis’.
Ik ben gevoed, alle informatie is tot mij gekomen
en alles wat ik doorkreeg, heb ik opgeschreven,
soms nauwelijks zelf begrijpend wat het inhield
of waar het naartoe zou gaan.
Altijd bleek er achteraf een 'rode lijn’ in te zitten
en achteraf kan ik vaststellen dat de hele reeks
van twintig boeken een opbouwend, verbredend
en verdiepend verhaal toont, waarvan ik tijdens
deze reis nooit vooraf heb geweten, welke kant
het heen zou gaan en waar ik op uit zou komen.
Ik ben altijd meegegaan met de stroom en heb
altijd mijn deuren wijd open gehouden.
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Vol vreugde zie ik de toekomst tegemoet en zal
ik zien welke kant ik op mag gaan en wat dat
betekent.
Uiteindelijk vertel ik iedere morgen als ik
wakker wordt aan mijn geliefde eigen
Godsfragment, dat ik

Bereid en
Beschikbaar ben.
Dienen is de weg, dienstbaar zijn is delen
en delen is ‘Godgelijk’, ‘Goddelijk’ en is het
doen van ‘de Wil van de Vader'.

Ik ben dankbaar en wil mijn
God, mijn engelen, de
elementenwezens en al mijn
andere begeleiders
bedanken voor de nooit
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stoppende hulp die ze mij,
eigenlijk gedurende mijn
hele leven, hebben
aangeboden.
Ik ben en blijf altijd bereid,
beschikbaar en dienstbaar
en misschien begint mijn
echte reis pas op dit
moment.
De tijd zal het leren en wie
weet, zal er toch nog een
volgende boek verschijnen.
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God,
Jezus,
Engelen,
Elementenwezens en al
mijn andere
begeleiders,
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Ik dank u
vanuit de
grond
van mijn
hart.
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Op naar nieuwe
wegen, nieuwe
horizons, naar de
sterren en daar
ver voorbij.
In een bewust
‘bewustzijnssamenwerkingsverband’ met God.
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Nabeschouwing
9 november 2021
We hebben in mijn twintig boeken uit de reeks van
‘een wonderbaarlijke reis’ het verhaal tot op de bodem
uitgediept (voor zover mijn eigen bewustzijn reikt)
over het meest primaire gegeven in de schepping,
namelijk ‘DE EENEID VAN ALLES WAT IS’.
In het eerste boek (de roman) vertelt Helena aan
Richard het visioen dat zij heeft ontvangen en waarin
ze tot in het diepst van haar wezen de eenheid heeft
gezien, gevoeld en ervaren.
Een ander belangrijk gegeven in haar verhaal is dat
wij de wereld scheppen volgens onze eigen
overtuigingen.
Wat wij vinden, waar wij van overtuigd zijn, is de
wereld die wij scheppen.
Uit deze wetten is ontzettend veel af te leiden, dat
allemaal in de andere boeken is beschreven.
Met deze wetten kunnen we de bron van deze wetten,
God, gaan leren en gaan proberen te benaderen en
uiteindelijk zelfs om één te worden met God.
Het doel is dus die eenheid gaan zien, voelen, gaan
beseffen en gaan worden.
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We hebben ook gezien dat heel veel van wat ik
zelf aan informatie heb ontvangen, kan worden
gestaafd met de inhoud van het Urantiaboek.

Ik denk dat er misschien
zelfs wel een aansluiting is
voor wat betreft deze
wetten, met de
Wetenschap.
Onderstaand artikel gaat over wetenschap,
waar de kwantumtheorie ‘de eenheid van
alles wat is’ en 'het feit dat de mens (mede)
schepper in het universum’ is, lijkt te
bevestigen.
Ik ben geen wetenschapper en dit artikel
komt van het internet.
Ik kan geen uitspraak doen over de
juistheid of de waarheid van deze theorie,
maar het komt wel overeen met wat ik heb
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doorgekregen over de spirituele wetten en
dat wordt bevestigd door het Urantiaboek.
Je mag zelf oordelen of onderstaand artikel
jou aanspreekt.

De oorspronkelijke locatie van onderstaand
verhaal is (was?):
https://sites.google.com/site/
hetnieuwedenken/kwantumwerkelijkheid.
In verband met het overlijden van een der
auteurs heeft Jos Werkhoven voor de
zekerheid de pagina bewaard op de eigen
site. Onderstaand is een goed gelukte
lekenuitleg van de welhaast
onwaarschijnlijke
kwantumwerkelijkheid.

Meer een geestelijke dan een ‘dingmatige’
werkelijkheid......
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Een uitleg, overgenomen uit een
nieuwetijds boek voor het brede
publiek:

“Het universum is erg vreemd. Er schijnen
twee stelsels van wetten te zijn die het
universum regeren. In onze alledaagse,
klassieke wereld (dat wil zeggen de wereld
met ruwweg onze maatstaven van
afmetingen en tijd) worden de zaken
beschreven door bewegingswetten van
Newton die honderden jaren geleden zijn
opgetekend. Maar wanneer we de wereld
van het kleine binnengaan, die van ‘de
atomen’ zelf, neemt een ander stel wetten
het over. Dat zijn de kwantumwetten.”
-Stuart Hameroff Wat de kwantumtheorie heeft onthuld is zo
verbijsterend dat het meer op
sciencefiction lijkt: deeltjes kunnen zich op
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twee of meer plaatsen tegelijk bevinden.
(Bij een recent experiment bleek dat een
deeltje op wel drieduizend plaatsen tegelijk
kon zijn!) Een en hetzelfde ‘object’ kan
zowel een deeltje blijken te zijn dat op een
bepaalde plaats kan worden gelokaliseerd,
als een golf die zich over ruimte en tijd
uitstrekt.
Einstein zei dat niets zich kan verplaatsen
met een snelheid groter dan die van het
licht, maar de kwantumfysica heeft
aangetoond dat subatomaire deeltjes
onmiddellijk met elkaar communiceren en
wisselwerken, over elke afstand in de
ruimte, dus zonder tijdvertraging.
De klassieke fysica was deterministisch:
gegeven een aantal beginvoorwaarden,
zoals de positie en snelheid van een object,
kon met zekerheid de baan ervan worden
bepaald. De kwantumfysica is
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‘probabilistisch’ (te achterhalen via een
speciale kansrekening): je kunt nooit met
absolute zekerheid weten wat er met een
bepaald iets zal gebeuren, wel de mate van
waarschijnlijkheid ervan bepalen.
De klassieke fysica was reductionistisch: ze
was gebaseerd op de vooronderstelling dat
alleen door de afzonderlijke delen te
kennen, uiteindelijk het geheel kon worden
gekend. De nieuwe fysica is meer
organisch en holistisch; ze schetst een
beeld van het universum als een
samenhangend geheel, waarvan de
delen onderling VERBONDEN zijn en
elkaar BEÏNVLOEDEN.
Opmerking Winston:
VERBINDING en BEÏNVLOEDING is
uitsluitend het resultaat van EENHEID.
Het belangrijkste is misschien wel dat
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de kwantumfysica de scherpe
cartesiaanse scheiding tussen subject en
object, de waarnemer en het
waargenomene, dat de wetenschap
gedurende vierhonderd jaar heeft
gedomineerd, geheel ophief. In de
kwantumfysica beïnvloedt de
waarnemer het waargenomen object. Er
zijn geen op zichzelf staande waarnemers
van een op zich zelf staand mechanisch
universum -alles participeert in alles van
het universum.
Opmerking Winston:
Als de waarnemer in staat is om datgene dat
wordt waargenomen te beïnvloeden, dan zal
die BEÏNVLOEDING geregeld worden door
de OVERTUIGING. De overtuiging kenmerkt
degene die waarneemt. Iedere overtuiging is
een uniek gebeuren.
Laten we eerst iets bij de kop pakken dat
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voor de meesten van ons bekend is. Een
van de eerste barsten in het bouwwerk van
de newtoniaanse fysica was de ontdekking
dat atomen, de zogenaamde solide
‘bouwstenen’ van het stoffelijke universum,
voor het grootste deel uit lege ruimte
bestonden. Hoe leeg? Als we de kern van
een waterstofatoom zien als een basketbal,
dan zou het elektron dat eromheen draait
zo'n 36 kilometer verder weg zijn -en alles
daartussenin zou ‘leeg’ zijn. Dus als je om
je heen kijkt, bedenk dan dat wat daar in
werkelijkheid is, uiterst kleine puntjes
materie zijn, omgeven door.. ‘niets’.
Hoewel: ook weer niet helemaal. Die
zogenaamde 'leegte' is helemaal niet leeg,
het is eerder een soort ‘lege
volheidsruimte’: ze bevat namelijk
enorme hoeveelheden subtiele,
krachtige energie. We weten dat de
energie toeneemt naarmate we naar
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subtielere niveaus van de materie gaan
(kernenergie is bijvoorbeeld een miljoen
maal krachtiger dan chemische energie).
Wetenschappers zeggen nu dat één
kubieke centimeter ‘lege ruimte’
(ongeveer de afmeting van een knikker)
meer energie bevat dan alle materie in
het ons bekende universum. Hoewel de
omvang van deze immense hoeveelheid
energie niet rechtstreeks meetbaar is,
zijn de effecten van deze ‘oceaan van
onmetelijke energie’ wel vastgesteld.
Deeltje, golf of golfdeeltje?
Niet alleen is er 'ruimte' tussen deeltjes,
maar naarmate wetenschappers dieper in
het atoom doordrongen, ontdekten ze dat
ook de subatomaire deeltjes (de
‘bestanddelen’ van de atomen) niet
‘vast’ zijn, ook dat waren geen
dingmatige ‘knikkertjes’. En… ze blijken
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tweeledig van karakter te zijn.
Afhankelijk van hoe we ernaar kijken,
kunnen ze zich of als ‘deeltjes’ of als
‘golven’ gedragen. Deeltjes kunnen
mathematisch worden beschreven als
afzonderlijke, vaste objecten met
specifieke locaties in de ruimte. Golven,
daarentegen, zijn niet op een punt te
lokaliseren of vast, maar breiden zich
uit, zoals geluidsgolven of de golven in
water.
Als golven hebben de elektronen en hun
fotonen (lichtdeeltjes) géén precieze
locatie; ze bestaan als
'waarschijnlijkheidsvelden'. Wanneer ze
optreden als deeltjes 'stort' het
waarschijnlijksheidsveld 'ineen' (het
'collabeert') tot een vast ‘object’ dat op
een bepaalde plaats en op een bepaald
moment lokaliseerbaar is.
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Vreemd genoeg blijkt het verschil te
worden bepaald door hoe we ernaar
kijken of hoe we meten. Niet-gemeten,
niet-waargenomen elektronen gedragen
zich als plaatsloze golven. Zodra we ze in
een experiment aan waarneming
onderwerpen, storten ze ineen als
deeltjes en kunnen dan worden
gelokaliseerd.
Hoe kan iets zowel een vast deeltje als een
vervloeiende golf zijn? Wellicht is deze
paradox op te lossen door eraan te
herinneren wat we hierboven zeiden:
atoomdeeltjes gedragen zich als golf òf
massadeeltje. Maar ‘golf’ is alleen maar een
vergelijking. Net zoals 'deeltje' een
benadering is van onze alledaagse wereld.
Het idee van een golf werd in de
kwantumtheorie benadrukt door Erwin
Schrödinger, die met zijn befaamde
'golfvergelijking' mathematisch de
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golfachtige waarschijnlijkheden van het
deeltje van voor de waarneming uitdrukte.
In een poging duidelijk te maken dat zij niet
echt weten waar zij mee van doen hebben,
maar dat zij nog nooit zoiets hebben gezien,
hebben sommige fysici besloten het
verschijnsel een wavicle (golf-deeltje) te
noemen.
Kwantumsprongen en
waarschijnlijkheid

Bij het bestuderen van het atoom
ontdekten wetenschappers dat wanneer
elektronen die rond de kern cirkelen van de
ene baan naar een andere overgingen, ze
zich niet door de ruimte verplaatsen zoals
gewone objecten dat doen: ze verplaatsen
zich onmiddellijk. Dat wil zeggen, ze
verdwijnen van de ene plek, de ene baan,
en komen in een andere weer tevoorschijn.
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Dit werd een kwantumsprong genoemd.
Alsof dat nog niet genoeg tegen de regels
van de werkelijkheid van het gezond
verstand zondigde, ontdekten de
wetenschappers ook dat ze niet precies
konden bepalen waar de elektronen
tevoorschijn zouden komen, of wanneer ze
de sprong zouden wagen. Het beste dat ze
konden doen was de waarschijnlijkheden
(Schrödingers golfvergelijking) formuleren
van de nieuwe locatie van een elektron. ‘De
werkelijkheid zoals we haar ervaren wordt
elk moment nieuw gecreëerd vanuit deze
verzameling van mogelijkheden,' zegt dr.
Satinover, 'maar het raadselachtige hierbij
is dat wat er in dat scala van mogelijkheden
gaat gebeuren, wordt bepaald door iets wat
geen deel uitmaakt van het stoffelijke
universum!’ Of zoals dan vaak wordt
gezegd: kwantumgebeurtenissen zijn de
enige echt ‘willekeurige’ gebeurtenissen.
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Het onzekerheidsprincipe

In de klassieke fysica kunnen alle
eigenschappen van een object, met inbegrip
van positie en snelheid, nauwkeurig
worden gemeten, voor zover onze
technologie dat toelaat. Maar wanneer je op
het kwantumniveau een eigenschap meet,
zoals snelheid, kun je andere
eigenschappen, zoals locatie, niet meer
precies bepalen. Als je weet waar iets zich
bevindt, kun je niet weten hoe snel het
beweegt. Als je weet hoe snel het beweegt,
weet je niet waar het is. En hoe verfijnd of
geavanceerd de technologie ook is, het is
onmogelijk door deze sluier van
(on)nauwkeurigheid been te komen. Het
onzekerheidsprincipe (ook aangeduid als
het principe van onbepaalbaarheid) werd
geformuleerd door Werner Heisenberg, een
van de eerste pioniers van de
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kwantumfysica. Het zegt dat hoezeer je ook
je best doet, je geen precieze meting kunt
krijgen van zowel de snelheid als de positie.
Hoe meer we ons op het ene richten, hoe
onzekerder de meting van het andere
wordt.

Non-lokaliteit, EPR, Bells theorema en
kwantumverstrengeling

Albert Einstein hield niet van de
kwantumfysica (om het zacht uit te
drukken). Hij reageerde onder andere op
het genoemde random karakter met de
befaamde uitspraak: ‘God dobbelt niet
met het universum.’ Waarop Niels Bohr
antwoordde: ‘Vertel God niet wat Hij
moet doen!’
In een poging de kwantummechanica te
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verwerpen ontwierpen Einstein, Podolsky
en Rosen (EPR) in 1935 een gedachteexperiment waarmee ze wilden aantonen
hoe belachelijk die was. Zij lichtten heel
slim een van de implicaties van de
kwantumtheorie eruit waar in die tijd
weinig begrip voor was: je neemt twee
deeltjes die op hetzelfde moment zijn
gecreëerd, dat wil zeggen dat ze
verstrengeld zijn, oftewel in superpositie.
Vervolgens schiet je ze in tegengestelde
richtingen het universum in. Dan verander
je iets aan de toestand van een van de
deeltjes en wat zie je: het andere deeltje
verandert ogenblikkelijk en neemt een
overeenkomstige toestand aan.
Onmiddellijk!
Einstein vond dit idee zo belachelijk dat hij
dit een 'spookachtige werking op afstand'
noemde. Volgens zijn relativiteitstheorie
kan niets zich met een grotere snelheid
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voortbewegen dan met de lichtsnelheid. En
hier ging het om oneindig snel! Verder was
het idee dat een elektron instant-contact
kon hebben met een ander elektron aan
de andere kant van het universum in
strijd met elke opvatting van het gezond
verstand over de werkelijkheid.
Toen ontwierp John Bell in 1964 een
theorie die de EPR-aanname correct
verklaarde. Dat is precies wat er gebeurt;
het idee dat een deeltje lokaal is, of op
één plaats bestaat, is onjuist. Alle
deeltjes is non-lokaal, nietplaatsgebonden. De deeltjes zijn hecht
met elkaar verbonden op een bepaald
niveau dat tijd en ruimte overstijgt.
Opmerking Winston:
‘De deeltjes zijn hecht met elkaar verbonden
op een bepaald niveau dat tijd en ruimte
overstijgt’.
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Dit kan ik niet anders uitleggen als een
toonbeeld van ‘de eenheid van alles wat
is'.
Sinds Bell zijn theorema publiceerde is dit
idee in de loop der jaren keer op keer in het
laboratorium geverifieerd. Probeer dit
eens even te bevatten. Tijd en ruimte, de
meest elementaire kenmerken van de
wereld waarin we leven, worden in de
kwantumwereld op de een of andere
manier achterhaald door het idee dat
alles voortdurend en onmiddellijk met
elkaar in bepaalde
wisselwerkingsrelaties staat. Geen
wonder dat Einstein dacht dat dit het einde
van de kwantummechanica betekende: het
is onlogisch.
Opmerking Winston:
Voortdurend en onmiddellijk met elkaar in
een wisselwerkingsrelatie staan, bewijst
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‘VERBINDING’ en ‘verbinding’ is het gevolg
van ‘EENHEID’.
Niettemin lijkt dit verschijnsel een
werkbare wet in het universum te zijn. In
feite zou Schrödinger gezegd hebben dat
verstrengeling niet een van de interessante
aspecten van de kwantumtheorie was,
maar hèt aspect. In 1975 noemde de
theoretisch fysicus Henry Stapp het
theorema van Bell ‘de meest opzienbarende
ontdekking van de wetenschap.’ Merk op
dat hij zegt: wetenschap, niet fysica.

Kwantumfysica en mystiek

Het is inmiddels makkelijker te
begrijpen dat de twee gebieden fysica en
mystiek elkaar raken: dingen zijn
ogenschijnlijk gescheiden maar staan
voortdurend met elkaar in verbinding
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(non-lokaal); materie blijkt een golffunctie
te hebben en slechts te 'collaberen', oftewel
ruimtelijk ‘concreet’ te worden, wanneer ze
wordt gemeten. Mystici lijken geen
problemen te hebben met deze ideeën,
waarvan de meeste dateren van voor de
komst van de deeltjesversneller. Veel
grondleggers van de kwantumtheorie
hadden grote belangstelling voor
spirituele zaken. Niels Bohr voerde het
yin/yang-symbool in zijn familiewapen;
David Bohm voerde lange gesprekken met
de Indiase wijze Krishnamurti; Erwin
Schrödinger gaf lezingen over de
Upanishaden (het laatste deel van de
veda's).
Maar ‘bewijst’ de kwantumfysica het
mystieke wereldbeeld? Afgezien van door
de wol geverfde materialisten, schijnt de
consensus te zijn dat we in het stadium van
de analogie verkeren. Dat de parallellen
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gewoon te verbazingwekkend zijn om te
negeren. Dat de denkrichting waarbij
van een paradoxaal wereldbeeld wordt
uitgegaan, dezelfde is in de
kwantumtheorie als in zen. Zoals dr.
Radin zegt, die we eerder aanhaalden: ‘Er is
de suggestie om op een andere manier naar
de wereld te kijken; hij wordt aangeduid
van de kant van de kwantummechanica.’
Vragen over wat de oorzaak is van de
'collaps' (ineenstorting) van de golffunctie
tot een deeltje, en of
kwantumgebeurtenissen echt willekeurig
zijn, die vragen zijn nog grotendeels
onbeantwoord. Maar hoewel het een
uitdaging is om een waarlijk eensluidend
concept van de werkelijkheid te vinden, dat
noodzakelijkerwijs onszelf insluit en dat
antwoord geeft op de raadselen van de
kwantumwereld, maant de eigentijdse
filosoof Ken Wilber ook tot
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behoedzaamheid: “Het werk van deze
wetenschappers (Bohm, Pribram, Wheeler
en anderen) is te belangrijk om te worden
belast met wilde speculaties over mystiek.
En de mystiek zelf is te diepzinnig om in
verband te worden gebracht met
wetenschappelijk getheoretiseer. Laten ze
elkaar in hun waarde laten en laat de
dialoog en de uitwisseling van ideeën nooit
ophouden... Mijn punt in het bekritiseren
van bepaalde aspecten van het nieuwe
paradigma is dan ook beslist niet bedoeld
om de interesse in verdere pogingen de kop
in te drukken. Het is veeleer een oproep tot
precisie en helderheid bij het presenteren
van kwesties die tenslotte buitengewoon
ingewikkeld zijn.
Conclusies:
Conclusies? Je maakt zeker een grapje! Als
je conclusies hebt, kom er dan alsjeblieft
mee naar buiten! Hoe dan ook, wees
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welkom in de controversiële, stimulerende,
raadselachtige, onthullende wereld van het
abstracte 'denken. Wetenschap, mystiek,
paradigma's, werkelijkheid -zie wat de
mensheid heeft onderzocht, ontdekt en
bediscussieerd.
Zie hoe de menselijke geest deze vreemde
wereld waarin we ons schijnen te bevinden,
heeft geëxploreerd. Dit is onze werkelijke
grootheid.
Een commentaar van Dr. Palmyre Oomen
(Radboud Universiteit, 1999) in haar
toespraak “Theologie en exacte
wetenschappen, een asymmetrische
verhouding”:

De natuurwetenschap wordt 'vreemd'.
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Er gebeurt in onze twintigste eeuw ten
aanzien van de verhouding
natuurwetenschap versus theologie iets
merkwaardigs. Ten dele leeft bij
natuurwetenschappers de deïstische
zienswijze, ten dele verstaan ze
natuurwetenschap als a-of antitheïstisch.
Maar er treedt ook een merkwaardige
transformatie op. De sinds de Verlichting
gebruikelijke tweedeling van de heldere,
objectieve, niet speculatieve maar
empirische natuurwetenschap versus de
onheldere, subjectieve, niet verifieerbare
en wel speculatieve theologie, verliest haar
plausibiliteit. En wel doordat de
zogenaamde exacte wetenschappen even
vreemd aan het worden zijn als de
theologie, zo niet vreemder dan de
theologie...
Wat hebben we in deze eeuw dan gehoord?
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• De relativiteitstheorie -de theorie
waaraan de naam van Albert Einstein
vastgeklonken is en die gaat over zeer grote
snelheden -heeft ons verteld dat de
snelheid van het licht een absolute grens
stelt aan bewegingssnelheid, dat daarom
energie in massa omgezet kan worden en
vice versa, en tijd niet onafhankelijk is van
ruimte. Een van de gekke gevolgen laat zich
als volgt vertellen: Van een tweeling reist
zus A met een snelheid van bijna de
lichtsnelheid naar een ster en retour.
Wanneer ze terugkomt is er voor de
thuisgebleven zus B intussen tien jaar
verstreken, voor zus A is er echter maar
één jaar voorbijgegaan, zij is dus in de
tussentijd ook maar één jaar ouder
geworden. Het lijkt wel science fiction,
maar het is toch heus science!
• Of de veel besproken kwantummechanica
-de theorie van de zeer kleine deeltjes, de
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theorie waaraan onder meer de namen
verbonden zijn van Max Planck, wederom
Albert Einstein, Werner Heisenberg, Erwin
Schrödinger, Max Born en Paul Dirac, en als
meest filosofische en ' vader' van de groep:
de fysicus Niels Bohr. De
kwantummechanica is als formalisme tot
nu toe zeer succesvol en in haar
toepassingen alledaags, maar ze houdt al
vijfenzeventig jaar de gemoederen bezig
wat betreft haar interpretatie. De theorie
houdt onder meer in dat elementaire
deeltjes een golfkarakter hebben (en
golven een deeltjeskarakter). Dat één
deeltje daarom door twee spleten tegelijk
kan gaan en gaat, of beter: dat een 'entiteit'
dat doet, die pas een deeltjeskarakter krijgt
als ze waargenomen wordt. Dit is een
raadsel voor ons voorstellingsvermogen.
Want vóór de waarneming was de
betreffende 'entiteit' kennelijk nog
tegelijkertijd in zowel de ene mogelijke
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toestand als de andere mogelijke toestand...
en pas bij meting wordt dat verengd tot één
werkelijke toestand. Waarom gebeurt dat
bij meting? en wáár in het meetproces?
Heisenberg heeft er daarbij op gewezen dat
we nooit de plaats én de
bewegingssnelheid van een deeltje kunnen
weten. Naarmate je een van de twee
preciezer meet wordt de onzekerheid van
de andere vergroot. Bovendien blijkt dat
meting aan identieke uitgangssituaties tot
verschillende resultaten kan leiden, anders
gezegd dat er effecten zijn zonder oorzaak.
Dat kan niet, zei Einstein, dan móét er een
verschil zijn in de uitgangssituatie dat we
alleen nog niet ontdekt hebben (een
'hidden variable'). Deze voor de hand
liggende reactie is intussen gelogenstraft.
Er kunnen geen 'lokale verborgen
variabelen' in het spel zijn blijkt uit
proeven van Alain Aspect en anderen. Wat
dan? Is er sprake van een wezenlijke
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onbepaaldheid op ontologisch niveau? Dat
is de meest aangehangen interpretatie. Of
zijn er vele werelden zodat iedere
mogelijkheid een eigen wereld heeft waarin
deze zich afspeelt? Of is er tóch een
verborgen variabele, maar dan van 'nietlokale' of 'holistische' aard waardoor de
indeterminisme-these niet nodig is? En
aansluitend bij dit laatste: of non-lokaliteit
het indeterminisme nu wegverklaart of
niet, op zich blijkt het te bestaan en dat is al
raadselachtig genoeg, want het betekent
dat er tóch snelheden mogelijk zouden zijn
sneller dan licht (wat in strijd is met de
relativiteitstheorie en derhalve
onbegrijpelijk) of dat gebeurtenissen die
geen causale invloed op elkaar kunnen
uitoefenen wel als één gekoppeld geheel
reageren. Een letterlijk holisme dus, dat
met het geven van die benaming echter nog
niet begrepen is!
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Kortom:
• onvoorspelbaarheid,
 onzekerheid en
 onvoorstelbaarheid,
dat is het resultaat van een theorie die in
mathematische beschrijving én in haar
praktische toepassingen buitengewoon
succesvol is.
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De vreemdheid bleef echter niet
beperkt tot de fysica. In dezelfde
periode (1931) kwam de wiskundige
Kurt Gödel (1906-1978) met het bewijs
dat ieder voldoende complex
axiomatisch wiskundig systeem
onvolledig is, dat wil zeggen dat er
binnen dat systeem altijd wel één
propositie gesteld kan worden die niet
binnen dat systeem bewezen of
ontkracht kan worden. En als je denkt
slim te zijn, en die ene propositie dan
als axioma toevoegt aan de originele

set van axioma's? Dan is ook dit nieuwe
systeem op zijn beurt onvolledig. En dit
ad infinitum. (Het is zoiets als het
Droste-doosjes-effect. Er is altijd een
doosje of een zuster méér, hoever je
ook doorgaat). Gödel bewees dus als
wiskundige dat het onmogelijk is een
bewijs te leveren voor alle ware
uitspraken. De soort uitspraken die
niet beslisbaar zijn lijken op de
beroemde paradox van Epimenides
('Alle Kretenzers liegen, zei de
Kretenzer'). Het is een
gemathematiseerde versie van 'Deze
propositie is onbewijsbaar'. Gödel
leverde het wiskundige bewijs dat deze
propositie binnen het systeem
onbewijsbaar is, maar waar is. Anders
gezegd, bewijsbaarheid en waarheid
zijn verschillende zaken, en er zijn
uitspraken die wel waar zijn, maar
niet bewijsbaar zijn.
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Voordat we aangeven wat dit betekent voor
de relatie van de exacte wetenschap tot de
theologie, is het goed nog even bij een
bijzonderheid van dit voor niet-insiders
vreemde materiaal stil te staan. We zagen
net dat de propositie die bij Gödel tot deze
vreemde bevinding leidt, een propositie is
die in zichzelf een verwijzing naar zichzelf
heeft. In die zelf-referentialiteit zit de crux.
In zekere zin is er ook iets dergelijks aan de
hand bij de kwantummechanica: we willen
kwanta meten, maar om die te meten
hebben we kwanta nodig. Daarmee komt
de meetverstoring in de orde van het te
meten fenomeen, dat daardoor principieel
voor ons onkenbaar wordt.
Zelfreferentialiteit lijkt echter ook een rol
te spelen in het laatste domein van de
natuurwetenschap dat ik hier nog als
revolutionair wil aanstippen, namelijk de
nieuwe inzichten die er opduiken op het
raakvlak van thermodynamica en biologie.
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De tweede hoofdwet van de
thermodynamica geeft aan, globaal gezegd,
dat processen verlopen in de richting van
een minimale vrije energie, en daarmee
veelal in de richting van meer wanorde
('entropie'). Desondanks vertonen met
name levende organismen een grote mate
van langere tijd in stand blijvende
geordendheid. Gerard Bodifée illustreert
het verschil met behulp van het beeld van
een boom en een houten bank eronder.
Terwijl de bank keurig doet wat je volgens
de genoemde tweede hoofdwet ook
verwacht -hij rot langzaam weg en valt uit
elkaar -, ondergaat de boom een ander lot hij groeit en blijft gedurende lange tijd in
orde. Het probleem hoe dit typische
kenmerk van leven te rijmen is met de
thermodynamica, is tot op heden punt van
debat. Een debat dat in de jaren veertig
begonnen is naar aanleiding van werk van
de (boven ook al genoemde) fysicus Erwin
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Schrödinger en waarin de laatste decennia
ook Ilya Prigogine een rol speelt. Prigogine
cum suis stellen dat er 'order out of chaos'
kan voorkomen bij die systemen die open
zijn én die ver van een evenwichtstoestand
gehouden worden (bijvoorbeeld door de
zon). Er kunnen dan structuren ontstaan
die in zichzelf orde opbouwen en
handhaven, terwijl gekoppeld daaraan
extern de wanorde toeneemt. Wat is hier
voor nodig? Het reeds genoemde 'open zijn'
en 'ver van een evenwichtstoestand
gehouden worden' zijn noodzakelijk maar
niet voldoende. Ook nodig is het in het
algemeen, dat het systeem een bepaalde
kritische waarde overschrijdt. Veelal hangt
dit samen met het optreden van processen
waarvan de resultaten op het proces zelf
terugwerken, die dus zichzelf kunnen
beïnvloeden (autokatalyse bijvoorbeeld),
wat vaak gepaard gaat met niet-lineariteit.
Boven een bepaalde kritische waarde kan
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er dan een structuur ontstaan die zichzelf
in stand houdt, waarbij wel voorspelbaar is
dát er zo'n bepaalde ordelijke structuur zal
ontstaan, maar veelal niet voorspelbaar is
wélke (hier komt chaostheorie om de hoek
kijken). In Santa Fe is er een bloeiend en
beroemd onderzoeksinstituut dat precies
focust op deze samenhang van complexiteit
en chaos, niet-lineariteit en zelf-organisatie,
en dat binnen zeer uiteenlopende
disciplines als onder meer economie,
biologie, informatica, wiskunde, fysica.

Tot zover deze parade van vreemde en
spannende ontwikkelingen in de exacte
wetenschappen. Veelvuldig optredende
begrippen hierbij waren:
onvoorspelbaarheid, onbewijsbaarheid,
enzovoort.
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Deze omslag in de exacte
wetenschappen heeft bij een aantal
bètawetenschappers teweeggebracht
dat ze hun vak niet langer verstaan in de
eerder beschreven moderne a-of antitheïstische zin, maar dat zij opnieuw een
parallel zien of zoeken met religieuze
thema's en theologisch onderzoek. En de
zaken die inhoudelijk aan de orde zijn als
tijd, determinisme en vrijheid, ontstaan van
de wereld, objectiviteit van de wereld,
leven, geest, waarheid die bewijsbaarheid
overstijgt, hébben natuurlijk ook
onmiskenbaar meer of minder een
religieuze lading.
Bovendien komt ook een zekere correlatie
naar voren tussen theologie en
natuurwetenschap juist met betrekking tot
dat niet-kunnen: niet kunnen voorstellen,
niet kunnen bewijzen, een altijd-wijkend
object hebben. Waar de natuurwetenschap
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eerst 'gewoon' de materiële natuur tot
object leek te hebben, wijkt dit object
steeds verder terug. Wat leven uitmaakt is
steeds minder 'iets' maar zoiets
immaterieels als een zichzelf
instandhoudend organisatiepatroon. De
atomen zijn allang geen atomen meer, en
de deeltjes waaruit ze bestaan worden
steeds minder 'materieachtig'. Alles wat we
ervan zeggen geldt meer niet dan wél: het
is een deeltje maar gedraagt zich ook als
niet-deeltje, het heeft een golfkarakter
behalve als je er naar kijkt... Met een
dergelijk wijkend 'object' is de theologie
zeer vertrouwd. Bij God kunnen we niet
weten wat hij is, maar wat hij niet is, zegt
Thomas van Aquino. En deze nadruk op het
niet-weten is sterk uitgewerkt in de
zogeheten negatieve theologie.
Opmerking Winston,:
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‘Het is een deeltje maar gedraagt zich ook
als niet-deeltje, het heeft een golfkarakter
behalve als je er naar kijkt’
Waar wij van overtuigd zijn, wat wij zien
of willen zien, is de wereld die wij
scheppen en dit heeft heeft dus blijkbaar
invloed op de deeltjes.
Zo is de mens mede-schepper van de
wereld waarin hij leeft.

Deze onderlinge gelijkenis tussen
natuurwetenschap en theologie biedt
mogelijkheden, verrassende, uitdagende,
onzeker makende mogelijkheden, en dat
laatste vooral ook door de vele valkuilen
die dreigen. René Munnik verwoordt die
valkuilen met verve:
"Er is een specifiek gevaar verbonden met
deze niet-voorstelbaarheid van de
betekenis van de parameters in de
mathematische beschrijving. Dat is het
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gevaar van een zinloze speculatie omtrent
hun betekenis, en de charme van allerlei
paradoxen die het gevolg zijn van de
koppeling van de mathematische
beschrijving en de haar toegedichte
betekenissen. ... Een goed deel van de
aantrekkingskracht van wat men holisme of
new age wetenschap ... pleegt te noemen, is
het gevolg van dit rariteitenkabinet van
inadequate voorstellingen, waarin omwille
van de niet-voorstelbaarheid de fantasie de
vrije loop wordt gelaten en er dus van alles
blijkt te kunnen. ... Listig wordt er gebruik
gemaakt van het argumentum ad
ignorantiam waarin verstandige theologen
een rad voor ogen wordt gedraaid met een
mathematisch formalisme dat ze niet
kunnen doorzien, en waarin aan
verstandige natuurwetenschappers, dwars
door alle categoriefouten heen, uitermate
versimpelde metafysische inzichten wordt
aangeboden.
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Mijn eigen conclusie,
uiteraard niet
wetenschappelijk.
De wetenschap zal pas echt
stappen maken als de
wetenschap bereidt is God te
aanvaarden.
God is niet meetbaar dus het
principe dat alles alleen
maar waar kan zijn als ik
het kan bewijzen, 'meten is
Weten’, geldt inmiddels
allang niet meer.
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Dit hoofdstuk is interessant om aan te
geven dat er geen spiritualiteit is en geen
wetenschap is, maar dat ook deze twee
velden slechts één zijn.

En daarvan is het
Urantiaboek een
prachtig voorbeeld.

Dit verhaal betekent echter nog
iets.
Het betekent, precies zoals ik in
al mijn boeken heb aangegeven
dat wij en alleen wijzelf in staat
zijn om de wereld, om het
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universum te veranderen en om
onszelf en onze omgeving om te
zetten in een staat van
onvolmaaktheid naar een staat
van volmaaktheid.
Onze gerichtheid, onze
overtuiging heeft invloed op
onszelf en door de eenheid op
onze verbondenheid met alles
en iedereen hebben wij invloed
op alles en iedereen.
Zijn wij gericht op liefde en op
het besef van eenheid, dan heeft
dat invloed op de materie.
Haat, bitterheid en afgunst heeft
ook invloed op onze omgeving,
404

maar dan in een omgekeerde
richting.
Het is de weg van bewustzijn 
energie  materie en het
niveau van ons bewustzijn
bepaalt dus uiteindelijk de
energetische en materiële
volmaaktheid van onze
omgeving.
Wij zijn mede-scheppers In
gods schepping en de hoogte
van ons bewustzijn bepaalt
het uiteindelijke resultaat.
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Ga je voor het besef van
dualiteit of ga je voor het
besef van eenheid?
Het besef van eenheid wordt
ervaren als liefde.
Het besef van dualiteit
wordt ervaren als nietliefde en dit is angst.
Angst maakt ziek en houdt
de status van
onvolmaaktheid in stand.
Liefde zuivert en geneest en
helpt deze wereld en het
universum op weg naar de
status van volmaaktheid,
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waarmee wij voldoen aan de
opdracht van God.
Het gaat om welke keus je
maakt.
Welke keus maak jij?
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