
De Geest drijft nooit, maar leidt alleen. Indien U een gewillige leerling bent, 
indien U geest-niveaus en goddelijke hoogten wilt bereiken, en indien U oprecht 
verlangt het eeuwige doel te bereiken, dan zal de goddelijke Geest u zachtkens 
en liefdevol langs het pad van zoonschap en geestelijke vooruitgang leiden. 
Iedere stap die U zet, moet blijk geven van bereidwilligheid, intelligente en 
blijmoedige medewerking. De heerschappij van de Geest wordt nimmer 
bezoedeld door dwang, of gecompromitteerd door onvrijwilligheid. (Blz. 381, 
par 5) 
 

Wanneer U hier beneden klaar bent, wanneer U uw loopbaan in tijdelijke 
gedaante op aarde hebt volbracht, wanneer uw proeftocht in het vlees is 
beëindigd, wanneer de stof waaruit de sterfelijke tabernakel is gevormd 
‘wederkeert tot de aarde waaruit deze is voortgekomen,’ dan zal, naar u is 
geopenbaard, de inwonende ‘Geest terugkeren tot God die hem gegeven heeft.’ 
In ieder moreel wezen van deze planeet vertoeft een fragment van God, een 
essentieel deel van zijn goddelijkheid. Het is nog niet het uwe uit hoofde van 
bezit, maar het is opzettelijk bedoeld om één met u te worden, indien U het 
sterfelijk bestaan overleeft. (Blz. 26, par. 5) 
 

De religie heeft wel nieuwe leiders nodig, geestelijke mannen en vrouwen die 
zich uitsluitend op Jezus en zijn onvergelijkelijk onderricht durven te verlaten. 
Indien het Christendom zijn geestelijke zending blijft verwaarlozen, terwijl het 
in de weer blijft met sociale en materiële problemen, zal de geestelijke 
renaissance moeten wachten op de komst van deze nieuwe leraren van de religie 
van Jezus, die zich uitsluitend zullen wijden aan de geestelijke vernieuwing der 
mensen. En dan zullen deze uit de geest geboren zielen spoedig het leiderschap 
en de inspiratie verschaffen die nodig zijn voor de sociale, morele, economische 
en politieke reorganisatie van de wereld. (Blz. 2082, par. 9) 
 

Jezus leerde: 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 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. (Blz. 1766, par. 5-6) 
 

Een nieuwe, vollediger openbaring van de religie van Jezus is bedoeld om een 
rijk van materialistisch secularisme te veroveren en de wereldheerschappij van 
het mechanistische naturalisme omver te werpen. Urantia staat nu bevend op de 
drempel van een van haar meest verbazingwekkende, boeiende tijdvakken van 
sociale herordening, zedelijke herleving en geestelijke verlichting. (Blz. 2082, 
par. 7) 
 

Een door en door zelfzuchtige ziel kan niet in de ware zin des woords bidden. 
(Blz. 1639, par. 5, punt 8); Maar het werkelijke bidden bereikt wel degelijk de 
werkelijkheid. Ook wanneer de luchtstromingen opwaarts gaan, kan geen vogel 
zich verheffen behalve wanneer hij zijn vleugels uitspreidt. Het gebed verheft de 
mens, want het is een techniek om voorwaarts te gaan door gebruik te maken 
van de opwaartse geestelijke stromingen in het universum.... Woorden doen niet 
ter zake bij het gebed... God beantwoordt de houding van de ziel, niet de 
woorden. (Blz. 1002, par. 1 en 4) 
 

De Vader in de hemel heeft u reeds vergeven zelfs voor ge eraan gedacht hebt 
het hem te vragen, maar deze vergeving is niet beschikbaar in uw persoonlijke 
religieuze ervaring tot het moment dat ge uw medemensen vergeeft. Gods 
vergeving in feite is niet afhankelijk van uw vergeven van uw medemensen, 
doch in de ervaring wordt zij er wel precies zo door bepaald (Blz. 1638, par. 4) 
 

Er bestaat in het bewustzijn van God een plan dat ieder schepsel in al zijn ontzaglijke 
domeinen omvat, en dit plan is een eeuwig voornemen van onbegrensde kansen, 
onbeperkte vooruitgang en leven zonder einde. En de oneindige schatten van zulk een 
weergaloze loopbaan behoren u alle toe, indien ge ernaar wilt streven!  
Het doel der eeuwigheid ligt voor u! Het avontuur van het verwerven van 
goddelijkheid ligt voor u! De wedloop naar volmaaktheid is begonnen! Een ieder die 
wil, kan er aan deelnemen, en een zekere overwinning zal de inspanningen bekronen 
van ieder mens die de wedloop van geloof en vertrouwen wil lopen, en bij iedere stap 
op zijn weg wil vertrouwen op de leiding van de inwonende Richter en op de raad van 
die goede geest van de Zoon van het Universum, die zo vrijelijk is uitgestort op alle 
vlees. (Blz. 365, par. 3-4) 
 

Nu ge de weg van het eeuwig leven zijt ingeslagen, nu ge uw aanstelling hebt aanvaard 
en uw orders om voorwaarts te gaan hebt ontvangen, moet ge niet bang zijn voor de 
gevaren van menselijke vergeetachtigheid en van de onstandvastigheid van 
stervelingen; raak niet verontrust door twijfel aan uw welslagen of door verbijsterende 
verwarring, wankel niet en trek uw status en positie niet in twijfel, want in ieder donker 
uur, bij iedere kruising van de weg waarop ge voortworstelt, zal de Geest van Waarheid 
altijd spreken en tot u zeggen: ‘Dit is de weg.’ (Blz. 383, par. 2) 
 

God, de tegenwoordigheid aan wie het minst valt te ontkomen, het werkelijkste van 
alle feiten, de meest levende van alle waarheden, de meest liefhebbende van alle 
vrienden, de goddelijkste van alle waarden. 
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In de twintigste eeuw met haar psychologische onzekerheid, bij de economische 
omwentelingen, morele dwarsstromingen en sociologische stortzeeën van de 
overgangen in een wetenschappelijk tijdvak die als wervelstormen op de mens 
afkomen, zijn vele duizenden mannen en vrouwen in menselijk opzicht 
ontregeld geraakt; ze zijn bezorgd, onrustig, angstig, onzeker en verward; als 
nooit tevoren in de wereldgeschiedenis hebben zij behoefte aan de vertroosting 
en stabilisatie die gezonde religie geeft. Bij de weergaloze prestaties op 
wetenschappelijk gebied en de technische ontwikkeling, heerst er geestelijke 
stagnatie en filosofische chaos. (Blz. 1090, par. 2) 
 

Nieuwsgierigheid – de geest van onderzoek, de drang tot ontdekking, de zucht 
tot verkenning – is een onderdeel van de aangeboren, goddelijke begiftiging van 
de evolutionaire schepselen in de ruimte. Deze natuurlijke impulsen zijn u niet 
geschonken om alleen maar gefrustreerd en onderdrukt te worden. Weliswaar 
moeten deze ambitieuze neigingen gedurende uw korte leven op aarde dikwijls 
beteugeld worden, U moet vaak teleurstelling ervaren, doch zij zullen ten volle 
verwezenlijkt en heerlijk bevredigd worden in de lange eeuwen die nog voor u 
liggen. (Blz. 160, par. 1) 
 

In de wetenschap is God de Eerste Oorzaak; in de religie is hij de universele, 
liefdevolle Vader; in de filosofie het enige wezen dat in en uit zichzelf bestaat, 
dat voor zijn bestaan niet afhankelijk is van enig ander wezen, maar goedgunstig 
werkelijkheid van bestaan verleent aan alle dingen en alle andere wezens. Maar 
er is openbaring nodig om aan te tonen dat zowel de Eerste Oorzaak van de 
wetenschap als de in en uit zichzelf bestaande Eenheid van de filosofie, de God 
der religie is, de God vol barmhartigheid en goedheid, die zich heeft ingezet om 
de eeuwige overleving van zijn aardse kinderen te bewerkstelligen. (Blz. 58, 
par. 3) 
 

De religieuze uitdaging van deze eeuw gaat de vèrziende en vooruitziende 
mannen en vrouwen met geestelijk inzicht aan, die een nieuwe, aantrekkelijke 
levensfilosofie zullen durven construeren op basis van de uitgebreide, 
voortreffelijk geïntegreerde opvattingen van kosmische waarheid, universum-
schoonheid en goddelijke goedheid. Zulk een nieuwe, rechtvaardige visie op de 
ethiek zal al wat goed is in het denken van de mens aantrekken en zal het beste 
in de menselijke ziel te voorschijn roepen. Waarheid, schoonheid en goedheid 
zijn goddelijke realiteiten, en naarmate de mens opklimt langs de trappen van 
geestelijk leven worden deze allerhoogste kwaliteiten van de Eeuwige steeds 
meer gecoördineerd en verenigd in God, die liefde is. (Blz. 43, par. 4) 
 

Van lichamelijke en psychische gezondheid begrijpt de mens wel veel, maar 
geluk heeft hij waarlijk maar in zeer geringe mate verwezenlijkt. Het hoogste 
geluk is onlosmakelijk verbonden met geestelijke vooruitgang. Geestelijke groei 
geeft blijvende vreugde, vrede die alle verstand te boven gaat. (Blz. 1098, par. 
0) 
 

De gehele som van het menselijk leven is de wetenschap dat de mens wordt 
opgevoed door feiten, geadeld door wijsheid, en behouden – gerechtvaardigd – 
door religieus geloof.       (Blz. 2094, par. 3) 
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. (Blz. 1120, par. 0) 

Religie inspireert de mens tot een moedig en vreugdevol leven op aarde; ze verbindt 
geduld met hartstocht, inzicht met vurige ijver, medegevoel met kracht, en idealen met 
energie. De mens kan nimmer wijze beslissingen nemen in wereldlijke zaken of 
uitstijgen boven de zelfzucht van het persoonlijk belang tenzij hij mediteert in de 
tegenwoordigheid van de soevereiniteit Gods en rekening houdt met de werkelijkheden 
van goddelijke betekenissen en van geestelijke waarden. (Blz. 1093, par. 1-2) 
 

De mars der universa door de ruimte heeft een grootse, luisterrijke bedoeling. Al uw 
strijd als sterveling is niet tevergeefs. Wij maken allen deel uit van een immens plan, 
een gigantische onderneming, en het is de ontzaglijke omvang van de onderneming die 
het onmogelijk maakt om er op een bepaald moment en gedurende één leven heel veel 
van te zien. Wij maken allen deel uit van een eeuwig project, dat onder toezicht staat 
van de Goden en door hen wordt uitgewerkt. Het gehele wonderbaarlijke, universele 
mechanisme beweegt zich majesteitelijk door de ruimte voort op de muziek en de maat 
van het oneindig denken en het eeuwig voornemen van de Eerste Grote Bron en 
Centrum. (Blz. 364, par. 3) 
 

Er bestaat geen werkelijke religie los van een zeer actieve persoonlijkheid. Daarom 
trachten de meer indolente mensen dikwijls aan de striktheid van een waarlijk 
religieuze activiteit te ontkomen door een ingenieus soort zelfbedrog, waarbij zij hun 
toevlucht nemen tot de bedrieglijke schuilplaats van stereotiepe godsdienstige 
leerstellingen en dogma’s. Maar echte religie is levend. De intellectuele stolling van 
godsdienstige denkbeelden staat gelijk aan geestelijke dood. U kunt zich geen religie 
voorstellen zonder ideeën, maar wanneer religie eenmaal gereduceerd raakt tot niet 
meer dan een idee, is het geen religie meer; het is dan slechts een soort menselijke 
filosofie geworden. (Blz. 1120, par. 4) 
 

Persoonlijkheid is die kosmische gave, die fase van universele werkelijkheid, die 
samen kan bestaan met onbeperkte verandering en terzelfdertijd haar identiteit kan 
bewaren bij al deze veranderingen, en immer daarna. (Blz. 1434, par. 5); 
Persoonlijkheid is fundamenteel onveranderlijk; wat verandert – groeit – is het morele 
karakter. (Blz. 1572, par. 7); De menselijke persoonlijkheid is de beeld-schaduw die 
door de goddelijke Schepper-persoonlijkheid in de tijd-ruimte wordt afgeworpen. (Blz. 
29, par. 6); Persoonlijkheid volgt wel bepaalde typen, maar is toch altijd uniek. (Blz. 
1220, par. 5); Slechts weinige stervelingen durven ook maar bij benadering de som der 
persoonlijkheids-tegoeden op te nemen, die door het gecombineerde dienstbetoon van 
de natuur en van genade tot stand zijn gekomen. De meeste verarmde zielen zijn 
waarlijk rijk, maar weigeren dit te geloven. (Blz. 556, par. 6, punt 4) 
 

De religie van de geest betekent inspanning, worsteling, conflict, geloof, 
vastberadenheid, liefde, trouw en vooruitgang. De godsdienst van het bewustzijn – de 
theologie van het gezag – vraagt van haar formele aanhangers dergelijke inspanning 
slechts in geringe mate of in het geheel niet. De traditie is een veilige schuilplaats en 
een gemakkelijk pad voor de vreesachtige, halfslachtige zielen die instinctief de geest-
worstelingen en de mentale onzekerheden mijden welke verbonden zijn aan de 
gedurfde, avontuurlijke reizen van het geloof op de open zee der onontdekte waarheid, 
op zoek naar de verdergelegen kusten der geestelijke werkelijkheden, zoals deze 
ontdekt kunnen worden door het gestaag vorderende menselijk bewustzijn en kunnen 
worden ervaren door de zich ontwikkelende menselijke ziel. (Blz. 1729, par. 6) 
 

Vrijwel alles wat in de beschaving van blijvende waarde is, heeft zijn wortels in het 
gezin. Het gezin was de eerste geslaagde vredesgroep waarin de man en de vrouw 
leerden hun onenigheden bij te leggen, terwijl ze tevens hun kinderen leerden vrede na 
te streven. (Blz. 765, par. 5); Het gezin is de grootste zuiver menselijke prestatie van de 
mens, omdat het de evolutie van de biologische betrekkingen tussen man en vrouw 
combineert met de sociale relaties tussen echtgenoot en echtgenote. (Blz. 939, par. 3); 
Vaders gedragen zich niet als rechters, vijanden, of als schuldeisers. Echte families zijn 

gebouwd op verdraagzaamheid, geduld, en vergevensgezindheid. (Blz. 1604, 
par. 7, punt 6); De gezinnen, de kerken en de scholen van de ene generatie 
bepalen reeds van tevoren hoe het karakter van de volgende generatie zich zal 
ontwikkelen. (Blz. 909, par. 7); Het is waarlijk niet goed voor de mens om 
alleen te zijn. (Blz. 1775, par. 7). 
 

Wanneer de vloedgolven van menselijke tegenspoed, zelfzucht, wreedheid, 
haat, boosaardigheid en afgunst de ziel van de sterfelijke mens overspoelen, 
kunt U rust vinden in de verzekering dat er één innerlijk bastion is, de citadel 
van de geest, dat absoluut onneembaar is; dit geldt althans voor iedere mens die 
zijn ziel heeft toevertrouwd aan de hoede van de inwonende geest van de 
eeuwige God. (Blz. 1096, par. 4) 
 

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. 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. (Blz. 1732, par. 4) 
 

Uw korte verblijf op Urantia, op deze wereld van uw sterfelijke kindsheid, is 
slechts een enkele schakel, de allereerste van de lange keten die zich dwars 
door universa en door de eeuwen der eeuwigheid heen zal gaan uitstrekken. 
Het gaat niet zozeer om wat U in dit eerste leven leert, het is de ervaring van 
het beleven van dit leven die belangrijk is. Zelfs het werk van deze wereld, hoe 
overheersend het ook moge zijn, is lang niet zo belangrijk als de manier 
waarop U dit werk verricht. Er bestaat geen materiële beloning voor 
rechtvaardig leven, maar het geeft diepe voldoening – het bewustzijn iets 
bereikt te hebben – en dit gaat iedere denkbare materiële beloning te boven. 
(Blz. 435, par. 6) 
 

Weest niet zo lui dat u God vraagt uw moeilijkheden op te lossen, maar aarzel 
nooit hem om wijsheid en geestelijke kracht te vragen om u te leiden en te 
steunen terwijl u zelf vastberaden en moedig de problemen aanpakt die voor u 
liggen. (Blz. 999, par. 7) 
 

Sta niet toe dat Gods grootheid, Gods oneindigheid, zijn persoonlijkheid 
versluiert of verduistert. ‘Zou hij die het oor ontwierp, niet horen? Zou hij die 
het oog formeerde, niet zien?’ De Universele Vader is het hoogtepunt van 
goddelijke persoonlijkheid; hij is de oorsprong en bestemming van 
persoonlijkheid in de gehele schepping. God is zowel oneindig als persoonlijk: 
hij is een oneindige persoonlijkheid. De Vader is waarlijk een persoonlijkheid, 
niettegenstaande het feit dat de oneindigheid van zijn persoon hem voor altijd 
voorbij het volledige begrip van materiële, eindige wezens plaatst. (Blz. 27, 
par. 3) 
 

God is niet alleen de bepaler van de bestemming, hij is ’s mensen eeuwige 
bestemming. Alle niet-religieuze activiteiten van de mens trachten het 
universum te onderwerpen aan het ontwrichtend dienen van het zelf; een 
waarlijk religieus mens poogt het zelf te identificeren met het universum en dan 
de activiteiten van dit verenigde zelf te wijden aan het dienen van zijn 
universum-familie van medemensen en bovenmenselijke wezens.(Blz. 67, 
par 1) 
 


