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1. Om voorafgaand aan het programma te overdenken 
     tijdens de eerste muziek: 
     - Wat roept de titel van dit programma bij je op? 
     (herinneringen of nieuwe gedachten, gevoelens, beelden?) 
 
 
2. Om tijdens het programma bij stil te staan: 
     - Wat raakt mij in  de teksten?  
     - Wat is een nieuw of hernieuwd inzicht voor mij? 
     - Wat vraagt om ‘later nog eens bij stilstaan’ ? 
 
 
3. Om –als je daar behoefte aan hebt- uit te spreken na het     Meditatief 

Moment: 
     - Wat wil je n.a.v. je eigen ervaring van vandaag vertellen of           

vragen aan de anderen? 
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♫	  

	   	  
Als	  de	  godsdiensten	  niet	  zouden	  veranderen,	  zou	  er	  geen	  
vernieuwing	  nodig	  zijn.	  In	  het	  begin	  was	  de	  boom	  één	  en	  al	  
schoonheid,	  vol	  bloesems	  en	  vruchten,	  maar	  tenslotte	  werd	  hij	  
oud	  en	  droeg	  in	  het	  geheel	  geen	  vruchten	  meer	  en	  verdorde	  en	  
verging.	  Daarom	  plant	  de	  ware	  Hovenier	  weer	  een	  
onvergelijkelijke	  jonge	  boom	  van	  dezelfde	  soort,	  die	  iedere	  dag	  
verder	  groeit	  en	  zich	  ontwikkelt,	  een	  brede	  schaduw	  verspreidt	  
over	  de	  goddelijke	  tuin	  en	  wonderschone	  vruchten	  voortbrengt.	  
Zo	  is	  het	  ook	  met	  de	  godsdiensten;	  in	  de	  loop	  der	  tijden	  gaan	  ze	  
van	  de	  oorspronkelijke	  beginselen	  afwijken,	  de	  waarheid	  van	  
Gods	  religie	  gaat	  geheel	  verloren	  en	  de	  geest	  ervan	  verdwijnt.	  Er	  
ontstaan	  ketterijen	  en	  de	  godsdienst	  wordt	  een	  lichaam	  zonder	  
ziel.	  Dat	  is	  de	  reden	  waarom	  ze	  wordt	  vernieuwd.	  

Bahá’í-geloof	  
	  
	  
De	  Profeten	  Gods	  moeten	  worden	  beschouwd	  als	  geneesheren	  
wier	  taak	  het	  is	  het	  welzijn	  van	  de	  wereld	  en	  haar	  volkeren	  te	  
bevorderen,	  opdat	  zij	  door	  de	  geest	  van	  eenheid	  de	  ziekte	  van	  een	  
verdeelde	  wereld	  kunnen	  genezen.	  	  

Bahá’í-geloof	  
	  

	   	   	   	  	  	  	  	  	  
	  
Gelijk	  een	  grote	  machtige	  wind,	  die	  over	  de	  aarde	  strijkt	  in	  de	  
hitte	  des	  daags,	  zo	  blaast	  de	  Tathagata	  *)	  over	  de	  geesten	  der	  
mensheid	  met	  de	  adem	  zijner	  liefde,	  zo	  koel,	  zo	  liefelijk,	  zo	  rustig	  
en	  zo	  teer;	  en	  zij	  die	  door	  koorts	  gekweld	  worden,	  voelen	  hun	  
lijden	  verzacht	  en	  verheugen	  zich	  in	  de	  verfrissende	  koelte.	  

Boeddhisme	  
	  
*)	  Een	  verwijzing	  van	  Boeddha	  naar	  zichzelf	  en	  de	  voorgaande	  Boeddha’s:	  
“Degene	  die	  één	  is	  met	  de	  Absolute”	  
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Toen	  zeide	  de	  Heere	  tot	  Mozes:	  Kom	  tot	  Mij	  op	  de	  berg,	  en	  wees	  
aldaar;	  en	  ik	  zal	  u	  stenen	  tafelen	  geven,	  en	  de	  wet,	  en	  de	  geboden,	  
die	  Ik	  geschreven	  heb,	  om	  hen	  te	  onderwijzen.	  

Jodendom	  
	  

	  
Bestudeer	  de	  levens	  en	  de	  leer	  van	  Mijn	  goddelijke	  incarnaties,	  de	  
Zonen	  van	  God.	  	   	   	   	  

Hindoeïsme	  
	  

	  
“Ik	  ga	  heen	  en	  kom	  weer	  tot	  u”	  
“Ik	  ga	  heen	  en	  een	  ander	  zal	  komen	  Die	  u	  alles	  zal	  vertellen	  wat	  Ik	  
u	  niet	  heb	  verteld	  en	  alles	  waar	  maken	  wat	  Ik	  u	  heb	  gezegd.”	  
“Nog	  veel	  heb	  Ik	  u	  te	  zeggen,	  maar	  gij	  kunt	  het	  thans	  niet	  dragen;	  
doch	  wanneer	  Hij	  komt,	  de	  Geest	  der	  Waarheid,	  zal	  Hij	  u	  de	  weg	  
wijzen	  tot	  de	  volle	  waarheid…	  (en)	  Hij	  zal	  Mij	  verheerlijken.	  

Christendom	  
	  
	  
Ieder	  scherpzinnig	  opmerker	  zal	  erkennen	  dat	  in	  de	  Beschikking	  
van	  de	  Qur'án,	  zowel	  het	  Boek	  als	  de	  Zaak	  van	  Jezus	  werden	  
bevestigd.	  Wat	  betreft	  de	  namen,	  verklaarde	  Mohammed	  zelf:	  "Ik	  
ben	  Jezus".	  Hij	  erkende	  de	  waarheid	  van	  de	  tekenen,	  profetieën	  en	  
woorden	  van	  Jezus	  en	  getuigde	  dat	  zij	  alle	  van	  God	  waren.	  In	  dit	  
opzicht	  verschilden	  noch	  de	  persoon	  van	  Jezus	  noch	  Zijn	  woorden	  
van	  die	  van	  Mohammed	  en	  Zijn	  heilig	  Boek,	  aangezien	  beiden	  de	  
Zaak	  Gods	  voorstonden,	  Zijn	  lof	  verkondigden	  en	  Zijn	  geboden	  
openbaarden.	  
	  

Bahá’í-geloof	  
	  
	  
Waarlijk	  degenen	  die	  Allah	  en	  Zijn	  boodschappers	  verwerpen	  en	  
onderscheid	  wensen	  te	  maken	  tussen	  Allah	  en	  Zijn	  
boodschappers,	  zeggende	  “wij	  geloven	  in	  sommige	  en	  niet	  in	  
andere”,	  zij	  willen	  een	  tussenweg	  volgen.	  
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En	  degenen	  die	  in	  Allah	  en	  al	  Zijn	  boodschappers	  geloven,	  en	  geen	  
onderscheid	  tussen	  wie	  dan	  ook	  maken,	  dezen	  zijn	  het,	  wie	  Hij	  
spoedig	  hun	  beloning	  zal	  geven.	  Allah	  is	  Vergevingsgezind,	  
Genadevol.	  

Islam	  
	  
	  
De	  Profeten	  Gods	  zijn	  verenigd	  in	  volmaakte	  liefde.	  Elk	  van	  Hen	  
heeft	  de	  blijde	  tijding	  gebracht	  van	  de	  komst	  van	  Zijn	  opvolger	  en	  
iedere	  opvolger	  heeft	  Degene	  die	  aan	  Hem	  voorafging,	  
bekrachtigd.	  Zij	  allen	  hebben	  steeds	  de	  grootste	  eenheid	  gevormd,	  
maar	  onder	  Hun	  volgelingen	  heerst	  onenigheid.	  

	  
***	  

	  
Overdenk	  Mozes.	  (...)	  Hij	  riep	  alle	  volkeren	  en	  geslachten	  der	  
aarde	  op	  tot	  het	  Koninkrijk	  van	  eeuwigheid	  en	  noodde	  hen	  deel	  te	  
hebben	  aan	  de	  vrucht	  van	  de	  boom	  van	  waar	  geloof.	  U	  bent	  
voorzeker	  op	  de	  hoogte	  van	  de	  heftige	  tegenstand	  van	  Farao	  en	  
zijn	  volk,	  en	  van	  de	  stenen	  van	  nutteloze	  verbeelding	  die	  de	  
handen	  der	  ongelovigen	  naar	  die	  gezegende	  Boom	  wierpen.	  

Bahá’í-geloof	  
	  

	  
En	  toen	  de	  dagen	  van	  Mozes	  ten	  einde	  waren	  en	  het	  licht	  van	  
Jezus,	  schijnend	  vanuit	  de	  dageraad	  van	  de	  Geest,	  de	  wereld	  
omvatte,	  stonden	  alle	  volken	  van	  Israël	  tegen	  Hem	  op.	  	  

Bahá’í-geloof	  
	  
	  
Voorwaar,	  Wij	  gaven	  Mozes	  het	  Boek	  en	  deden	  boodschappers	  de	  
een	  na	  de	  ander	  zijn	  voetsporen	  volgen.	  En	  Wij	  gaven	  aan	  Jezus,	  
de	  zoon	  van	  Maria,	  duidelijke	  tekenen	  en	  versterkten	  Hem	  met	  de	  
geest	  der	  heiligheid.	  Telkens	  als	  een	  boodschapper	  tot	  u	  kwam,	  
met	  hetgeen	  uw	  ziel	  niet	  behaagde,	  hebt	  gij	  u	  laatdunkend	  
gedragen,	  sommigen	  hunner	  hebt	  gij	  verloochend	  en	  anderen	  
gedood.	  

Islam	  
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De	  omvang	  van	  de	  openbaring	  der	  Godsgezanten	  moet	  echter	  in	  
deze	  wereld	  verschillen.	  Aan	  iedere	  Profeet	  die	  de	  almachtige	  en	  
weergaloze	  Schepper	  besloot	  tot	  de	  volkeren	  der	  aarde	  te	  zenden,	  
werd	  een	  Boodschap	  toevertrouwd	  en	  de	  opdracht	  gegeven	  op	  
een	  wijze	  te	  handelen	  die	  het	  beste	  beantwoordde	  aan	  de	  eisen	  
van	  de	  tijd	  waarin	  Hij	  verscheen.	  

Bahá’í-geloof	  
	  
	  
Meent	  niet	  dat	  Ik	  u	  bij	  de	  Vader	  zal	  aanklagen.	  Er	  is	  al	  iemand	  die	  
u	  aanklaagt,	  Mozes,	  op	  wie	  gij	  uw	  hoop	  hebt	  gesteld.	  Want	  als	  ge	  
Mozes	  zoudt	  geloven,	  zoudt	  ge	  ook	  Mij	  geloven,	  want	  juist	  over	  Mij	  
heeft	  Hij	  geschreven.	  Als	  ge	  niet	  gelooft	  wat	  Hij	  schreef,	  hoe	  zoudt	  
ge	  dan	  geloven	  wat	  Ik	  spreek?	  
	  

***	  
	  
Weest	  dus	  waakzaam,	  want	  gij	  weet	  niet	  op	  welke	  dag	  uw	  Heer	  
komt.	  
Weest	  ook	  gij	  dus	  bereid,	  omdat	  de	  Mensenzoon	  komt	  op	  het	  uur	  
waarop	  gij	  het	  niet	  verwacht.	  

Christendom	  
	  

Ik	  ben	  niet	  de	  eerste	  Boeddha	  die	  op	  aarde	  kwam,	  noch	  zal	  ik	  de	  
laatste	  zijn.	  Ik	  kwam	  om	  u	  de	  waarheid	  te	  onderwijzen,	  en	  Ik	  heb	  
op	  aarde	  het	  koninkrijk	  der	  waarheid	  gesticht.	  Gautama	  Siddharta	  
zal	  sterven,	  maar	  Boeddha	  zal	  leven,	  want	  Boeddha	  is	  de	  
waarheid,	  en	  de	  waarheid	  zal	  niet	  sterven.	  Hij,	  die	  in	  de	  waarheid	  
gelooft	  en	  in	  haar	  leeft,	  is	  Mijn	  discipel,	  en	  Ik	  zal	  hem	  onderwijzen.	  
De	  godsdienst,	  die	  Ik	  gepredikt	  heb,	  zal	  bloeien,	  zolang	  Mijn	  
discipelen	  aan	  de	  waarheid	  vasthouden	  en	  een	  leven	  van	  reinheid	  
leiden.	  Maar	  wanneer	  wolken	  van	  dwaling	  het	  licht	  verduisteren,	  
zal	  de	  godsdienst	  van	  de	  Boeddha	  slechts	  omstreeks	  vijfhonderd	  
jaar	  duren.	  Dan	  zal	  ten	  juisten	  tijde	  een	  andere	  Boeddha	  opstaan,	  
en	  Hij	  zal	  u	  dezelfde	  eeuwige	  waarheid	  openbaren,	  die	  Ik	  u	  heb	  
geleerd.	  

Boeddhisme	  
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Om	  de	  toegewijden	  te	  bevrijden	  en	  de	  goddelozen	  te	  verdelgen	  en	  
om	  de	  beginselen	  der	  godsdienst	  te	  herstellen,	  verschijn	  Ik	  Zelf	  in	  
tijdperk	  na	  tijdperk.	  

Hindoeïsme	  
	  
	  
Zeg:	  Wij	  geloven	  in	  Allah	  en	  hetgeen	  ons	  is	  geopenbaard	  en	  in	  
hetgeen	  wat	  tot	  Abraham,	  Mozes	  en	  Jezus	  werd	  neergezonden	  en	  
aan	  hetgeen	  aan	  alle	  Profeten	  werd	  gegeven	  door	  hun	  Heer.	  Wij	  
maken	  geen	  onderscheid	  tussen	  Hen	  en	  aan	  Allah	  onderwerpen	  
wij	  ons.	  

Islam	  
	  
Uit	  het	  zaad	  der	  werkelijkheid	  is	  een	  boom	  gegroeid,	  de	  boom	  van	  
religie,	  die	  takken	  en	  bladeren,	  bloesem	  en	  vruchten	  draagt.	  Na	  
verloop	  van	  tijd	  wordt	  de	  boom	  oud	  en	  gaat	  achteruit.	  De	  
bladeren	  en	  bloesems	  verwelken	  en	  vergaan:	  de	  boom	  wordt	  te	  
oud	  en	  brengt	  geen	  vruchten	  meer	  voort.	  	  
Het	  is	  niet	  redelijk	  als	  de	  mens	  aan	  de	  oude	  boom	  blijft	  hechten	  en	  
zegt	  dat	  de	  levenskracht	  onverminderd	  is,	  hij	  weergaloze	  
vruchten	  voortbrengt	  en	  eeuwig	  blijft	  bestaan.	  	  
Het	  zaad	  der	  werkelijkheid	  moet	  opnieuw	  gezaaid	  worden	  in	  het	  
hart	  van	  de	  mensen,	  opdat	  er	  een	  nieuwe	  boom	  uit	  groeit	  en	  
nieuwe	  goddelijke	  vruchten	  de	  wereld	  verkwikken.	  Hierdoor	  
zullen	  naties	  en	  volkeren	  die	  nu	  door	  religie	  worden	  verdeeld	  tot	  
eenheid	  worden	  gebracht,	  alle	  vormen	  van	  blinde	  navolging	  
worden	  opgeheven	  en	  zal	  een	  werkelijk	  universele	  broederschap	  
tot	  stand	  komen.	  

Bahá’í-geloof	  
 
♫	  

Stilte	  	  
Bahá'u'lláh	  zegt,	  dat	  er	  in	  ieder	  verschijnsel	  een	  teken	  is	  van	  God.	  Het	  
teken	  van	  het	  verstand	  is	  bespiegeling	  en	  het	  teken	  van	  bespiegeling	  is	  
stilte,	  omdat	  het	  voor	  de	  mens	  niet	  mogelijk	  is	  twee	  dingen	  tegelijk	  te	  
doen;	  hij	  kan	  niet	  spreken	  en	  mediteren	  tegelijk.	  
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Gebed	  voor	  eenheid	  
	  
O	  Gij,	  liefderijk	  Heer!	  Gij	  hebt	  de	  gehele	  mensheid	  geschapen	  uit	  
dezelfde	  ouders.	  Gij	  hebt	  beschikt	  dat	  allen	  tot	  dezelfde	  familie	  
behoren.	  Voor	  Uw	  heilig	  Aanschijn	  zijn	  allen	  Uw	  dienaren	  en	  de	  
gehele	  mensheid	  wordt	  door	  Uw	  Tabernakel	  beschermd;	  allen	  zijn	  
verzameld	  rond	  Uw	  tafel	  van	  overvloed	  en	  allen	  worden	  verlicht	  
door	  het	  licht	  van	  Uw	  voorzienigheid.	  
	  
O	  God!	  Gij	  zijt	  vriendelijk	  voor	  allen,	  Gij	  zorgt	  voor	  allen.	  Gij	  
beschermt	  allen.	  Gij	  verleent	  leven	  aan	  allen.	  Gij	  hebt	  allen	  met	  
talenten	  en	  mogelijkheden	  begiftigd;	  allen	  zijn	  gedompeld	  in	  de	  
oceaan	  van	  Uw	  genade.	  
	  
O	  Gij,	  liefderijk	  Heer!	  Verenig	  allen.	  Laat	  de	  godsdiensten	  
eensgezind	  zijn;	  maak	  de	  volkeren	  één,	  zodat	  zij	  elkaar	  als	  één	  
familie	  zullen	  beschouwen	  en	  de	  gehele	  aarde	  als	  één	  thuis.	  
Mogen	  zij	  in	  eenheid	  en	  eendracht	  met	  elkaar	  omgaan.	  
	  
O	  God!	  Hef	  hoog	  het	  vaandel	  van	  de	  eenheid	  der	  mensheid.	  
	  
O	  God!	  Sticht	  de	  Allergrootste	  Vrede.	  
	  
Smeed	  de	  harten	  aaneen,	  o	  God!	  O	  Gij,	  liefderijk	  Vader,	  God!	  
Verblijd	  ons	  hart	  met	  de	  geur	  van	  Uw	  liefde.	  Verhelder	  onze	  ogen	  
met	  het	  licht	  van	  Uw	  leiding;	  streel	  onze	  oren	  met	  de	  melodie	  van	  
Uw	  Woord	  en	  beschut	  ons	  allen	  in	  de	  vesting	  van	  Uw	  
voorzienigheid.	  
	  
Gij	  zijt	  de	  Machtige	  en	  de	  Krachtige!	  Gij	  zijt	  de	  Vergevende	  en	  
Degeen	  Die	  de	  tekortkomingen	  der	  gehele	  mensheid	  niet	  telt.	  
	  

Bahá’í-geloof	  
	  
	  


