
«Laat uw blik veeleer de wereld omvatten.»
Bahá’u’lláh

Het Bahá’í-geloof 
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Het Bahá’í-geloof

Doorheen de tijd zendt God een reeks leermeesters naar de 
mensheid  - zoals Abraham, Krishna, Zoroaster, Mozes, Boed-
dha, Christus en Mohammed. Zij zijn gekend als de Manifes-

taties van God op aarde. Hun leerstellingen vormen de basis voor de 
vooruitgang van de beschaving. Bahá’u’lláh, de meest recente Bood-
schapper, verklaarde dat alle godsdiensten in de wereld hun bezieling 
uit dezelfde bron halen en opeenvolgende hoofdstukken zijn van de ene 
religie van God.

Bahá’u’lláh  - Arabisch voor «Heerlijkheid van God» -  werd in de 19de 
eeuw door God geroepen om aan de mensheid een nieuwe openbaring 
te geven. In Zijn Geschriften schetste Hij het kader voor de ontwikke-
ling van een wereldbeschaving die zowel de spirituele als de materiële 
dimensie van het menselijk leven omvat. Miljoenen mensen trachten 
Zijn leerstellingen voor de individuele en collectieve verbetering van 
de wereld toe te passen.

«O, gij mensenkinderen! Het fundamentele doel dat het Geloof van God 
en Zijn Religie bezielt, is de belangen van de mensheid te beveiligen, de 
eenheid der mensheid te bevorderen en de geest van liefde en kameraad-
schap onder de mensen aan te kweken…. Alles wat op dit fundament 
wordt opgericht, kan door de wisselvalligheden der wereld nooit aan 
kracht verliezen, noch zal het verloop van talloze eeuwen haar structuur 
ondermijnen.»

Bahá’u’lláh

Waar bahá’ís in geloven

De overtuiging dat wij allen tot eenzelfde menselijke familie 
behoren is de kern van het Bahá’í-geloof. Het beginsel van 
de eenheid der Mensheid is de spil waar alle leringen van 

Bahá‘u‘lláh om draaien. Indien men bezield is met de geestelijke 
waarheid van de eenheid der mensheid, moet men alle vooroordelen 
opgeven, zowel op grond van afkomst als godsdienst en geslacht. 
Bahá’ís geloven in de eenheid van God en de eenheid van de religies.

 

«Hij Die uw Heer, de Albarmhartige, is, koestert in Zijn hart de wens het 
gehele mensdom als één ziel en één lichaam te zien.»  

Bahá’u’lláh
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Wat bahá’ís doen

Bahá’ís van gelijk welke religieuze, nationale of sociale afkomst 
ook, zijn verenigd in het gemeenschappelijk doel de mensheid te 
dienen en hun persoonlijk leven gestalte te geven volgens de leer 

van Bahá’u’lláh. Wereldwijd werken bahá’ís vreugdevol om het principe 
van de “eenheid der mensheid” in het dagelijks leven uit te dragen en 
zichtbaar te maken. De bahá’í-gemeenschap wordt gekenmerkt door 
een innerlijke houding van leren en handelen, zonder betweterigheid of 
exclusieve aanspraak op waarheid van het individu. Het doel is veeleer 
de toekomst van de mensheid mee gestalte te geven en alle inspannin-
gen die daarop gericht zijn te ondersteunen. Iedereen die zich voor een 
betere toekomst wil inzetten wordt uitgenodigd mee te werken.

Gebedsbijeenkomsten

Gebed is voor bahá’ís een gesprek van de menselijke ziel met 
zijn Schepper dat tot daden leidt; daadkracht die bijdraagt 
tot de verbetering van het persoonlijk leven en het zonder 

vooroordeel samenwerken met de medemens. Daarom houden bahá’ís 
open gebedsbijeenkomsten, waar wordt gebeden – onafhankelijk van 
de godsdienstige achtergrond. Deze gebedsbijeenkomsten zijn als een 
oase voor het diepe nadenken over de fundamentele vragen van het 
leven. Meestal vinden zij thuis plaats en staan open voor alle mensen, 
zowel kinderen als jeugd, zowel vrouwen als mannen.

Enkele principes van het Bahá’í-geloof 
 
 

 · Het zelfstandig onderzoek naar de waarheid
 · Het opgeven van alle vooroordelen
 · De noodzakelijke harmonie tussen godsdienst en wetenschap
 · De gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen
 · Verplicht en universeel onderwijs
 · Ieder mens naar zijn waarde schatten
 · Het ontplooien van geestelijke kwaliteiten en deugden
 · Gebed en dienstbaarheid gaan hand in hand
 · Het kiezen van een universele wereld-hulptaal
 · Het afschaffen van de uitersten van rijkdom en armoede

Voor de bahá’ís zijn deze principes niet enkel een vaag verlangen, maar 
van rechtstreekse en praktische betekenis voor ieder individu, elke ge-
meenschap en voor alle instellingen.

«Bahá’u’lláh heeft de kring van eenheid gevestigd. Hij heeft een plan ont-
worpen om alle volkeren te verenigen en ze alle onder de beschuttende tent 
van de alomvattende eenheid te verzamelen. Dit is het werk van goddelij-
ke milddadigheid en wij allen moeten ons met hart en ziel inzetten tot we 
werkelijk die eenheid tussen ons verwezenlijken, en naarmate wij werken 
zullen we kracht ontvangen.»

‘Abdu’l-Bahá

Waar Bahá’ís in geloven
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Kinderklassen

Kinderklassen staan open voor alle kinderen, van welke religieuze of 
culturele achtergrond ze ook zijn. Wat hen scheidt wordt overwon-
nen en wat hen verenigt wordt benadrukt en bevorderd. Deze kinder-
klassen hebben als doel wezenlijke deugden zoals oprechtheid, liefde, 
betrouwbaarheid, rechtvaardigheid, dienstbaarheid en zuiverheid van 
hart over te brengen. De kinderen leren ook over de leerstellingen van 
de grote godsdiensten die een vruchtbare grond vormen voor weder-
zijdse waardering.

Jeugdgroepen

De bahá’í-gemeenschap heeft zich als doel gesteld de jeugd (12-15 jaar) 
drie jaar lang met een speciaal programma te begeleiden dat op een 
versterking van hun geestelijke kwaliteiten gericht is, hun waarneming 
uitbreidt, hun intellectuele vaardigheiden verhoogt en hen aanmoedigt 
hun vermogens verder te ontwikkelen om daarmee doeltreffend het 
welzijn van de gemeenschap te bevorderen.

Het Trainingsinstituut 

Er zijn steeds meer mensen nodig met aangepaste vaardigheden 
en met de wens de wereld te verbeteren om de uitdagingen die 
voor ons liggen meester te worden. Het doel van het Trainings-

instituut is mensen in het proces te begeleiden om aangeboren vaardig-
heden te ontplooien en geestelijk inzicht en praktische bekwaamheid 
te verwerven waardoor men zijn bijdrage aan de verbetering van de 
wereld kan leveren. Dit opvoedingsproces begint al in de kinderjaren 
met de kinderklassen, wordt voortgezet in de jeugdgroepen en later in 
de studiekringen voor volwassenen (vanaf 15 jaar).

Studiekringen

Belangrijk onderdeel van het Trainingsinstituut zijn de studiekringen, 
open voor alle mensen die actief aan een positieve verandering van de 
samenleving willen bijdragen. Met behulp van ontwikkeld materiaal, ge-
baseerd op de leer van Bahá’u’lláh, worden de deelnemers uitgenodigd 
na te denken over hun eigen leven en over hun bijdrage aan de omgeving 
en aangespoord daarover van gedachten te wisselen.

«Beschouwt de mens als een mijn, rijk aan edelstenen van onschatbare 
waarde. Alleen opvoeding kan de schatten ervan aan het licht doen ko-
men, en de mensheid in staat stellen daarvan profijt te trekken.»

Bahá’u’lláh

Wat Bahá’ís doen



Voor meer inlichtingen

België               www.bahai.be
Nederland          www.bahai.nl
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