
 

Bahá’í-geloof 

Het Bahá’í-geloof is de jongste onafhankelijke wereldreligie. 

Een Bahá’í is een volgeling van Bahá, dit is Perzisch voor licht of glorie. 

De grondlegger van het Bahá’í-geloof noemt Bahá’u’lláh, dit betekent ‘Glorie van God’.  

Hij is de Manifestatie van God voor deze tijd. 

Bahá’u’lláh zei dat Abraham, Krishna, Zoroaster, Mozes, Boeddha, Jezus, Mohammed, de Báb en Hijzelf 

Bahá’u’lláh, de spiegels zijn van één God en één eeuwige religie en dat de mensheid één familie is. 

Bahá’u’lláh sprak van harmonie tussen man en vrouw als de vleugels van een vogel 

en tussen wetenschap en geloof met elk hun eigen visie op de werkelijkheid. Dat iedereen recht heeft op 

gelijke kansen, onderwijs en individueel en onafhankelijk onderzoek naar de waarheid. Dat vooroordelen 

en de extremen tussen arm en rijk en zullen verdwijnen. 

Bahá’u’lláh werd in 1817 in Teheran in Perzië, het huidige Irán, geboren. Toen hij 27 was leerde hij het 

Babí-geloof kennen. Dat werd gesticht door Zijn voorganger de Báb, die de komst van de Beloofde 

verkondigde. 

Op zijn 46e verklaarde Bahá’u’lláh die beloofde Manifestatie van God voor alle religies te zijn. 

Vanwege die boodschap bracht hij de helft van zijn leven door in vervolging en ballingschap en stierf in 

1892 op 76-jarige leeftijd in gevangenschap in het huidige Israël. 

“Een Bahá’í zijn betekent simpelweg:  

de hele wereld liefhebben, de mensheid liefhebben en haar proberen te dienen;  

en te werken voor universele vrede en universeel broederschap.” 

~ Abdu’l-Bahá 

 

Cursusinfo: 

Door Bavo Van Eesbeek en diverse gastlectoren. 

- 2021-2022: Traject op individueel formaat of als onderdeel van het voltijdse programma. 

- 2022-2023: Lessenreeks: 

- Introductie tot het Bahá’í-geloof 

- Centrale figuren en historische ontwikkeling 

- Gemeenschapsleven en hedendaagse dynamieken 

- Voornaamste geschriften en gebeden 

- Geestelijke en sociale leringen 

- Duurzaamheid en het bahá’í Geloof 

- Wetenschap en religie 

- Wereldeenheid en wereldvrede 

- Buurtopbouw en geestelijke opvoeding 

Data & inhoud onder voorbehoud van wijzigingen. Aanpassingen mogelijk mits onderling overleg tussen 

docent/spreker & deelnemers. Deze cursus kan zowel fysiek als on-line gevolgd worden. Mogelijkheid tot individueel 

traject. 

Alle info via het contactformulier of secfvg@yahoo.com 


