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Programma bijeenkomst Kleurrijk Vieren op 21-09-2014         
Op de Internationale Dag van de Vrede met als thema 'Eenheid in Verscheidenheid' 

Dit jaar vragen we onder het motto 'Wapen je met vrede', aandacht voor 'ontwapening'. 

 

1. Inloop van 09.30 – 10.00 uur met orgel muziek, ontvangst en uitdelen programmaboekjes  

2. Opening door Siep van Lingen, ouderling van dienst, ontsteekt paaskaars. 

3. Welkom en inleiding van de bijeenkomst door Sandra Roza, voorzitter van Kleurrijk Fryslân  

4. Samen met het gelegenheidskoor Reduzum onder leiding van Jan Hofsteenge zingen we het 

'Vredeslied', (eerst koor: Engels, dan allen: Fries en Nederlands) 

5. Gedachten vanuit het Hindoeïsme, Boeddhisme en Soefisme (Bea Ramai, Nettie Groeneveld en Leo 

Fober), beginnend met het aansteken van een kaars voor meditatie 

6. Klankresonantie (Leo Fober samen met het gelegenheidskoor Reduzum)  

7. Gedachten vanuit het Jodendom, Christendom, Islam en Bahá'í (Anne Groeneveld, Rommy 

Soepboer, Imam Abdesslam met tolk Rachid Belakhdar en Marianne Kemmere), beginnend met het 

aansteken van een kaars voor meditatie 

8. Sandra Roza steekt een kaars aan voor alle niet aanwezige religies en levensbeschouwingen. 

9. Alle voorgangers en vrijwilligers komen naar voren en lezen één voor één hun eigen spreuk op de 

boekenlegger voor. 

10. Sandra Roza rond het geheel af en legt het ritueel van het ontvangen van het licht uit, naar 

voorbeeld van het Hindoeïsme. Bea Ramai staat voor in het midden van de zaal met een thalie 

(koperen schaal), waarop een dia (lichtje in een aarden kommetje) brandt en naast haar staat aan 

ieder zijde een vrijwilliger met een schaal presentjes. Het is de bedoeling dat de deelnemers aan 

de bijeenkomst, in een rondgang langs Bea Ramai gaan, bij haar het licht ontvangen, een 

eventuele vrijwillige bijdrage schenken in de schaal, een presentje in ontvangst nemen en 

terugkeren op hun plaats.  

11. Samen met het gelegenheidskoor Reduzum onder leiding van Jan Hofsteenge zingen we 'Nim my, 

nim my sa ‘t ik bin' (eerst koor: Engels, dan allen: Fries en Nederlands) 

12. Afsluiting door Jelly van der Zijl en uitnodiging om met elkaar onder het genot van een kopje koffie 

of thee na te praten met de voorgangers en vrijwilligers in '‘t Lokaal'.  

 
 

Met medewerking vanuit: 

Hindoeïsme: Pandita Bea Ramai, Hindoevereniging Arya 

Samaadj Leeuwarden 

Boeddhisme: Nettie Groeneveld, Dharmahuis Leeuwarden 

Soefisme:  Leo Fober, Universeel Soefisme  

Jodendom: Anne Groeneveld, Voorganger Liberaal Joodse 

Gemeente Heerenveen 

Christendom: Rommy Soepboer, Vincentiuskerk Reduzum 

Islam: Imam Abdesslam met tolk Rachid Belakhdar, Marokkaans 

Religieus Centrum 

Bahá'í: Marianne Kemmere, Bahá'í – gemeenschap Reduzum  

 

 

Met: *Verschillende Heilige boeken, Heilige Geschriften en Manifest 

*Kleurrijke waaier van traditie en cultuur  

*Gelegenheidskoor Reduzum onder leiding van dirigent Jan Hofsteenge 
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Opening door Siep van Lingen, ouderling van dienst, ontsteekt paaskaars. 

 

Welkomstwoord en inleiding thema door Sandra Roza, Voorzitter Kleurrijk Fryslân 

Goedemorgen lieve aanwezigen, 

Namens Kleurrijk Fryslân, heet ik u allemaal van harte welkom, bij de bijeenkomst “Kleurrijk Vieren” op 

de Internationale Dag van de Vrede in deze bijzondere kerk. Graag wil ik de Vincentiuskerk, met name 

Jan Henstra, Jelly van der Zijl en Marianne Kemmere, dan ook bedanken voor deze kleurrijke 

ontmoeting in Reduzum.  

Wat fijn, dat u deze ochtend Kleurrijk wilt vieren. Wij zijn blij dat u hier allen bent. 

De missie van het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân was en is om een bijdrage te 

leveren aan de multiculturele samenleving vanuit de invalshoek levensbeschouwing met respect voor de 

identiteit van de ander en op basis van volstrekte gelijkwaardigheid.  

We willen blijven laten zien dat het kan. Dat je samen kunt geloven in een wereld die van iedereen is. 

Dat je samen kunt bouwen aan die wereld, op basis van de fundamenten van afzonderlijke religies en 

levensbeschouwingen. En vooral op basis van de mensen die hun levensbeschouwing meenemen als 

krachtbron voor een duurzame, vreedzame kleurrijke samenleving. 

Als thema voor vandaag hebben we gekozen voor: 'Eenheid in Verscheidenheid'. Dit jaar vragen 

we onder het motto 'Wapen je met vrede', aandacht voor 'ontwapening'. 

Graag wil ik u enkele passages voorlezen uit de brief van deze maand van Freek Landmeter, directeur 

van PAX, wat mij aanspreekt en goed aansluit op onze thema van deze ochtend. 

'Waar is in vredesnaam de Vrede? 

Geweld is een te simpel en kortzichtig antwoord op moeilijke vragen. Vrede vraagt het uiterste van ons 

mens-zijn, in gevoel en verstand. Het vraagt om een lange adem om geduld en om wijsheid. Het is net 

als met vertrouwen: Vrede vertrekt te paard en komt te voet. 

Daarom moeten we niet in paniek kinderen bij ouders weg laten halen maar investeren in gelijke 

kansen voor iedereen in Nederland, in elke buurt. Daarom moeten we ons niet leiden door politici en 

extremisten die haat en verdeeldheid willen zaaien maar werken aan verbinding, de dialoog met de 

ander die anders is. Dan wapenen wij ons met Vrede. Dan durven wij te blijven geloven dat vrede 

mogelijk is ondanks alle geweld. Dan durven wij in actie te komen voor al die mensen die zich overal 

ter wereld inzetten voor vrede. 

Wij hebben niet één antwoord of alle antwoorden op geweld, maar wij komen wel allemaal in actie 

voor Vrede. Overal ter wereld blijven mensen pleiten voor vrede, soms met gevaar voor eigen leven. Zo 

lang zij zich blijven inzetten voor vrede mogen wij de hoop niet verliezen. Zij verdienen onze steun. 

Wij durven samen vredesbeweging te zijn; juist nu. Vrede, wie durft? ' Voor zover de passage. 

Voorgangers en vrijwilligers uit verschillende religies en levensbeschouwingen hebben voor u met veel 

zorg een programma voorbereid, waarin ieder vanuit eigen religie of levensbeschouwing het thema 

'Eenheid in Verscheidenheid' beschouwt. 

Het doel van deze kleurrijke bijeenkomst is om van elkaar te leren, ervaringen en gedachten uit te 

wisselen en te kijken hoe het empathisch vermogen bij elkaar weer aangewakkerd kan worden. 

Kleurrijk Fryslân wil hiermee een waardevol signaal uit laten gaan in een tijd, waarin er soms weinig 

voor nodig lijkt om mensen en groeperingen tegen elkaar op te zetten. 

De muzikale intermezzo tijdens deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Gelegenheidskoor Reduzum 

onder leiding van Jan Hofsteenge.  

Het programma kunt u volgen in het programma boekje. Als gastvrouw ga ik u door het programma 

heen begeleiden. Vanuit deze plaats wens ik u samen met ons een kleurrijke bijeenkomst toe. 

 

Vredeslied 

Samen met het gelegenheidskoor Reduzum onder leiding van Jan Hofsteenge zingen we het 

'Vredeslied', (eerst koor: Engels, dan allen: Fries en Nederlands)
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Vredeslied 

Koor: 

Sing a song for the peace of the 

people, 

sing a song for the rights of ev’ryone. 

Sing a song for the peace of the 

people, 

sing a song for the peace of ev’ryone. 

Give your hand and will be a friend, 

each to another in ev’ry place or land.

  (2x) 

 

Allen: 

Sjong in liet foar it lok fan de minsken, 

sjong in liet foar it rjocht fan eltsenien. 

Sjong in liet foar it lok fan de minsken, 

sjong in liet foar it rjocht fan eltsenien. 

Wês în freon en jou dyn hân, 

dan komt er frede in êlts plak en lân.

  (2x) 

 

Allen: 

Zing een lied voor de vrede van de 

mensen, 

zing een lied voor het recht van 

iedereen. 

Zing een lied voor de vrede van de 

mensen, 

zing een lied voor de vrede van elk 

volk. 

Wees een vriend, geef elkaar de hand, 

dan komt er vrede in elke stad en 

land.     

  (2x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle gedachten uit de bijeenkomst Kleurrijk Vieren op de Internationale dag van de 

Vrede met als thema 'Eenheid in Verscheidenheid'.  

 

Bijdrage Hindoeïsme door Pandita Bea Ramai 

Mantra 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vertaling in Nederlands 

Gemeenschappelijk zijn Uw doel, verenigd uw harten, één zijn uw geest, zodat allen gelukkig mogen 

samenleven. 
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Dames en heren, 

Vandaag zijn wij te gast in deze kerk, dit huis van God in Reduzum. Het was in de maand juni van dit 

jaar, dat bisschop Gerard de Korte een interreligieus gesprek had op Bonifatiusdag in Dokkum met 

Tamarah Benima en Kürsat Bal. Dergelijke ontmoetingen zijn belangrijk in deze samenleving. Ook 

vandaag geven wij hier blijk van bij Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân. In één van onze 

vorige samenkomsten, heb ik er op gewezen hoe belangrijk het is om te kijken naar onze 

overeenkomsten. Naar wat ons bindt en niet wat ons van elkaar verwijdert en strijd aanwakkert 

ondanks onze verscheidenheid, of juist in deze verscheidenheid zijn wij in staat een éénheid te vormen. 

Respect en openheid zijn hiervan de basis. Vandaag sluit ik een periode af van 20 jaar, waarin ik als 

Pandita het Hindoeïsme heb mogen vertegenwoordigen. Ik ben u allen hier dankbaar voor. Er is een tijd 

van komen, en er is een tijd van gaan. 

 

Bijdrage Boeddhisme door Nettie Groeneveld 

De kern van meditatie 

De kern van zenmeditatie is heel eenvoudig. Stil en rechtop zittend richt je je aandacht op de 

ademhaling, en blijft zo in het hier en het nu. Gedachten en gevoelens komen en gaan, en ze zijn 

allemaal goed. Je probeert ze te zien zonder met ze mee te gaan; je aandacht blijft bij je ademhaling.  

Meditatie betekent niet per se dat je geest stil en rustig is. Soms wel, maar soms helemaal niet. Je kunt 

een rustige geest niet afdwingen, je kunt niet besluiten dat het stil in je hoofd wordt. Het enige wat je 

kunt doen, is bij je ademhaling blijven en iedere keer dat je merkt dat je geest is afgedwaald, weer 

terugkeren naar je ademhaling. Zonder enig oordeel. Als je die oefening regelmatig doet zul je merken 

dat je minder gestoord wordt door gedachten en gevoelens. Je geest wordt vanzelf rustiger.  

 In deze bijeenkomst mediteren we met elkaar. We gaan de stilte in en met onze aandacht naar de 

ademhaling. 

 Stilte  

 Bel 

“Hoewel geluk een doel op zichzelf is, één van de vruchten van meditatie, is het ook een 

geestesgesteldheid die op dit moment binnen ons bereik ligt, als we simpelweg onszelf respecteren en 

een leven van liefde leiden.”  

(Sharon Salzberg, Een hart zo groot als de wereld)  

 

Bijdrage Universeel Soefisme door Leo Fober  

Eenheid in verscheidenheid: wapen je met vrede 

Verscheidenheid is er alom. De hele schepping bestaat uit verscheidenheid, diversiteit, verschil, enz. Op 

alle niveaus, in alle situaties. Kijk om u heen in de natuur. Kijk naar de mensen om u heen. Kijk naar de 

opvattingen die mensen hebben. Naar de diversiteit aan godsdiensten en religies. Moet in dit alles 

eenheid te ontdekken zijn? 

Ja, maar we proberen dat vaak op een verkeerde manier. Namelijk door strijd te voeren. Door het ene 

superieur te verklaren aan het andere, door de ene opvatting als de enig juiste te zien, door de ene 

mens te plaatsen boven de ander, door onszelf boven een ander te plaatsen, door wat ik vind 

belangrijker of juister te vinden dan wat een ander vindt.  

Als we dit zouden toepassen op een piano met zijn vele toetsen dan zou dat al snel leiden tot  

kakofonie en chaos. Iedere toets heeft een eigen toon en klank. Maar is de do de belangrijkste? Of de 

mi, of de sol mol of de si kruis? Neen. Pas wanneer de verschillende tonen worden samengebracht in 

een melodie wordt schoonheid geboren en ervaren we dat harmonie veel mooiere en grootsere dingen 

oplevert dan strijd. 

Verscheidenheid moeten we dus koesteren en gebruiken om de mooiste dingen te ervaren. Ook dat van 

eenheid. God heeft zich uitgedrukt in het vele en in verscheidenheid en in dit vele en deze 

verscheidenheid is dus God te herkennen. Niet alleen maar in dit of dat, maar in alles en alles tezamen. 
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Klankresonantie (Leo Fober samen met het gelegenheidskoor Reduzum)  

 

Bijdrage Jodendom door Anne Groeneveld 

Een visie vanuit de Joodse traditie. 

 “Dood aan de Joden” roept het gepeupel op straat. Is het 1934? 

Nee, tot mijn schrik is het vandaag, anno 2014! 

Helaas zijn wij, Joden, gewend aan haatdragende woorden, valse beschuldigingen, lichamelijke 

geweldpleging. Maar het is wel schrikken, iedere keer opnieuw, als wij als groep collectief worden 

gemarginaliseerd in de samenleving. En individueel worden belaagd. Zoals afgelopen zomer bij een 

demonstratie van islamistische militanten in Den Haag. 

En ik schrik nog meer, van de oorverdovende stilte van de zwijgende meerderheid. Waar zijn de 

massale demonstraties tegen antisemitisme? Tegen onverdraagzaamheid en intolerantie?  

Eenheid in verscheidenheid??? 

Het Land Israël, of Palestina voor anderen, kende in de 2de- 5de eeuw een grote verscheidenheid in 

bevolkingsgroepen en religieuze tradities. Een kleine Joodse meerderheid in het land leefde samen met 

Romeinen, Grieken, Syriërs, Arabieren en andere bevolkingsgroepen. Het Jodendom zag zich 

geconfronteerd met een romeinse tempelcultus, een Griekse filosofie, en een steeds groter wordende 

christelijke religie. Hoe kon je in het dagelijkse leven deze sociale en religieuze verschillen een plek 

geven. En zonder je eigenheid op te geven, in harmonie met elkaar samenleven? 

Het antwoord dat de rabbijnen op deze kernvraag gaven, was eenvoudig: 

“Zeg tegen ieder mens ‘shalom’, omwille van de vrede” (Misjna, tractaat Gittien 5:8-9). 

Zowel toen, als nu betekent het woord shalom niet alleen letterlijk ‘vrede’, maar is tegelijkertijd een 

gewone groet op straat. Zoiets als ‘hallo’of ‘dag’. Maar het was ook een van de vele namen voor 

Israël’s God.  Dat deze heilige naam gebruikt mocht worden in het groeten van de niet-Joodse 

medeburger, was een teken van een zeker respect voor de medemens, dat uitstijgt boven de legitieme 

eigenheid van de Joodse cultuur en traditie. 

Hoe moesten Joden en niet-Joden in zo’n pluriforme samenleving met elkaar omgaan? Ook daar 

hadden de rabbijnen een antwoord op: 

“Zorg voor elkaars minderbedeelden, bezoek elkaars zieken, deel vreugde en verdriet bij huwelijk en 

begrafenis, en bejegen elkaar vriendelijk “(Jeruzalemse Talmoed, tr. Gittien 5:9). 

Bovenstaande rabbijnse uitspraak is een positieve grondhouding van het gericht zijn op de ander. 

Betrokkenheid met elkaar stijgt uit boven het elkaar (willen of kunnen) begrijpen. Zoals de winkelier in 

een Turkse badplaats die ’s-avonds bij het einde van de vastendag in de maand Ramadan, mijn vrouw 

en ik een dadel aanreikte, Allah dankte voor deze vrucht en hij samen met ons de vasten kon breken. Ik 

herkende veel van zijn handelen uit mijn eigen Joodse traditie van vastendagen en het zegenen van 

voedsel.  

Eenheid in verscheidenheid is mogelijk en noodzakelijk. Om het gepeupel geen kans te geven! 

 

Bijdrage Christendom door Rommy Soepboer 

1 Korintiërs 13 : 1 – 13 

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn 

dan een dreunende gong of een schelle simbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik 

alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde 

niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al 

gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. 

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen 

zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het 

kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles 

verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 
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De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren 

gaan – want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt zal 

wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, 

redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken 

we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar 

straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 

 

Bijdrage Islam door Imam Abdesslam en zijn tolk Rachid Belakhdar 

Zoals bij de vorige bijeenkomst is het van belang te beginnen met een verduidelijking van de betekenis 

van de islamitische godsdienst. Volgens moslims is de islamitische godsdienst de religie van Allah, en 

als zodanig is het centrale principe van dit geloof: de totale onderwerping aan Zijn wil. Het Arabische 

woord ‘islam’ betekent dan ook ‘onderwerping’ of ‘overgave’ en daaruit volgt dat enkel en alleen Hij 

het waard is aanbeden te worden. Iemand die dit onderschrijft en naleeft wordt een moslim of moslima 

genoemd. Desgevolg betekent het woord ‘moslim’: ‘gehoorzaam aan God’, maar het betekent ook 

‘vredeliefde’ of ‘vredelievend’. 

Voor moslims is de islam geen nieuwe religie die door de Laatste Profeet, Mohammed (vrede en 

zegeningen zij met hem), in de zevende eeuw op het Arabische schiereiland is geïntroduceerd, maar 

het is de religie van Allah die toen vervolmaakt werd. De islam is de godsdienst die aan Adam was 

gegeven, de eerste mens en de eerste Profeet van Allah, en het was de religie van alle Profeten die na 

hem volgde. Het is door Allah zelf als naam voor Zijn religie gekozen, zo blijkt ook uit Zijn laatste 

openbaring aan de mens, de Koran. Allah zegt daarin: ‘Nu heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt, 

Mijn gunst aan u voltooid en de islam voor u als godsdienst gekozen.’ En Hij zegt: ‘Voorwaar, de 

Godsdienst bij Allah is de islam.’ Daarmee is de islam niet een religie van een bepaalde etnische groep 

of een bepaald volk, maar het is de religie voor de gehele mensheid. 

In de islam maakt men geen onderscheid op basis van ras, afkomst, huidskleur, taal, en/of geslacht. 

Deze verscheidenheid is juist een teken voor de mens, Allah zegt: ‘En tot Zijn tekenen behoren de 

schepping van de hemelen, en de aarde en het verschil in jullie talen en kleuren. Daarin zijn tekenen 

voor de wereldbewoners.’ Volgens een islamitische traditie zou Allah vóór het scheppen van Adam, 

engelen over de aarde uitgestuurd hebben, met de opdracht om van de verschillende bodemkleuren, 

een staal mee te brengen. Al die stalen werden vermengd met water om uit de aldus ontstane klei Adam 

te scheppen. Dit verklaart de verschillende huidskleur van zijn afstammelingen, zoals staat in een 

overlevering: ‘God schiep Adam van een handvol stof dat Hij van de hele aarde nam: wat rode aarde, 

wat witte, wat zwarte, en wat mengeling, ook zachte, ruwe, goede en slechte.’ Volgens de Koran heeft 

Allah die verscheidenheid in de hand willen werken zodat mensen elkaar leren kennen, niet dat ze 

elkaar zouden bestrijden. Allah zegt: ‘O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw 

geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen...’ 

Er zijn ook  duidelijke verzen uit de Koran, waarin het belang van eenheid en samenleven wordt 

benadrukt en waar er wordt gewaarschuwd voor onenigheid binnen de gemeenschap van moslims, de 

Ummah genoemd, en niet-moslims. Er valt in de Koran te lezen: ‘En houdt samen stevig vast aan 

de lijn van Allah en raak niet verdeeld'. Of: 'De gelovigen zijn een broederschap. En maak vrede en 

verzoening tussen twee strijdende broeders en doe uw plicht richting Allah, zodat u barmhartig 

bejegend zult worden'. Maar daar blijft het niet bij, de islam predikt rechtvaardigheid en instrueert haar 

volgelingen om volkomen rechtvaardig te zijn in alle situaties en ten opzichte van alle mensen. Eenheid 

behoort tot de fundamentele principes van de religie. Zoals Allah zegt: ‘De mensheid was een 

gemeenschap. Daarna verwekte Allah profeten als brengers van goede tijdingen en als waarschuwers 

en zond met hen het Boek neder, dat de waarheid bevatte, om onder de mensen te richten over 

datgene waarin zij verschilden.’ Meningsverschillen en ongelijkheid zijn dus afkomstig van de mens 

zelf. Deze zijn de oorzaak van onenigheid en vijandschap onderling. Maar de verordening van boven 

cijfert alle normen van ongelijkheid tussen de naties en culturen van de wereld weg, en plaatst hen op 
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dezelfde voet van onderlinge gelijkheid en rechtvaardigheid. Het rekent af met alle soorten van 

voorrechten en nationale privileges, en het geeft de mens eenzelfde basis van rechtvaardigheid. Allah 

zegt: ‘O, mensdom! Wij hebben u uit een man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en 

stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de 

eerwaardigste bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend.’ Het verspreiden van onrecht of het 

doen laten ontstaan van pijn onder de mensen is dus hoogst afkeurenswaardig en verboden. Zo wordt 

het onterecht doden van een enkele persoon – waar we helaas regelmatig mee worden geconfronteerd 

– in de Koran gelijkgesteld aan het vernietigen van de gehele mensheid. 

Ook de Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) sprak vaak over dit onderwerp. Vlak 

voor zijn dood verkondigde hij in een preek, die later bekend werd als zijn afscheidsrede: ‘O mensen! 

Waarlijk, jullie Heer is Eén en jullie vader (Adam) is één. Een Arabier is niet beter dan een niet-Arabier, 

en een niet-Arabier niet beter dan een Arabier; een blanke is niet beter dan een zwarte en een zwarte 

is niet beter dan een blanke – behalve in termen van vroomheid en goede daden’. Als moslims volgen 

wij het voorbeeld van de Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem). Hij was de meest 

wijze, degene met gezond verstand en de meeste inzicht, de meest gulle, over wiens gedrevenheid om 

te geven aan liefdadigheid werd gezegd dat die sneller was dan de wind. Hij gaf aan liefdadigheid als 

iemand die nooit vreesde erdoor in armoede te leven. Hij gaf zoveel weg dat hij als gevolg daarvan 

met honger ging slapen. Rijkdom in bezittingen heeft hij nooit verzameld. Hij was de meest bescheiden 

persoon. Hij was het gewend om zich te mengen onder de armen en behoeftigen. Hij nam de tijd om te 

gaan zitten bij ouderen en bezocht weduwen. Een jong meisje kon zo zijn hand vastpakken en met hem 

door de straten van Medina paraderen. Hij kleedde zich nooit op een wijze die hem onderscheidde 

van zijn metgezellen of om meer of beter te lijken dan hen. Hij was alles behalve streng en als hem een 

keuze werd voorgelegd in iets, dan koos hij voor de meest gemakkelijke oplossing. Zolang hij hiermee 

niet ongehoorzaam was aan Allah. Aan de andere kant was hij het meest kordaat als het aankwam op 

het vervullen van de verplichtingen en het versterken van de waarheid. Hij werd nooit boos als het ging 

om persoonlijke zaken enkel in het geval dat de grenzen van Allah werden betreden. Hij was degene 

met de sterkste wil, kracht en volhardendheid; hij trad zaken met vastberadenheid en geduld tegemoet, 

en hij onderging met doorzettingsvermogen zware tijden en kwam zo door moeilijke situaties. Hij uitte 

nooit beledigende woorden. Hij was duidelijk in zijn verklaringen en koos voorzichtig zijn woorden uit. 

Hij was kuis, puur en de meest eerlijke en waarheidsgetrouwe van alle mensen. Hij was de meest 

rechtvaardig van alle mensen voor alle mensen. Een voorbeeld voor ons allen om in harmonie samen te 

leven. 

 

Bijdrage Bahá'í door Marianne Kemmere 

Mei ’t der ûnder de minsken ferskil is yn betûftens en fermogens sil de iene minske fan de oare ferskille.  

Mar yn wurklikheid is dat in reden foar ienheid en net foar skeel en fijânskip.  As de blommen fan de 

tún allegear deselde kleur hiene soe dat foar it each in ientoanich effect jaan, mar as de kleuren 

ûngelikens binne is it in nocht om der nei te sjen.  It ferskaat yn kleurfersiering en ljochwjerkeatsing 

tusken de blommen jout de tún syn fleur en pracht.          

 Alhoewol ’t wy ûngelikense yndividuën binne, ûngelyk yn tinken, moatte wy der nei stribje yn  harmony 

mei inoar te libjen as blommen mei ûngelikense rook mar fan deselde godlike tún. Hoewol ’t elke siel 

syn persoanlike rook en kleur hat, wjerkeatse se allegear itselde ljocht, jouwe se har rook ôf oan 

deselde wyn dy ’t troch de tún waait, en ûntjouwe se har allegear yn folsleine harmony en ienriedigens.                                                                                                                                       

Wurd as weagen fan ien see, beammen fan ien wâld, waaksend yn de grutste leafde, ienriedigens en 

ienheid.  

Daar de mensen niet dezelfde vermogens en capaciteiten bezitten, zullen zij onderling van elkaar 

verschillen.  Maar dit is in werkelijkheid een reden voor eenheid en niet voor onenigheid en 

vijandschap.  Als de bloemen van een tuin allemaal dezelfde kleur hadden zou dit eentonig aandoen, 

maar juist de verschillende kleuren maken een tuin mooi en aantrekkelijk.  Door hun verschil in kleur en 

in de wijze waarop ze het licht weergeven, verlenen de bloemen schoonheid en charme aan de tuin. 



8 
 

Hoe verschillend wij dus ook van elkaar zijn in persoonlijkheid en denkwijze, wij moeten er naar 

streven gelijk de bloemen van dezelfde goddelijke tuin in harmonie met elkaar te leven.  Iedere ziel 

heeft haar eigen persoonlijke geur en kleur, maar alle mensen weerspiegelen hetzelfde licht, allen 

verlenen geur aan dezelfde bries die door de tuin waait en allen ontwikkelen zich in volkomen 

harmonie en eensgezindheid.  Weest gelijk de golven van één zee, de bomen van één woud, 

opgroeiend in de grootste liefde, harmonie en eenheid. 

 

 

Kaars aansteken voor alle niet aanwezige religies en levensbeschouwingen. 

 

Voorlezen van spreuk uit iedere religie / levensbeschouwing. 

 

Afronding door Sandra Roza 

We hopen dat u deze ochtend tot nieuwe inzichten bent gekomen en dit gedachtegoed met ons deelt. 

Kleurrijk Fryslân zou het erg op prijs stellen, als u uw ervaringen van deze bijzondere ontmoeting met 

anderen uit uw omgeving zou willen delen, om deze beweging gaande te houden. 

 

Rondgang 

Rondgang met het ontvangen van het licht, het schenken van uw eventuele vrijwillige bijdrage en het in 

ontvangst nemen van een passend geschenkje. 

 

Teneinde zingen we samen met het gelegenheidskoor Reduzum onder leiding van Jan Hofsteenge 

'Nim my, nim my sa ‘t ik bin' (eerst koor: Engels, dan allen: Fries en Nederlands) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsluiting door Jelly van der Zijl 

Gelegenheid om in ’t Lokaal onder het genot van een kopje koffie of thee, met elkaar na te praten met 

voorgangers en vrijwilligers.  
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