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VOLGORDE:
1. Vrij-Katholieke Kerk
2. Ahmadiyya
3. Armeens-Apostolische Kerk
4. Bahá’í
5. Vaïshnavisme
6. Greencraft
7. Druïdisme
8. Sacred Well
9. Orde van de Tempeliers
10. Maitreya
11. Theosofie
12. Boeddhisme
OPENINGSLIED: Contemplation Chant (Keruna)
Openingswoord (Mireille Dubois)
Verwelkomingswoord door Pastoraal medewerker H. Drievuldigheidskerk Berchem
1. VRIJ-KATHOLIEKE KERK
Wij geloven dat God Liefde is en Kracht en Waarheid en Licht;
dat de bestiering der wereld geschiedt met volmaakte rechtvaardigheid;
dat al zijn kinderen eenmaal zijn voeten zullen bereiken,
hoe verre zij voordien ook zijn afgedwaald.
Wij geloven in het Vaderschap van God,
in de broederschap der mensheid;
wij weten dat wij Hem het beste dienen, door naar ons beste vermogen onze medemensen te dienen.
Er is een vrede die elk begrip te boven gaat:
zij woont in het hart van hen, die in het Eeuwige leven.

2. ISLAM: AHMADIYYA MUSLIM ASSOCIATION
De Eenheid van God is een licht dat het hart alleen verlicht na de ontkenning van alle godheden, of
zij tot het innerlijk of tot het uiterlijk behoren. Het dringt ieder deeltje van het wezen van de mens
binnen. Hoe kan dit worden verkregen zonder de hulp van God en Zijn Boodschapper. Het is alleen
de plicht van de mens om zijn ego te doden en duivelse trots zijn rug te tonen. Hij moet zich er niet
op beroemen te zijn grootgebracht in de wieg van kennis, maar hij moet zichzelf beschouwen alsof
hij louter een onwetende persoon was en zich bezighouden met smekingen. Dan zal God het licht
van Eenheid op hem doen nederdalen en hem nieuw leven geven.
(Ruhani Khazain, deel 22: Haqiqatul-Wahi, blz. 148)
3. ARMEENS-APOSTOLISCHE KERK
Beste mensen, in deze ontmoeting wil ik eerst God, onze Heer, danken, in zijn naam, van de Vader,
en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.
Ik werd gevraagd om onze kerk, de Armeens-Apostolische Kerk, te vertegenwoordigen in deze
mooie kerk in Antwerpen, in onze stad. Het is heel aangenaam om ook zelf hier te zijn met jullie.
De Armeens-Apostolische Kerk maakt ook deel uit van de Oosterse Orthodoxe Kerk. Ik, als
Antwerpenaar, in de negen jaar dat ik woon in deze stad, heb mee kunnen genieten van de
samenleving en gemeenschappen van onze stad, met de Katholieke Kerk en andere organisaties en
bewegingen. In dit wil ik ook de genade van God vragen, opdat we elkaar beter zouden leren
kennen, zodat we beter kunnen samenleven en beter begrijpen. Dat is de bedoeling van deze
ontmoeting.
Ik, als Christene, geloof in de liefde. God is voor ons de grootste liefde, en alles vloeit van hem.
Daarom ben ik heel blij om ook met jullie deze liefde en deze saamhorigheid te beleven.
4. BAHÁ’Í
O Gij liefderijk Heer! Gij hebt de gehele mensheid geschapen uit dezelfde ouders. Gij hebt beschikt
dat allen tot dezelfde familie behoren.
In Uw heilige tegewoordigheid zijn allen Uw dienaren en de gehele mensheid wordt onder Uw
Tabernakel beschermd; allen zijn verzameld rond Uw welvoorziene tafel; allen worden verlicht
door het licht van Uw voorzienigheid.
O God! Gij zijt goed voor allen, Gij zorgt voor allen, beschermt allen en verleent leven aan allen.
Gij hebt ieder met talenten en mogelijkheden begiftigd en allen zijn ondergedompeld 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 allen
in volmaakte harmonie samenleven.
('Abdu'l-Bahá gebed 33)
LIED: Let my heart reflect thy light (Keruna)

5. HINDOEÏSME – VAÏSHNAVISME
Geachte aanwezigen,
In een vredevolle geest van verbondenheid zijn hier religies, filosofieën en levenswijzen samen
gekomen.
We zijn allen op zoek naar een vriend die ons innerlijke rust en vrede kan geven, en die vriend
krijgt van velen een naam. Sommigen spreken over de Allerhoogste of over God. Anderen spreken
dan weer over Moeder Natuur, over de Moedergodin… enzovoort.
Het thema voor dit weekend is ‘Geloven’. Geloven staat ook wel voor ‘zich overgeven’, ‘zich
verbinden met’ of religie.
Onder religie (van het Latijn religio) wordt gewoonlijk een van de vele vormen van zingeving, of
het zoeken naar betekenisvolle verbindingen verstaan, waarbij meestal een hogere macht,
opperwezen of god centraal staat. Lactantius verklaart religie uit religare (opnieuw binden, goed
binden) en verstaat onder religie de band (liga) tussen de Allerhoogste en de mens (Divinae
Institutiones IV, 28).
In bredere zin duidt het woord 'religie' op een algemenere vorm van spiritualiteit, gevoelens,
gedachten met betrekking tot de zin van het leven. Deze religiositeit kan al dan niet beschouwd
worden in relatie tot een macht, of manifestaties van een macht, of een (bewust) niet nader
gedefinieerd beginsel, essentie of entiteit. Het gaat daarom dus niet per sé om een identiteit, een
persoon.
De Hare Krishna beweging vertegenwoordigt het Vaishnavisme. Het Vaishnavisme is een zeer
belangrijke strekking binnen het Hindoeïsme. Als Vaishnava’s bestuderen we de Veda’s, de aloude
maar nog steeds brandend actuele Heilige Geschriften uit India. Eén van de meest belangrijke, zo
niet het belangrijkste geschrift, is een dialoog tussen de Allerhoogste en Arjuna (de mensheid). In
deze dialoog is het nu volgende vers van zeer groot belang:
sarva dharman parityajya mam ekam saranam vraja
“Laat alle vormen van religie achter je en geef je alleen over aan Mij…”
In feite geeft de Allerhoogste hier aan dat iedereen zich aan Hem kan overgeven, het maakt niet uit
of de mensen Hem namen geven zoals: God de Vader, Adonai, Allah, Jahwe, Jehova, Krishna,
Vishnu, en nog zoveel meer. Hij is acintya bhedabheda tattva, Hij is tegelijkertijd één en toch
verschillend.
Verschillend, en toch Eén in Geloven!
Wij zijn allemaal op weg, sommigen onder ons nog zoekende, anderen al meer overtuigt van wat zij
geloven en belijden. Laten we samen een korte tijdspanne mediteren en de hulp inroepen van
de Allerhoogste opdat deze ons de kracht geeft om in Verbondenheid de boodschap van vrede,
samenwerking en geloof verder uit te dragen.
LIED: Hare Krishna (Mark Mestach)

6. GREENCRAFT WICCA
Ik had vele gedaantes, voor ik vaste vorm aannam.
Ik was de punt van het zwaard, het scherp van de snede,
Ik was een ster aan het firmament, een dwarrelende sneeuwvlok,
Een letter in een woord, in het boek van oorsprong.
Ik was het licht in een lantaarn, voor een jaar en een dag.
Ik was een brug, over een rivier in een afgrond.
Ik was een adelaar, cirkelend om de rotsen.
Ik was een druppel in een regenbui, ik was een bootje op zee.
Negen jaar lang betoverend, in water, in schuim.
Ik dronk van het vuur, van aarde en zon.
Ik was een bloem in een weiland, ik was een boom in het bos.
Het nest van een vogel in de heilige eik.
Ik was het zwaard in de hand van een krijger.
Een schild in de strijd, een snaar in een harp.
Niets is er, waarvan ik geen deel ben geweest.
Ik was een haas in het veld,
Vluchtend voor Kerridwen de vos.
Ik was een zalm in de rivier,
Vluchtend voor Kerridwen de otter.
Ik was een valk in de lucht,
Vluchtend voor Kerridwen de adelaar.
Ik was een graankorrel op de dorsvloer,
En werd opgepikt door de Grote Moeder.
Ik was Gwion Bach,
En alle koningen der aarde, eren mij als Taliesin.
7. DRUÏDISME
Geloven. Het is een woord dat vele interpretaties oproept. Het kan op vele manieren worden
ingevuld, en het brengt vaak ook gemengde gevoelens teweeg. Want wat is nu precies geloven? En
waarom zou je geloven in iets of iemand, die je niet kan zien?
De meeste levensbeschouwingen die geloven in een God of Godin, of meerdere Goden of
Godinnen, zullen getuigen dat je dit niet hoeft te “zien” om te kunnen geloven. Je kan die
Goddelijke kracht, die oerkracht, ook “voelen”. En dat is nu net, wat mij meer dan 10 jaar geleden
tot het Druïdisme heeft gebracht.
Het Druïdisme is een natuurreligie, of –filosofie, alnaargelang met welke Druïde je spreekt. Maar
de verbinding met de natuur staat steeds centraal. En ook dat is een verbinding die je niet kan
“zien”, die je niet zomaar wetenschappelijk kan meten, maar die je moet “voelen”. En toch hoeven
we niet zomaar blind te geloven, want de natuur kan je elke dag zien, overal ter wereld. Een plant,
een boom, een rivier. Elke herfst zie je de bladeren vallen van de bomen, om er in de lente nieuwe
te groeien. Natuur is ook de wind, de zon, de blauwe lucht, of de wolken en de regen. Of een hond,
een paard, een vis, of een vogel. En ook de mens, want ook wij zijn natuur. En dat is wat ons allen
hier verbindt.
Elk van ons staat hier vanuit hun eigen cultureel en levensbeschouwelijk standpunt. Maar ongeacht
waar ter wereld we vandaan komen, ongeacht welke god of godin we wel of niet in geloven, we zijn
allemaal natuur. En dat lijkt me iets mooi en eenvoudig genoeg, om in te kunnen geloven.

8. ALGEMEEN PAGANISME – SACRED WELL
Je denkt dat ik een onwetende wilde ben
En je bent op zo veel plaatsen geweest
Ik denk dat het zo moet zijn
Maar toch kan ik het niet zien
Als ik de wilde ben,
Hoe kan er dan zo veel zijn wat je niet weet?
Je weet het niet ...
Je denkt dat je al het land bezit wat je betreedt
De Aarde is gewoon een dood ding wat je kan opeisen
Maar ik weet dat elke rots en boom, elk wezen
een ziel heeft, een geest heeft, een naam heeft
Denk je dat de enige mensen die mensen zijn,
De mensen zijn die kijken en denken zoals jij?
Maar als je in de voetsporen van een vreemdeling loopt
Leer je dingen waarvan je nooit wist dat je ze nooit kende
Heb je ooit de wolf horen huilen naar de blauwe maïs maan?
Of de grijnzende lynx gevraagd waarom hij spint?
Kan je zingen met alle stemmen van de bergen?
Kan je schilderen met alle kleuren van de wind?
Kan je schilderen met alle kleuren van de wind?
Kom en loop over de verborgen pijnboom paden van het bos
Kom en proef de zongezoete bessen van de Aarde
Kom en rol in al de rijkdommen om je heen
En vraag je voor één keer niet af wat ze waard zijn
De regenstorm en de rivier zijn mijn broeders
De reiger en de otter zijn mijn vrienden
En we zijn allemaal met elkaar verbonden
In een cirkel, in een lus die nooit eindigt
Hoe hoog zal de plataan groeien?
Als je hem omhakt , zal je het nooit weten
En je zal nooit de wolven horen huilen naar de blauwe maïs maan
Want of we wit zijn of een koperen huid hebben
We moeten zingen met alle stemmen van de bergen
We moeten schilderen met alle kleuren van de wind
Je kan de Aarde bezitten en nog steeds
is al wat je bezit aarde,
tot je kan schilderen met alle kleuren van de wind ...
LIED: Ancient Mother (Keruna)

9. ORDE VAN DE TEMPELIERS
Non Nobis Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam
Niet onze naam Heer, niet onze naam, maar Uw naam zij geprezen.
Dit betekende voor de middeleeuwse Tempeliers dat zij vochten voor een hoger doel, dat hun
verdiensten slechts in het belang van de Christenheid dienden te gebeuren.
Dit is heden ook het motto van de hedendaagse Tempeliers. Het goede dat wij doen, vrede stichten,
onze minderbedeelde mensen helpen op alle manieren die in onze macht liggen, Broederschap
onder de mensen bevorderen, de universele liefde beoefenen, enz. Dit niet is om hovaardig en
misplaatst trots te zijn op onze verwezenlijkingen, maar in alle nederigheid aanvaarden dat wij
zonder de samenwerking met en medewerking van alle gelijkgezinden niets kunnen bereiken.
LIED: Non Nobis Domine (Lily Demuynck)
10. MAITREYA
GELOOFSBELIJDENIS
Wij geloven in samendelen als oplossing voor de vrede.
Wij geloven in rechtvaardigheid als middel tot vrede.
Wij geloven dat de Wereldleraar nu op aarde rondgaat om de broederschap tussen de mensen te
herstellen.
Wij geloven dat de mensheid één is en dat daarom geen mens het lijden van andere mensen kan
verdragen
Wij geloven in het Leven dat overal aanwezig is in ons Universum
Wij geloven in de mens dat hij de juiste weg zal kiezen
Wij geloven in de vreugde van dienstbaarheid
Wij geloven,…neen wij weten dat dit alles de waarheid is en dat Liefde, die grote samenhoudende
kracht alles overwint en zegeviert
11. THEOSOFIE: LOGE WITTE LOTUS
O Verborgen Leven, trillend in elk atoom;
O Verborgen Licht, stralend in ieder wezen;
O Verborgen Liefde, alles omvattend in Een Zijn;
Moge ieder die zich een voelt met U,
Zich daarom een weten met elk ander.
LIED: Oh How We Love You (Keruna)

12. BOEDDHISME: TEMPEL VAN LICHT EN MEDEDOGEN
Alle dingen zijn vergankelijk, zonder eigenheid:
ze zijn als de maan in het water,
als de bliksemschicht, als de schaduw of de dauw.
Aan de mensen heeft de Boeddha geleerd:
“Woorden falen bij het uitdrukken van de Leer”.
Daarom stel ik mijn vertrouwen in Amida.
strofe 9 uit Jūnirai - De Twaalf Vereringen
Jūnirai (oorspronkelijk van Nagarjuna, India, 2de eeuw) is enkel via Chinese vertalingen
overgeleverd, vooral via Shan-tao (613-681) als de Middernacht Hymne van zijn werk Hymnen
over Geboorte in het Reine-Land
LIED: Boeddhistische Chant (Fons Martens)
LIED: Aye Kerunene (Keruna)
Eindwoord (Mireille Dubois)

