
Compilatie uit de bahá’í-geschriften over bijgeloof en de afschaffing van religie 
 
De meeste uitspraken zijn van ‘Abdu’l-Bahá in het boek The Promulgation of Universal Peace. 
Als ik uit een andere boeken citeer zal ik dat met een voetnoot aangeven. 
 
Eerst over bijgeloof 
 
“Voorop staat in de verheven leringen van Bahá'u'lláh het nader onderzoek van de 
werkelijkheid. Dit betekent dat ieder individueel lid van de mensheid aangespoord wordt om alle 
bijgeloof, tradities en het blindelings navolgen van voorouders opzij te zetten; en, voor zichzelf, 
de werkelijkheid aan een nader onderzoek te onderwerpen. Aangezien de werkelijkheid één is, 
zullen door het onderzoeken van de werkelijkheid alle religies en volkeren van de wereld één 
worden. Waar in de heilige geschriften uit het verleden treft men de aanduiding van dit beginsel 
aan?”  
 
“Indien uitspraken en leringen van de religie tegen de rede blijken te zijn en strijdig met de 
wetenschap, zijn ze het uitvloeisel van bijgeloof en verbeelding. Talloze leerstellingen en 
overtuigingen van dit slag zijn er in de loop van tijden ontstaan. Vandaag de dag is het duidelijk 
dat het inderdaad om bijgeloof ging. Daarom moeten we zulke ideeën opzij zetten en naar de 
werkelijkheid zoeken. Hetgeen echt en conform de rede blijkt te zijn, moet men aannemen; en al 
wat voor de wetenschap en de rede onaannemelijk is, moet men als onecht en niet werkelijk 
verwerpen.”  
 
“Bijgelovige gebruiken hebben de fundamentele werkelijkheid overwoekerd; het is duister 
geworden op de wereld en het licht van de religie is haast niet meer te onderscheiden. Deze 
duisternis leidt tot allerlei geschillen en onenigheid; er zijn vele en heel verschillende riten en 
dogma's; daardoor tekent nu onenigheid de religieuze genootschappen, terwijl religie juist 
gericht is op de eenheid van de mensheid. Ware religie is de bron van liefde en saamhorigheid 
onder de mensen, de oorzaak tot ontplooiing van lofwaardige hoedanigheden; maar de mensen 
klemmen zich vast aan namaak en imitatie, zonder oog voor de werkelijkheid die mensen 
verenigt, en zodoende hebben ze de uitstraling van religie uit het oog verloren. Ze gaan mee in 
allerlei bijgeloof dat ze overgenomen hebben van hun vaders en voorouders. Dit is zozeer de 
boventoon gaan voeren dat ze het hemels licht van de goddelijke waarheid hebben laten vallen 
en zijn blijven hangen in het duister van blinde navolging en verbeelding. Hetgeen bedoeld was 
om bij te dragen tot leven, is nu geworden tot een oorzaak van dood; hetgeen getuigd zou moeten 
hebben van kennis, is nu tot een bewijs van onwetendheid geworden; wat een aspect van de 
adeldom van de menselijke natuur was, is uitgelopen op het verval ervan. Zodoende is het rijk 
van de religieuze ijveraar steeds enger en donkerder geworden, en de leefsfeer van de 
materialist is ruimer en ruimer geworden; want de religieuze ijveraar heeft zich vastgebeten in 
blinde navolging en onechtheid, met voorbijzien en opzij zetting van de heiligheid en heilige 
werkelijkheid van de religie. Wanneer de Zon ondergaat, breekt het tijdstip aan waarop de 
vleermuizen beginnen te vliegen. Die komen te voorschijn omdat zij schepsels van de nacht zijn. 
Wanneer het licht van de religie gedoofd raakt, treden de materialisten aan. Zij zijn de 
vleermuizen van de nacht. Het verval van de religie is hun ideale tijd voor actie; zij wachten het 
duister af, wanneer de wereld verbleekt en een wolvendak zich erover heeft uitgespreid.”  
 
“De vierde lering van Bahá'u'lláh betreft de overeenstemming tussen religie en wetenschap. God 
heeft de mens begiftigd met verstand en rede met de bedoeling dat hij met inschakeling daarvan 
het waarheidsgehalte van diverse vraagstukken en problemen nader vaststelt. Als er zich 
geloofsvisies en standpunten voordoen die indruisen tegen de gevestigde wetenschap, zijn ze 
niets anders dan de producten van bijgeloof en verbeeldingskracht; want het tegenovergestelde 
van kennis is onwetendheid, en bijgeloof is een loot daarvan. Er valt niet aan te twijfelen dat er 
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tussen religie en wetenschap overeenstemming moet zijn. Als een kwestie strijdig blijkt met de 
rede, is het onmogelijk om daar geloof aan te hechten; zoiets zou slechts tot onzekerheid en 
twijfels voeren.”  
 
“Nu is het genoeg geweest! We moeten de werkelijkheid onder de loep nemen. Wij moeten al dit 
bijgeloof aan de kant zetten. In hoofdzaak komt het hierop neer: sommigen zijn onontwikkeld; zij 
moeten een scholing krijgen ter bevordering van hun ontwikkeling. Anderen zijn als grote 
kinderen gebleven; zij moeten hulp krijgen om alsnog tot volwassenheid te komen. Anderen zijn 
ziek of ziekelijk; daar moet aan hun herstel aandacht besteed worden. Maar de hulpbehoevende 
patiënt mag niet op de proef gesteld worden met een verkeerde behandeling. Het kind mag niet 
bevooroordeeld en belemmerd worden in zijn ontwikkeling. En wie ontwikkeling mist mag niet 
afgeremd worden door afkeuring en negatieve kritiek. We moeten zoeken naar een werkelijk 
effectieve geneeswijze.”  
 
“Voorop in de lering van Bahá'u'lláh staat de taak voor iedereen om de werkelijkheid nader te 
onderzoeken. Wat betekent dat, de werkelijkheid onderzoeken? Het betekent dat men afstand 
moet nemen van al wat men van horen zeggen heeft, en zelf de waarheid aan onderzoek moet 
onderwerpen; want zélf weet men niet of de beweringen die her en der worden gedaan, met de 
werkelijkheid overeenstemmen of niet. Waar iemand de waarheid of werkelijkheid ontdekt, moet 
hij die vasthouden met opzij zetten en loslaten van al het overige; want buiten de werkelijkheid is 
slechts bijgeloof en verbeelding in het spel.”  
 
“Elke religie die in tegenspraak is met de gevestigde wetenschap, is verdwaald in bijgeloof. 
Religie moet overeenstemmen met de rede. Als religie niet spoort met de rede, is het een zaak 
van bijgeloof en is ze ongefundeerd. God heeft de mens begiftigd met rede, zodat hij in staat is te 
begrijpen wat waar is. Als we staande houden dat bepaalde onderwerpen niet te beredeneren en 
niet te toetsen zijn volgens de gangbare logische methoden van het verstand, waartoe dient dan 
de rede die God aan de mens gegeven heeft?”  
 
“Op basis van deze feiten en uitgangspunten mogen we afleiden dat de instelling van de 
goddelijke religies vrede ten doel heeft, en geen oorlog noch bloedvergieten. Juist omdat alle 
goddelijke religies hun basis vinden in één werkelijkheid - welke liefde en eenheid is - zijn de 
oorlogen en twisten die karakteristiek zijn voor de geschiedenis van de religies, te wijten geweest 
aan blinde navolging en bijgeloof die later de kop opstaken. Religie is werkelijkheid, en 
werkelijkheid is één. De grondbeginselen van de religie van God zijn daarom één in 
werkelijkheid. Er is verschil noch verandering in de grondbeginselen. Afwijkingen daarvan 
vinden hun oorzaak in blinde navolging, vooroordelen en het vasthouden aan rituelen die van 
latere datum zijn; en naarmate de afwijkingen aan het licht komen, hebben ze onenigheid en 
geschillen tot resultaat. Als de religies op de wereld zich van deze problemen zouden 
distantiëren en zich op de grondbeginselen richten, zou het resultaat algemene eenstemmigheid 
zijn, en het getwist en de onenigheid zouden verdwijnen; want religie en werkelijkheid zijn één 
en niet meervoudig.”  
 
“Onder de belangrijke beginselen die Hij geopenbaard heeft, staat voorop het nader onderzoek 
naar de werkelijkheid. Bedoeld wordt dat elk individueel lid van de mensengemeenschap 
dringend aangespoord wordt om alle bijgeloof opzij te zetten; alsook de overleveringen en de 
blindelingse navolging van voorouderlijke religieuze gewoonten en gebruiken, en voor zichzelf 
de werkelijkheid aan een nader onderzoek te onderwerpen. Omdat het fundament van de 
werkelijkheid één is, zullen als gevolg van dat onderzoeken van de werkelijkheid alle religies en 
volkeren op de wereld tenslotte één worden. De aankondiging van dit beginsel is in geen enkel 
Heilig Boek van voorheen te vinden.”  
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“God heeft de mens met rede en intelligentie begiftigd waardoor hij verplicht is om 
vraagstukken en voorstellingen op hun waarheid te onderzoeken. Als religieuze overtuigingen en 
opvattingen in tegenstelling blijken te zijn met de bevindingen van de wetenschap, zijn het slechts 
bijgelovigheden en fantasieën; want het tegenovergestelde van kennis is onwetendheid en 
bijgeloof is het kind van onwetendheid. Ware religie en wetenschap moeten zonder twijfel 
overeenstemmen. Als een kwestie tegen het verstand indruist kan men er onmogelijk in geloven 
en ervan overtuigd raken, en er ontstaat dan alleen maar aarzeling en besluiteloosheid.”  
 
'Abdu'l-Bahá zei het elders nog wat sterker, en dan lijkt het opnieuw of in het Bahá’í-geloof het 
primaat gelegd wordt bij de wetenschap in plaats van bij religie: 
 
"Brengt uw gehele geloofsovertuiging in harmonie met de wetenschap. Als religie, ontdaan van 
bijgeloof, tradities en onbegrijpelijke dogma's haar overeenkomst toont met de wetenschap, dan 
zal er in de wereld een grote éénmakende, reinigende kracht zijn die alle oorlogen, onenigheid, 
tweedracht en strijd zal wegvagen en dan zal de mensheid verenigd worden in de kracht van de 
Liefde Gods. God heeft religie en wetenschap als het ware tot maatstaf gemaakt van ons begrip. 
Weegt alle dingen in déze weegschaal. 
Ik zeg u: weegt met het tegenwicht van rede en wetenschap zorgvuldig alles af wat u als religie 
wordt aangeboden. Als het deze test doorstaat, aanvaardt het dan, want het is de waarheid! Zo 
niet, verwerpt het dan, want het is onwetendheid! Wij kunnen wetenschap als de éne vleugel en 
godsdienst als de andere vleugel beschouwen. Een vogel heeft twee vleugels nodig om te kunnen 
vliegen: één vleugel alleen zou geen zin hebben. Iedere religie die in strijd is met wetenschap of 
zich er tegen verzet, is louter onwetendheid want onwetendheid is het tegengestelde van kennis. 
Religie die alleen uit riten en ceremoniën van vooropgezette ideeën bestaat is niet de waarheid. 
Laten wij er ernstig naar streven het middel te zijn voor het in overeenstemming brengen van 
geloof en wetenschap.” 1

 
“Een vraagstuk of principe dat religieus van aard is, dient door wetenschap te worden 
bekrachtigd. Wetenschap moet aangeven dat het juist is om te worden bekrachtigd en het 
verstand moet het aannemelijk maken opdat het vertrouwen mag wekken. Als een godsdienstige 
leerstelling echter afwijkt van wetenschap en rede is het ontwijfelbaar bijgeloof. De Heer van het 
mensdom heeft ons de gave van het verstand geschonken, waardoor we de werkelijkheden van 
dingen kunnen onderscheiden. We moeten er dan ook niet van uitgaan, dat de mens in al zijn 
rechtvaardigheid enige bewering kan aanvaarden die niet in overeenstemming is met het 
gezonde verstand en de wetenschappelijke principes. Voorzeker kan zo'n gedragslijn aan de 
mens geen vertrouwen en waar geloof geven."  
 
"Onder de principes van Bahá'u'lláh's leringen behoort ook harmonie tussen wetenschap en 
religie. Religie moet de analyse van de rede doorstaan. Zij moet het eens zijn met 
wetenschappelijke feiten en bewijzen zodat wetenschap instemt met religie en religie wetenschap 
zal versterken. Beide zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden en verenigd in de werkelijkheid. 
Als verklaringen en religieuze leringen onaanvaardbaar en in tegenspraak met wetenschap 
worden bevonden, zijn zij resultaten van bijgeloof en verbeelding."  
 
"Religie en wetenschap zijn de twee vleugels waarop 's mensen verstand omhoog kan wieken, 
waarmee de mensenziel vooruit kan gaan. Het is niet mogelijk met slechts één vleugel te vliegen! 
Zou een mens trachten te vliegen met alléén de vleugel van religie, dan zou hij snel terechtkomen 
in de poel van bijgeloof, terwijl hij anderzijds met alleen de vleugel van wetenschap ook niet 
vooruit zou komen, maar in het troosteloze moeras van materialisme zou wegzinken." 2

 
                                                 
1 ‘Abdu’l-Bahá in: Toespraken in Parijs, 1910 
2 ‘Abdu’l-Bahá: Toespraken in Parijs pagina 161 

 3



“Het is daarom duidelijk dat, teneinde enige vordering in het zoeken naar de waarheid te maken, 
wij bijgeloof moeten opgeven. Zouden alle zoekers dit beginsel volgen, dan zouden zij een 
duidelijk beeld van de waarheid verkrijgen.” 3

 
“Daarom is het noodzakelijk afstand te doen van onze persoonlijke vooroordelen en vormen van 
bijgeloof, willen wij in alle ernst zoeken naar de waarheid. Tenzij wij in gedachten onderscheid 
maken tussen dogma, bijgeloof en vooroordeel enerzijds en waarheid anderzijds, kunnen wij 
daar niet in slagen. Zijn wij in ernst op zoek naar iets, dan zoeken wij er overal naar. Dit 
beginsel moeten wij uitvoeren bij ons zoeken naar de waarheid.” 4

 
“Het betekent óók, dat wij bereid moeten zijn alles uit de weg te ruimen wat wij voordien hebben 
geleerd, alles wat onze schreden op de weg naar waarheid zou belemmeren. Wij moeten er niet 
tegenop zien om, zo nodig, onze opvoeding geheel opnieuw te beginnen. Wij moeten niet toestaan 
dat onze liefde voor een religie of een persoonlijkheid onze ogen dermate verblindt dat wij 
gekluisterd worden door bijgeloof! Wanneer wij ons van al deze banden hebben bevrijd en met 
een vrije geest zoeken, dan zullen wij in staat zijn ons doel te bereiken.” 5

 
“Gisteren sprak ik over het eerste beginsel van de Leer van Bahá'u'lláh, 'Het zoeken naar de 
waarheid' en hoe nodig het is dat een mens alles wat het karakter van bijgeloof heeft van zich 
afzet, evenals iedere traditie die zijn ogen verblindt voor het bestaan van waarheid in alle 
religies. Hij moet zich niet toestaan alle andere religies te verfoeien, terwijl hij één vorm van 
religie liefheeft en zich daaraan vastklampt. Het is essentieel dat hij in alle religies naar de 
waarheid zoekt en, als zijn zoeken in ernst plaatsvindt, zal hij zeker slagen.” 6

 
“Welnu, alle vraagstukken van zedelijk gedrag die in de geestelijke, onveranderlijke wet van 
iedere religie besloten liggen zijn logisch gezien duidelijk. Zou religie in strijd zijn met het 
logisch denkvermogen, dan zou het geen religie meer zijn, maar enkel en alleen mondelinge 
overlevering. Religie en wetenschap zijn de twee vleugels waarop 's mensen verstand omhoog 
kan wieken, waarmee de mensenziel vooruit kan gaan. Het is niet mogelijk met slechts één 
vleugel te vliegen! Zou een mens trachten te vliegen met alléén de vleugel van religie, dan zou 
hij snel terechtkomen in de poel van bijgeloof, terwijl hij anderzijds met alleen de vleugel van 
wetenschap ook niet vooruit zou komen, maar in het troosteloze moeras van materialisme zou 
wegzinken. Alle hedendaagse godsdiensten zijn verzeild geraakt in bijgelovige praktijken, 
evenzeer in disharmonie met de ware beginselen van de leer die ze vertegenwoordigen, als met 
de wetenschappelijke ontdekkingen van deze tijd. Veel godsdienstleiders denken in toenemende 
mate dat het belang van religie in hoofdzaak ligt in het zich houden aan een verzameling 
bepaalde dogma's en het uitoefenen van riten en ceremoniën! Aan hen, wier ziel zij voorgeven te 
genezen, is geleerd op dezelfde wijze te geloven, en deze mensen houden hardnekkig vast aan de 
uiterlijke vormen die zij verwarren met de innerlijke waarheid.” 7

 
“Wij zijn vertrouwd met de uitdrukkingen 'licht en duisternis', 'wetenschap en religie'. De religie 
die niet hand in hand gaat met wetenschap bevindt zich in het duister van bijgeloof en 
onwetendheid. Veel disharmonie en verdeeldheid in de wereld wordt teweeggebracht door deze, 
door mensen gemaakte, tegenstellingen en tegenstrijdigheden. Zou religie in harmonie zijn met 
wetenschap en ermee samengaan, dan zou veel bitterheid en haat die nu het mensenras ellende 
bezorgt tot het verleden behoren. Overweegt, wat de mens onderscheidt van alle geschapen 
wezens en hem tot een uniek schepsel maakt. Is dat niet zijn denkvermogen, zijn verstand? Zal hij 

                                                 
3 ‘Abdu’l-Bahá, Toespraken in Parijs, p. 154 
4 ‘Abdu’l-Bahá, Toespraken in Parijs, p. 154 
5 ‘Abdu’l-Bahá, Toespraken in Parijs, p. 155 
6 ‘Abdu’l-Bahá, Toespraken in Parijs, p. 155 
7 ‘Abdu’l-Bahá, Toespraken in Parijs, p. 161 
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hiervan geen gebruik maken bij het bestuderen van religie? Ik zeg u: weegt in de balans van rede 
en wetenschap zorgvuldig alles af wat u als religie wordt aangeboden. Als het deze test 
doorstaat, aanvaardt het dan, want het is de waarheid! Zo niet, verwerpt het dan, want het is 
onwetendheid! Kijkt om u heen en neemt waar hoe de wereld van vandaag verdrinkt in bijgeloof 
en uiterlijke vormen! Sommigen aanbidden het voortbrengsel van hun eigen verbeelding, zij 
maken voor zichzelf een denkbeeldige God en vereren deze, ofschoon het maaksel van hun 
eindige denkvermogen niet de oneindige, machtige Maker van alle zichtbare en onzichtbare 
dingen kan zijn! Anderen aanbidden de zon of bomen en ook stenen! In vroeger tijden waren er 
zelfs mensen die de zee, de wolken en zelfs klein aanbaden!”  
 
“Brengt uw gehele geloofsovertuiging in harmonie met de wetenschap. Er kan geen tegenstelling 
zijn, want waarheid is één. Als religie, ontdaan van bijgeloof, tradities en onbegrijpelijke 
dogma's haar overeenkomst toont met de wetenschap, dan zal er in de wereld een grote 
éénmakende, reinigende kracht zijn die alle oorlogen, onenigheid, tweedracht en strijd zal 
wegvagen - en dan zal de mensheid verenigd worden in de kracht van de Liefde Gods.” 8

 
“Er werden herhaaldelijk dogma's, die werden ingegeven door algemeen verbreid bijgeloof en 
vervolmaakt door verkeerd gebruikte intelligentie, opgedrongen aan het goddelijk proces, dat te 
allen tijde een geestelijk en moreel doel had.” 9

 
“In vrijwel iedere richting werd de intellectuele horizon verduisterd door een wolkenpak van 
bijgeloof, tot stand gekomen door het blindelings navolgen van voorgaande eeuwen. Voor de 
grote meerderheid der mensen liepen de gevolgen hiervan uiteen van een verregaande 
onwetendheid aangaande de menselijke ontwikkelingsmogelijkheden en van het materiële 
universum tot aan een naïef vasthouden aan theologische doctrines die weinig of niets te maken 
hadden met de eigen ervaring.” 10

 
“De Communistische beweging verwierp zowel de geldigheid van religie als die van morele 
normen van de bourgeoisie. Volgens haar visie was het geloof in God een neurotische zwakheid 
die het menselijk ras zichzelf permitteerde, een zwakheid die slechts aan generaties heersende 
klassen de ruimte had geboden om bijgeloof te hanteren als een instrument om de massa onder 
de knoet te houden.” 11

 
“Allereerst moet men zijn toevlucht nemen tot iedere denkbare mogelijkheid om zijn hart en 
beweegredenen te zuiveren, anders zou het zinloos zijn om wat dan ook te ondernemen. Het is 
ook onontbeerlijk zich te onthouden van schijnheiligheid en blinde navolging, aangezien ieder 
weldenkend en verstandig mens spoedig de kwalijke reuk ervan zou opmerken.” 12

 
"Wat de tweede lering van Bahá'u'lláh aangaat, een lering die nieuw is: dit handelt over de 
nadrukkelijke opdracht om de Waarheid nader te onderzoeken, d.i. niemand moet zo maar 
blindelings de visie daarop van zijn voorouders navolgen. Nee, iedereen moet zien met eigen 
ogen, horen met eigen oren, en de Waarheid onderzoeken om de zuivere Waarheid te vinden; in 
zoverre de religie van het voorgeslacht zich baseerde op blinde navolging, moet men juist zelf de 
Waarheid aan nader eigen onderzoek onderwerpen. Ook dit is een van de leringen van 
Bahá'u'lláh."  
 

                                                 
8 ‘Abdu’l-Bahá, Toespraken in Parijs, p. 162 
9 Bahá’í International Community in de brochure Bahá'u'lláh 
10 Bahá’í Wereldcentrum in De Eeuw van Licht 
11 Bahá’í Wereldcentrum in De Eeuw van Licht 
12 Compilatie Het Bahá'í Leven 
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“Bahá'u'lláh maakt in Zijn Boodschap een serieus onderscheid tussen enerzijds 'geloven van 
horen zeggen' of 'geloven zoals je ouders of voorouders dat deden', en anderzijds 'geloven op 
basis van eigen persoonlijk en onafhankelijk onderzoek'. Dit is een ingrijpende stap in 
vergelijking met alle voorgaande Profetische Beschikkingen. Daarin leek vaak onderzoek van de 
Waarheid en ware Werkelijkheid nauw verweven met blinde navolging en gevestigde tradities.”  
 
“De gedachtewereld heeft nieuwe vormen aangenomen. Kennis uit vroeger eeuwen en 
filosofische scholen uit het verleden doen in het heden geen opgeld. Behoeften van de huidige 
tijd vragen om nieuwe methoden van aanpak; hedendaagse wereldproblemen zijn van ongekende 
aard. Oude ideeën en denkwijzen raken in hoog tempo achterhaald. Oude wetten en verouderde 
ethische systemen beantwoorden niet langer aan de eisen van de moderne 
levensomstandigheden; we leven namelijk overduidelijk in een tijdperk van een nieuw soort 
leven, het tijdperk van de ontsluiering van de werkelijkheid en, daardoor, in het grootste van alle 
tijdperken. Zie hoe de wetenschappelijke ontwikkeling van de laatste vijftig jaar de kennis en 
prestaties van alle vroegere eeuwen tezamen voorbijgestreefd is en verre overtroffen heeft. 
Kunnen de stellingen en theorieën van vroegere sterrenkundigen onze huidige kennis van de 
zonnen en planetaire systemen verklaren? Kan het masker van raadselachtigheid dat de 
Middeleeuwen in een grip van duisternis hield, voldoen aan de vraag naar een heldere visie en 
inzicht die de wereld van vandaag typeert? Kan het despotisme van bestuurders uit vroeger 
tijden een antwoord geven op de roep om vrijheid, die uit het hart van de mensheid opwelt in 
deze cyclus van verlichting? Het is wel duidelijk dat er geen levensechte resultaten geboekt 
worden op basis van de gebruiken, instellingen en standpunten uit het verleden. Kan, zo bezien, 
blinde navolging van voorvaderlijke levenswijzen en van theologische interpretaties gewoon 
doorgaan met leiding te geven aan en toezicht uit te oefenen op het godsdienstige leven en de 
spirituele ontwikkeling van de hedendaagse mensheid? Moet de mens, begaafd als hij is met het 
vermogen van de rede, zonder nadenken blijven staan achter dogma's, geloofsbelijdenissen en 
gevestigde tradities, waar die in dit tijdperk van doorbrekende werkelijkheid een verstandelijke 
analyse niet verdragen? Zonder enige twijfel zal dit de wetenschappers niet bevredigen; want 
wanneer zij een aangenomen stelling of conclusie als strijdig ervaren met de huidige normen 
voor bewijsvoering en verstoken van een reële fundering, verwerpen zij wat voorheen als norm 
aanvaard was; en vanuit de herziene grondslagen stellen zij de standpunten bij en gaan daarmee 
verder.”  
 
“Heel dit volk heeft een god bij elkaar gefantaseerd in het rijk van de geest, en het vereert die 
eigengemaakte beeltenis. Die beeltenis is evenwel zo opgevat, en wel met het vermogen van de 
menselijke geest; maar de menselijke geest is heel zeker groter dan datgene wat in zijn bereik 
ligt, want de bedachte verbeelding is slechts een vertakking, terwijl de menselijke geest er als 
wortel de grondslag van vormt; en zonder twijfel is de wortel belangrijker dan de tak. Realiseer 
je daarom goed, hoe alle volkeren van de wereld hun knie buigen voor een hersenspinsel van 
eigen maaksel, hoe zij een schepper gestalte hebben gegeven binnen het bestek van hun eigen 
geest; en die benoemen zij als de Maker van al wat bestaat - terwijl het in werkelijkheid slechts 
om een hersenspinsel gaat. De mensen vereren dus alleen maar een waanvoorstelling.” 13

 
“Heel dit volk heeft een god bij elkaar gefantaseerd in het rijk van de geest, en het vereert die 
eigengemaakte beeltenis. Die beeltenis is evenwel zo opgevat, en wel met het vermogen van de 
menselijke geest; maar de menselijke geest is heel zeker groter dan datgene wat in zijn bereik 
ligt, want de bedachte verbeelding is slechts een vertakking, terwijl de menselijke geest er als 
wortel de grondslag van vormt; en zonder twijfel is de wortel belangrijker dan de tak. Realiseer 
je daarom goed, hoe alle volkeren van de wereld hun knie buigen voor een hersenspinsel van 
eigen maaksel, hoe zij een schepper gestalte hebben gegeven binnen het bestek van hun eigen 

                                                 
13 ‘Abdu’l-Bahá, Selectie uit Zijn geschriften 
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geest; en die benoemen zij als de Maker van al wat bestaat - terwijl het in werkelijkheid slechts 
om een hersenspinsel gaat. De mensen vereren dus alleen maar een waanvoorstelling.” 14

 
“Verheft u en verbrijzelt, gewapend met de kracht van geloof, de goden van uw ijdele 
verbeelding die verdeeldheid onder u zaaien. Houdt u vast aan hetgeen u nader tot elkander 
brengt en u verenigt.”15  
 
“Verheft u, o mensen, en besluit door de kracht van Gods macht de overwinning op uzelf te 
behalen, zodat de gehele mensheid kan worden bevrijd en gelouterd van haar knechtschap aan 
de goden van haar ijdele verbeelding - goden die haar zulk een schade berokkenen en 
verantwoordelijk zijn voor de ellende van hun rampzalige aanbidders. Deze afgoden vormen de 
hindernis die de mens belemmert in zijn pogingen tot vooruitgang op de weg naar 
volmaaktheid.” 16

 
“Wij smeken U, o Heer, bescherm ons tegen de scharen van ijdele waan en nutteloze 
verbeelding. Gij zijt in waarheid de Machtige, de Alwetende.” 17

 
“Geloofd zij Uw Naam, o mijn God! Ik smeek U bij de geuren van het gewaad van Uw genade, 
die op Uw bevel en in overeenstemming met Uw wens over de gehele schepping werden 
verspreid, en bij de Dagster van Uw wil die door de kracht van Uw macht en Uw soevereiniteit 
helder aan de horizon van Uw genade schijnt, om elke ijdele waan en nutteloze verbeelding uit 
mijn hart te wissen, opdat ik mij met mijn gehele genegenheid tot U mag keren, o Gij Heer van 
de gehele mensheid.” 18

 
“Ik smeek U, o mijn God, bij Uw kracht en Uw macht en Uw soevereiniteit, die allen die in Uw 
hemel en op Uw aarde zijn omvatten, deze stralende Weg en dit rechte Pad aan Uw dienaren 
bekend te maken, opdat zij Uw eenheid en Uw een-zijn mogen erkennen met een zekerheid die 
door de nutteloze verbeelding van de twijfelaars niet zal verzwakken en door de ijdele 
hersenschimmen van de eigenzinnigen niet zal worden verduisterd.” 19

 
“Eén van de eerste vermaningen die Shoghi Effendi aan de Nationale Geestelijke Raden richtte 
was de volgende: Ik ben er zeker van dat het voor ons van het hoogste belang is dat wij, met een 
stevige basis van eenheid in bedoelingen en actie, daarbij elk spoor van vijandigheid en 
wantrouwen uit het verleden uit onze harten uitwissend, één front moeten vormen en, op een 
wijze en tactvolle manier alles moeten bestrijden wat de geest van de Beweging zou kunnen 
verduisteren, wat tweedracht in zijn rangen kan veroorzaken en hem beperken door dogmatisch 
en sektarisch bijgeloof.” 20

 
“Als verklaringen en religieuze leringen tegen de rede ingaan en in tegenspraak met wetenschap 
worden bevonden, zijn zij resultaten van bijgeloof en verbeelding.” 21

 
“De Hemelse Vader zal u echter zodanig verlichten dat u, gelijk de stralen van de zon, de 
donkere wolken van bijgeloof uiteen zult drijven, in het midden van de hemel luisterrijk zult 
schijnen en het aangezicht der aarde zult verlichten.” 22

                                                 
14 ‘Abdu’l-Bahá, Selectie uit Zijn geschriften 
15 Bahá'u'lláh, Bloemlezing, CXI 
16 Bahá’u’llláh, Bloemlezing, XLIII, p. 60 
17 Bahá’í-gebeden 2005 
18 Bahá’í-gebeden 2005 
19 Bahá’í-gebeden 2005 
20 Universele Huis van Gerechtigheid, brieven periode 1993 - 1998 
21 Compilatie Wetenschap en religie als Partners - een Bahá'í-principe 
22 Bahá’u’lláh in Compilatie Crisis en Overwinning 
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“Aldus werd hun bijgeloof een sluier tussen hen en hun eigen hart en weerhield het hen van het 
pad van God, de Verhevene, de Grote.” 23

 
“O God! De wolken van allerhande bijgeloof hebben de horizon van de harten der mensen 
verduisterd.”  
 
Over de afschaffing van religies 
 
Uitspraken van ‘Abdu’l-Bahá, de zoon van de Stichter van het Bahá’í-geloof (Bahá’u’lláh) 
kunnen - juist in dit tijdsgewricht! - nogal ontnuchterend overkomen en als aanstootgevend 
ervaren worden. Hij betreurt het lot van openbaringsreligies als hij zegt: “In plaats van 
broederschap en overeenstemming, is religie verworden tot de oorzaak van haat. In plaats van 
eenheid veroorzaakte het vijandigheid en strijd.” 24 Zijn vader had het expliciet over een ziekte: 
“Religieus fanatisme en religieuze haat zijn een wereldverslindend vuur waarvan het 
destructieve geweld door niemand kan worden getemperd. Alleen de Hand van goddelijke 
Kracht kan de mensheid verlossen van deze verwoestende ziekte.” 25 Hij richtte zich trouwens tot 
een verziekte mensheid: “De alwetende geneesheer houdt Zijn vinger op de pols van de 
mensheid. Hij stelt de ziekte vast en schrijft in Zijn onfeilbare wijsheid het geneesmiddel voor. 
Het geneesmiddel dat de wereld in haar huidige lijden van node heeft, kan nooit hetzelfde zijn 
als dat waaraan een later tijdperk behoefte zal hebben. Houdt u zich vol zorg bezig met de noden 
van de tijd waarin gij leeft, en maakt zijn noden en behoeften tot het middelpunt van uw 
overwegingen.” 26

 
Opvallend in de bahá’í-openbaringsgeschriften is het gebruik van het ziektemodel. De mensheid 
verkeert volgens Bahá’u’lláh kennelijk in een religieus zeer ongezonde toestand. Hij wijst er op 
dat één zelfde evolutionair proces het religieuze leven van de mensheid kenmerkt en iedereen zal 
begrijpen dat de grote diversiteit aan gevestigde religies z’n oorzaak heeft in het tijdsgewricht en 
binnen de regionale context ter plaatse waarin iedere religie op aarde ontstond. Ook de religieuze 
evolutie van de mensheid (net als iedere natuurlijke evolutie op onze planeet) kan nooit op 
uniformiteit gebaseerd zijn, maar moet op een zo groot mogelijke verscheidenheid gebaseerd 
zijn. Iedereen zal begrijpen dat evolutie niet een rechtlijnige en gladde ontwikkelingslijn volgt, 
maar gigantische crisissen vertoont; de universele ziekte die de gezondheid van de mensheid van 
vandaag aantast, is de ziekte van verdeeldheid. Steeds wordt er in de Bahá’í-geschriften gepraat 
over ziekte en genezing, zowel door Bahá’u’lláh als door ‘Abdu’l-Bahá. Voor de nodige 
nuanceringen en volledigheid zal ik hieronder een ruime diversiteit van uitspraken citeren: 
 
‘Abdu’l-Bahá erkende dat religie op zich altijd een ‘machtig bolwerk’ is, “maar dat zij liefde 
moet voortbrengen en geen boosaardigheid of haat. Als religie tot kwaadwilligheid, wrok en 
haat zou leiden heeft zij geen waarde. Want religie is [bestemd als] een geneesmiddel; en als het 
geneesmiddel kwalen veroorzaakt, doe het dan weg. Nogmaals wat religieuze, racistische, of 
nationale dan wel politieke vooringenomenheid betreft: al deze vooroordelen tasten de wortels 
van het menselijk leven aan, ze leiden stuk voor stuk tot bloedvergieten en vernietiging van de 
wereld. Zolang deze vooroordelen blijven bestaan, zullen er voortdurend vreselijke oorlogen 
zijn.” 27

 

                                                 
23 Bahá’í Gebedenboek 2005 
24 ‘Abdu'l-Bahá in Promulgation of Universal Peace, p.446 
25 Bahá'u'lláh in Epistle to the Son of the Wolf, p.14 
26 Bahá'u'lláh in Bloemlezing uit de geschriften van Bahá'u'lláh, CVI 
27 ‘Abdu’l-Bahá, Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá, blz. 248-249 
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“Religie moet alle harten verenigen, en moet bewerkstelligen dat oorlogen en twisten uitgewist 
worden van het aangezicht van de wereld; religie moet de bron zijn van spiritualiteit, moet leven 
en licht brengen in ieder hart. Als religie een oorzaak wordt van antipathie, van haat en 
verdeeldheid, dan is het beter om je ervan te ontdoen. Het zou een ware religieuze daad zijn als 
je je van zo’n religie terugtrekt. Want het is duidelijk dat het doel van een geneesmiddel is om te 
genezen. Maar als dat geneesmiddel de klacht alleen nog maar doet toenemen, dan kun je het 
beter laten staan. Iedere religie die niet een oorzaak is van liefde en eenheid is geen religie. Alle 
heilige profeten waren als geneesheren voor de ziel. Zij schreven de voorschriften voor de 
genezing van de mensheid. Dus iedere medicijn die de oorzaak is van ziekte, komt niet van de 
grote en opperste Geneesheer.” 28

 
 “Als religie de oorzaak wordt van vijandigheid en bloedvergieten, dan is religieloosheid te 
verkiezen, want religie is bedoeld als geneesmiddel voor allerlei ziekte, en als een geneesmiddel 
de oorzaak wordt van ziekte en problemen, dan is het beter om je ervan te ontdoen.” 29

 
“Religie is de sterkste vesting, maar het moet de oorzaak zijn van harmonie, en niet de oorzaak 
van haat en vijandschap, en als het haat en vijandigheid veroorzaakt, is die religie waardeloos. 
Want religie is eigenlijk gelijk een geneesmiddel. Als het geneesmiddel de ziekte veroorzaakt, is 
het beter om je ervan te ontdoen.” 30

 
“Een wezenlijk principe in de Leer van Bahá'u'lláh is dat religie de oorzaak moet zijn van 
eenheid en liefde onder de mensen; dat dát de hoogste uitstraling van goddelijkheid is, dé 
stimulus voor het leven, de bron van eer en de oorzaak van eeuwig bestaan. Religie is niet 
bedoeld om vijandschap en haat op te wekken, noch om te verworden tot de bron van tirannie en 
onrechtvaardigheid. Als religie de oorzaak blijkt te zijn van vijandigheid, verdeeldheid en 
vervreemding binnen de mensheid, dan zou zekerlijk de áfwezigheid van religie te verkiezen zijn. 
Religieuze leringen zijn gelijk een geneeskundig ingrijpen met als doel de behandeling en 
genezing van de mensheid. Als de enige uitkomst van een geneeskundig ingrijpen blijft steken op  
diagnose en vruchteloos discussiëren over symptomen, dan zou het beter zijn om die kuur te 
staken en deze af te schaffen. In deze zin zou de áfwezigheid van religie tenminste nog enige 
groei van eenheid bevorderen.” 31

 
Religies zijn natuurlijk niet zomaar af te schaffen maar dat neemt niet weg dat de volgende 
opinie van ‘Abdu’l-Bahá reeds onder een groeiend aantal mensen leeft: “Bahá’u’lláh leerde dat 
religie de belangrijkste basis is voor liefde en eenheid, en ook de oorzaak van eenheid. Als een 
religie de oorzaak wordt van haat en disharmonie, dan zou het beter zijn dat die religie niet zou 
bestaan. We zijn dan beter gebaat zónder zo’n religie dan mèt zo’n religie.” 32

 
“Goddelijke religie is niet een zaak van twist en onenigheid. Als religie de bron wordt van 
antagonisme en strijd, dan is de afwezigheid van religie te prefereren. Religie is bedoeld om de 
geregelde maatschappij tot leven te wekken. Als het de doodsoorzaak is van de mensheid, dan 
zou het niet-bestaan van religie een zegen en een weldaad voor de mens zijn. Het is om die reden 
dat vandaag de dag gezocht moet worden naar goddelijke leringen, want die zijn de 
geneesmiddelen voor de huidige conditie van de wereld der mensheid.” 33

 

                                                 
28 ‘Abdu'l-Bahá in 1910, in Paris Talks, p.129 
29  ‘Abdu'l-Bahá, in Promulgation of Universal Peace, p.347 
30 ‘Abdu'l-Bahá in een brief aan Martha Root 
31 ‘Abdu’l-Bahá in Promulgation of Universal Peace, p.389 
32 ‘Abdu'l-Bahá in Toespraken in London, p.28 
33 ‘Abdu'l-Bahá in Foundations of World Unity, p.22 
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“Als religie de bron wordt van strijd en vijandigheid, dan is z’n niet-bestaan te verkiezen boven 
z’n wel-bestaan, want dan is het een catastrofe voor de mensenwereld. Vanzelfsprekend moet de 
wereld der mensheid zichzelf ontdoen van zo’n catastrofe.” 34

 
“Als religie de oorzaak is van vijandigheid, bloedvergieten en van haatdragendheid, dan is 
zekerlijk het ‘niet-zijn’ van religie beter dan het ‘zijn’ van religie, en het niet-bestaan van religie 
beter dan het wel-bestaan van religie. Religie en wetenschap zijn als een tweelingpaar. Religie 
en wetenschap corresponderen. Als een religieuze zaak niet met de rede te vatten is en in 
tegenspraak met wetenschap, dan is die religieuze zaak slechts een kwestie van verbeelding en 
niet geloofwaardig.” 35

 
De term ‘wetenschap’ moet hier in alle breedheid begrepen worden, als intellectuele kennis, als 
ontwikkelde realiteitszin, als geschoolde rede, als gescherpt en gedifferentieerd verstand. En op 
vele plaatsen zegt hij dan steeds hetzelfde in andere woorden over de verhouding tussen geloof 
en rede, bijvoorbeeld: “Religie moet de voornaamste bron zijn van liefde in iedere gemeenschap. 
Geen enkele ware religie kan strijd veroorzaken. Als vijandigheid de vrucht is van religie, dan is 
zekerlijk het niet-bestaan van religie beter dan het wel-bestaan van religie. Religie moet in 
overeenstemming zijn met wetenschap en rede. Als het niet daarmee in overeenstemming is, dan 
is het puur bijgeloof. Rede leidt ons tot de werkelijkheden van de dingen. Het is nodig dat alle 
vooroordelen verdwijnen.” 36

 

                                                 
34 ‘Abdu’l-Bahá schets de vergane religie als catastrofe in Star of the West, Vol.3, No.9, p.13 
35  Star of the West Vol. 3, No. 10, p. 29 
36 Star of the West, Vol.13, p.292 
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