
Verlangen naar… 

Verbondenheid 

Met medewerking vanuit: 
Sjamanisme, Islam, Soefisme, 

Humanisme, Christendom, Bahá’í, 
Zen-Boeddhisme, Hindoeïsme 



Sjamanisme 

Peter de Haan 



Islam 

Esra Altmis 





Humanisme 

Kees Schilder 

Humanisme: 
zelf denken, samen leven 

Ik ben verbonden met de wereld 
En ik ben verbonden met jou 
…..  
BLIJF VRAGEN, BLIJF DENKEN, BLIJF DROMEN…. 

 BLIJF  NIEUWSGIERIG 



Mijn overtuiging als humanist 
(Marco van Groenendaal – humanistisch geestelijk verzorger) 

 

Ik ben verbonden met de wereld 
En ik ben verbonden met jou. 
En meer dan ik van jou verschil 
Oneindig veel meer 
Deel ik met je wat we delen 
Bijvoorbeeld dat we vrij zijn 
Onze wegen te nemen 
Altijd is er een te nemen 
Op gevoel, met intuïtie, vanuit rede 

 

Ik ervaar de wereld om mij heen 
En omdat ik haar ervaar 
Kan ik van haar weten. 
Ik zie, ik hoor, ik ruik, ik voel, ik proef 
Met mijn waarneming voed ik mijn weten. 
Dat een zinvolle wereld niet is gegeven 
Maar dat ik haar zinvol moet maken 
Zelf en met anderen samen 



Nieuwsgierig 

 

naar  

 

de 

 

ander 



Boeddhisme/Zen-traditie 

Wanda Sluyter 



De metta meditatie kent 5 fasen: 
 

1. Begin met het ontwikkelen van liefdevolle vriendelijkheid voor jezelf. 
Roep een herinnering op aan een tijd dat je je gewaardeerd of geliefd voelde, en laat die 
liefde je hart weer verwarmen en je hele wezen vullen als warme zonnestralen, terwijl 
je voor jezelf herhaalt: 

“Moge ik gelukkig zijn, Moge het me goed gaan.” 

 

2. Neem daarna iemand in gedachten die je dierbaar is. 
Je partner, goede vriend, familielid. 

En wens hem of haar ook toe dat hij gelukkig moge zijn. 

 

3. Neem nu iemand in gedachten die neutraal voor je is. 
 

4. Richt nu je aandacht op iemand met wie je moeite hebt. 

 

5. Breid tenslotte je liefdevolle vriendelijkheid uit naar al de voorafgaande personen; 
jijzelf, de dierbare, de neutrale persoon en diegene met wie je moeite hebt. 

Breid daarna dit uit naar iedereen in deze ruimte, deze straat, deze 
woonplaats en zo ver als je kunt. 



Pauze 



Hindoeïsme 

Frank de Beer 



Hare Krishna, Hare Krishna 
Krishna Krishna, Hare Hare 

Hare Rama, Hare Rama 
Rama Rama, Hare Hare 

De betekenis: 

O energie van de Heer (Hare), 

O Alaantrekkelijke Heer (Krishna), 

O Bron van alle vreugde (Rama), 

Laat met U alstublieft dienen. 



Christendom 

Wim Dekker 





Bahá’í gemeenschap 

Frans Devilee 



O mijn God, o mijn God!  
Verenig de harten van Uw dienaren en openbaar hun Uw 

verheven plan. 
Mogen zij Uw geboden nakomen en bij Uw wet verblijven. 
Help hen, o God, in hu streven en schenk hun kracht U 

te dienen. 
O God, laat hen niet aan zichzelf over, maar leid hun 
schreden met het licht van Uw kennis, en verblijd hun 

hart met Uw liefde. 
Waarlijk, Gij zijt hun Helper en hun Heer. 

                                                                               

Bahá’u’lláh 

 



Europa 



Noord Amerika 



Midden Amerika 



India 



Rusland 
(wordt herbouwd) 



Australië 



Colombia 
(Ontwerp) 



Zuid Amerika 



Oceanië 

nieuwe map 2


Afrika 



Cambodja 
(Ontwerp) 



Building Bridges 
 

  

 

 
 

When the wall says stay away, we’re from a different land 

We’re going to tell them, the earth’s one country and we’re 

world citizens 

And turn that wall into a bridge. Take my brother by the hand 

And walk across that bridge to the world God promised man.  

  

 

             We’re building bridges out of the walls 

             Building bridges out of the walls 

             Building bridges out of the walls 

             That keep us apart. 

  

 



When the wall says stay away, we’re from a different race 

We’re going to tell them there’s just one race and that’s the 

human race 

And turn that wall into a bridge. Take my sister by the hand 

And walk across that bridge tot he world God promised man. 

  

 

             We’re building bridges out of the walls 

             Building bridges out of the walls 

             Building bridges out of the walls 

             That keep us apart. 

  

 



When the wall says stay away, our religions aren’t the same 

We’re going to tell them we just worship God by different 

names 

And turn that wall into a bridge. Take my family by the hand 

And walk across that bridge tot he world God promised man. 

  

 

             We’re building bridges out of the walls 

             Building bridges out of the walls 

             Building bridges out of the walls 

             That keep us apart. 

  

 



Soefisme 

Oene-Wim Stallinga 







Âdam, âmad 
Adam (aanraking, geest, adem) kwam 

 

dam dam âmad 
adem voor adem kwam hij 

 

Havâ ou Râ 
Eva (ziel) evenzo 

 

ham dam âmad 
kwam in zijn gezelschap (harmonie) 



Wees niet bang 
 

  

 

 
 

Wees niet bang voor de waarheid. 

Heb geen angst voor het woord. 

Huiver niet voor geaardheid 

die bij anderen hoort. 

Laat een ander zijn leven. 

Gun een ander zijn geloof. 

Geef wat jou is gegeven. 

Dicht die gapende kloof. 

Geef wat jou is gegeven. 

Dicht die gapende kloof. 

  

 

 
 

Leg je ziel niet aan banden. 

Zet je hart niet op slot. 

Maak je vuisten tot handen. 

Breek geen schoonheid kapot. 

Kijk waar de anderen bleven. 

Hou je oren niet doof. 

Geef wat jou is gegeven. 

Dicht die gapende kloof. 

Geef wat jou is gegeven. 

Dicht die gapende kloof. 

  

 


