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Informatie over ANBI-beschikking op www.bahai.nl

Verkort jaarverslag 2017-2018
Inleiding en achtergrond
Bahá’í-gemeenschap Nederland is de als kerkgenootschap geregistreerde geloofsgemeenschap van
volgelingen van Bahá’u’lláh, de Stichter van het Bahá’í-geloof. Het Bahá’í-geloof is als ondeelbare
religie georganiseerd op plaatselijk, landelijk en internationaal niveau. De Nationale Geestelijke Raad
van de Bahá’ís van Nederland is de bestuurder van de Nederlandse Bahá’í-gemeenschap. In
gemeenten met 9 of meer geregistreerde bahá’ís vormt de Plaatselijke Geestelijke Raad het lokale
bestuur.
Over de doelstellingen van het Bahá’í-geloof zegt Bahá’u’lláh:
“O, gij mensenkinderen! Het fundamentele doel dat het Geloof van God en Zijn Religie bezielt, is de
belangen van de mensheid te beveiligen, de eenheid der mensheid te bevorderen en de geest van liefde en
kameraadschap onder de mensen aan te kweken. Laat het niet een bron van onenigheid en strijd, van haat en
vijandschap worden. Dit is het rechte Pad, het hechte en onwrikbare fundament. Alles wat op dit fundament
wordt opgericht, kan door de wisselvalligheden der wereld nooit aan kracht verliezen, noch zal het verloop
van talloze eeuwen haar structuur ondermijnen.”1
“Is het niet het doel van iedere Openbaring om in de hele aard van de mensheid een verandering tot stand
te brengen, een verandering die zich uiterlijk en innerlijk kenbaar zal maken en die zowel het innerlijke leven
als de uiterlijke omstandigheden zal beïnvloeden?”2
De bahá’ís, volgelingen van Bahá’ú’lláh en leden van de Bahá’í-gemeenschap, zetten zich in voor de
verspreiding van de leringen van het Geloof. Zij doen dit op individueel niveau in hun persoonlijk
leven en in georganiseerd verband door activiteiten van de (Nederlandse) Bahá’í-gemeenschap.
Wereldwijd wordt de bahá’í-gemeenschap geleid en geïnspireerd door het Universele Huis van
Gerechtigheid, het ‘Hoofd van het Geloof’, dat gezeteld is in de stad Haifa in de staat Israël. Het
Universele Huis van Gerechtigheid beschrijft de strategische doelstellingen van de gemeenschap en
communiceert daarover door middel van brieven en boodschappen, gericht aan nationale bahá’ígemeenschappen en aan de bahá’ís van de wereld. In zogenaamde ‘jarenplannen’ worden de doelen
en activiteiten gekanaliseerd. Het jaar 2017-2018 was het tweede jaar van het huidige vijfjarenplan,
dat op 21 april 2021 afloopt. De leiding van het Universele Huis van Gerechtigheid aan de bahá’íwereld wordt gepubliceerd op de website www.bahai.org.

Verspreiding van de leringen van Bahá’u’lláh
Waar de bahá’ís in geloven en wat de bahá’ís doen staat beschreven op de website www.bahai.nl.
Bovenaan staan de activiteiten die rechtstreeks verband houden met de verspreiding van het
gedachtegoed door middel van educatieve programma’s, deelname aan het publieke debat, het
organiseren van bijeenkomsten voor aanbidding en het ontwikkelen van sociaal-economische
ontwikkelingsactiviteiten op wijkniveau. Deze activiteiten dragen bij aan de bevordering van eenheid
en onderlinge verstandhouding van de inwoners van een plaats of wijk.
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Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá’u’lláh, blz. 129.
Bahá’u’lláh, Het Boek van Zekerheid, blz. 134.
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De educatieve programma’s worden uitgerold door het Nationaal Trainingsinstituut, een instelling
van Bahá’í-gemeenschap Nederland, onder toezicht van de Nationale Geestelijke Raad. Er zijn
programma’s voor kinderen in de zogenaamde kinderklassen, voor jeugdigen van 11 tot 15 jaar in de
zogenaamde jeugdgroepen en jeugdkampen, voor jongeren van 15 tot 30 jaar jongerenconferenties,
trainingsprogramma’s en de internationale seminars van het Institute for Studies in Global Prosperity.
Voor volwassenen zijn er de zogenaamde leerkringen voor capaciteitsopbouw op het gebied van
geestelijke beginselen, moraliteit en ethiek, en het bouwen aan een nieuwe samenleving.
Met name jongeren worden aangemoedigd om tijdens een ‘periode van dienstbaarheid’ als
vrijwilliger de activiteiten van de gemeenschap op voltijdsbasis te ondersteunen. Zij ontvangen
daarvoor slechts een onkostenvergoeding voor elementair levensonderhoud.
De educatieve programma’s voor met name de jeugd worden in een aantal plaatsen in Nederland
intensief op wijkniveau uitgerold in een streven het gemeenschapsleven in de wijk te verbeteren door
mensen van verschillende achtergronden bij elkaar te brengen om samen te werken aan een
gemeenschappelijk doel.

Externe betrekkingen en verdediging van het Bahá’i-geloof
Het Bureau Externe Betrekkingen van de Nationale Geestelijke Raad draagt op nationaal niveau bij
aan processen van organische en geestelijke eenheid door deelname aan maatschappelijke gesprekken
vanuit ervaring door het opbouwen en onderhouden van relaties met de overheid, nietgouvernementele organisaties en de academische wereld, en richt zich specifiek op mensenrechten
(vrijheid van godsdienst) en interreligieuze samenwerking. Sinds 2000 is de gemeenschap betrokken
bij de Prinsjesdagviering in de Grote Kerk in Den Haag. Het Bureau draagt zorg voor een presentatie
van het Bahá’í-geloof op het internet en de sociale media en onderhoudt contacten met de media, als
spreekbuis van de Nederlandse Bahá’í-gemeenschap.

Tweehonderdjarige vieringen van de geboortedag van Bahá’u’lláh
Op landelijk niveau met een nationale viering op vrijdag 19 oktober en op plaatselijk niveau met
vieringen in 73 plaatsen in het weekend van 20 en 21 oktober 2017 is deze bijzondere gebeurtenis
herdacht in aanwezigheid van ruim 2000 gasten. Bijzonderheden over het leven en de missie van
Bahá’u’lláh zijn tot uitdrukking gebracht met de uitgave van boeken en het uitbrengen met
Nederlandse ondertiteling van de film Light to the World.

Bestuur, ondersteuning en beheer
Het landelijk bestuur en de (leden)administratie van de Nederlandse Bahá’í-gemeenschap zetelt in
het Nationaal Bahá’í-centrum in Den Haag alwaar vijf personen voltijds of in deeltijd werkzaam zijn.
De nieuwsvoorziening voor de leden geschiedt door de uitgave van de maandelijkse periodiek Bahá’í
Berichten. Onder beheer zijn de nationale bahá’í-bibliotheek, het nationaal bahá’í-archief en de grond
met opstallen met bestemming het toekomstige nationale Huis van Aanbidding in Zoetermeer.
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