
                             "De vele namen van de bron" 

 
Een universele eredienst, geleid door vertegenwoordigers van de 
Soefibeweging Nederland.                                       5 januari 2014   
 
Ter gelegenheid van het jubileum van het OIG: 20 jaar vieren en 
delen door mensen met verschillende geloofsopvattingen   
 
 
De goedgevulde zaal van de Irishof was doodstil, toen door drie 
voorgangers, cherags, van de Soefigemeenschap de kaarsen 
werden ontstoken die de zes grote wereldgodsdiensten 
vertegenwoordigen.  
Daarvóór was ook de OIG kaars ontstoken, zoals dat in alle 
vieringen plaatsvindt. Daarmee wordt hetzelfde gedachtegoed 
uitgedrukt als bij de Soefigemeenschap: alle geloven behoren 
gerespecteerd 
te worden; wij 
komen uit 
dezelfde Bron 
en zijn op weg 
naar dezelfde 
bestemming. 
De dienst die 
nu gehouden 
werd, voltrok 
zich volgens de 
riten die in een 
soefi-dienst 
gebruikelijk zijn. 
Na het aansteken van de kaarsen werd er uit zes heilige 
geschriften een tekst gelezen, die aansloot bij het thema: elke wijze 
waarop de naam van de Ene, het Goddelijke, de Allerhoogste, 
beschreven en geduidt wordt, staat voor een manier waarop die 
Ene ervaren en beleden wordt; maar zij komen uiteindelijk voort uit 
dezelfde Bron. 
 
 



De aanwezigen waren vol aandacht en zij volgden  intens de riten 
die volgens een vaststaand schema uitgevoerd werden. In een 
toespraak werd tot uitdrukking gebracht dat wij als mensen op 
aarde allen deel uitmaken van één gemeenschap, waarvan het 
Goddelijke onze Vader en onze Moeder is.  
 
In een gebed werd onder andere uitgesproken: 
Gij zijt de eerste oorzaak en het laatste gevolg, het Goddelijk licht en de Geest 
van Leiding, Alpha en Omega. Uw licht is in alle vormen, uw liefde in alle wezens, 
in een liefdevolle moeder, in een vriendelijke vader, in een onschuldig kind, in een 
helpende vriend, in een bezielende leraar. 

 
Na het uitspreken van een zegen luisterden we naar mooie 
afsluitende pianomuziek, waarna de koffie wachtte. 
Daarna was er gelegenheid tot het stellen van vragen, waar ruim 
gebruik van werd gemaakt. De dienst werd afgesloten met een 
ontmoeting met een nieuwjaarsdrankje. Daarbij getuigden velen 
geraakt te zijn door deze bijzondere eredienst.  
Met deze universele eredienst werd het jubileumseizoen van het 
OIG afgesloten.  
 
     


