
Jos Hazebroek, Bahá’í 
Wat is vrede voor Jos. 
’Mijn kijk op vrede is mede gevormd door de leringen van 
Bahá’u’lláh (de Heerlijkheid van God), de stichter van het 
Bahá’í Geloof. Van alle religies in de wereld is dit de jongste in 
onze geschiedenis’. 
‘Vrede beschouw ik als een heilzame toestand van rust en 
harmonie en de afwezigheid van twist of strijd. Dit geldt zowel 
voor ieder individu afzonderlijk als voor 
samenwerkingsverbanden op lokaal, nationaal en internationaal 
niveau’. 
‘Op individueel niveau is vrede voor mij in balans zijn. 
Aandacht hebben voor en betrokken zijn bij de ander en die 
helpen indien nodig. Ook aandacht hebben voor en betrokken 
zijn bij mijzelf, zorgen voor mijn eigen geestelijke ontwikkeling 
in een poging op die manier vandaag een beter mens te zijn dan 
gisteren’. 

Dagritme 
‘In ieder mens zijn twee naturen aanwezig; zijn geestelijke of 
hogere natuur en zijn stoffelijke of lagere natuur. Om die hogere 
natuur te ontwikkelen is verfijning van het innerlijke karakter en 
dienstbaarheid aan de mensheid nodig. Dit tweevoudige morele 
doel – zorgdragen voor eigen geestelijke en intellectuele groei en 
tegelijkertijd bijdragen aan de transformatie van de samenleving 
– is essentieel voor mijn dagelijkse leven en voor mijn bijdrage 
aan het bereiken van wereldvrede’.	

Vrede, een utopie? 
‘Vrede is wat mij betreft géén utopie! Mijn overtuiging is dat de 
wereld een glorieuze toekomst van vrede tegemoet gaat. Volgens 
de leringen van Bahá’u’lláh zal de mensheid zich in een 
wereldstaat organiseren en uiteindelijk deze “Allergrootste 
Vrede”, zoals die door alle grote religies is voorspeld, weten te 
stichten’. 

Dienstbaar zijn 
‘Thuis nemen wij beslissingen op basis van gelijkwaardigheid. 
Waar ik verder voor sta is het dienstbaar zijn aan de 
samenleving; helpen waar dat nodig is en ik dat kan; of dat nu 
thuis is, bijvoorbeeld in de huishouding (wat overigens van mijn 
kant nog wel wat beter kan), hulp verlenen bij mij in de straat of 
in de buurt; het coachen van de jeugd bij Go4it. Waar ik veel 
plezier aan beleef is het, samen met andere leden van het 
platform LEV, onderhouden van de vredestuin, onderdeel van 
het Vredespad in Park Meerland in Meerhoven. Verder doe ik 
bestuurswerk voor de Stichting Vredescentrum Eindhoven en 

          

Jos is getrouwd en vader van twee 
volwassen zonen. Hij is 
gepensioneerd en op diverse 
gebieden actief als vrijwilliger: 
actief lid van de wereldwijde 
bahá’í gemeenschap, jeugdcoach 
bij Go4it! (onderdeel van Dynamo 
jeugdzorg), bestuurslid van 
Stichting Vredescentrum 
Eindhoven, lid van het Platform 
LEV, lid van Lions Club 
Eindhoven Host en in dat verband 
jaarlijks bezig met de Lions 
International Vredesposter 
tekenwedstrijd voor kinderen die 
11, 12 of 13 jaar oud zijn. Zijn 
hobby's zijn lezen, fietsen, 
wandelen en reizen. 



voor de Eindhovense Bahá’í Gemeenschap. Ook ben ik betrokken bij de Lions International 
Vredesposter tekenwedstrijd. En last but not least, onze 3 kleinkinderen in Maastricht geven mij 
veel levensvreugde’. 

Film-/lees-tip:  
’Ik zou een drietal boeken willen aanprijzen. 

• Samen rijk van Koen Bruning.  
Hierin wordt beschreven hoe het basisinkomen Nederland een toekomst geeft.  

• High Conflict van de Amerikaanse onderzoeksjournalist Amanda Ripley. 
Wanneer we verbijsterd zijn door de waanzin van de andere kant -in onze politiek, op het 
werk of thuis- is het omdat we niet zien, hoe het conflict zelf de overhand heeft gekregen. 
Dat is wat een hoog conflict (High Conflict) doet. Het is de onzichtbare hand van onze tijd. 
En het is anders dan de nuttige wrijving van een gezond conflict. Dat is een noodzakelijke 
kracht die ons dwingt om betere mensen te zijn. Dat is een goed conflict, en het is een 
noodzakelijke kracht die ons ertoe aanzet betere mensen te zijn. Een hoog conflict is 
daarentegen wat er gebeurt als onenigheid uitmondt in een soort vete tussen goed en kwaad, 
het soort met een wij en een zij. 

• The Ascent of Society van John S. Hatcher 
Dit boek gaat over de relatie tussen individuele geestelijke ontwikkeling en de collectieve 
vooruitgang van beschaving’. 
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