
Programma voor de viering van Ridvan 177 B.E.  

 

Opening en welkom woord door de voorzitter Ramin Homai 

 

Stukje muziek; door Shirin 

Kindergebed; door Arwen 

O Gij vriendelijk Heer! Deze liefelijke kinderen zijn het werk van de vingers van Uw macht en 

de wondere tekenen van Uw grootheid. O God! Bescherm deze kinderen, help hen door Uw 

genade om opgeleid te worden en stel hen in staat dienstbaar te zijn aan de mensheid. O 

God! Deze kinderen zijn parelen, laat hen gekoesterd worden in de schelp vaan uw 

goedertierenheid. Gij zijt de Genadige, de Liefderijke.                                                                                                                              

'Abdu'l-Bahá 

 

Jongeren gebed; door Leyli 

Lof en eer zij U, o Heer mijn God! Dit is een uitverkoren jong boompje dat Gij in de weiden 

van Uw liefde hebt geplant en met de vingers van Uw Heerschappij hebt gevoed. Gij hebt 

het water gegeven uit de bron van eeuwig leven die opwelt in de tuinen van Uw één-zijn, en 

Gij hebt de wolken van Uw tedere barmhartigheid Uw gunsten erop doen neerregenen. Het 

is nu volgroeid en volledig tot ontwikkeling gekomen onder de beschutting van Uw 

zegeningen die zichtbaar zijn uit de morgenstond van Uw goddelijk wezen. Het is 

uitgebarsten in bladeren en bloesems, beladen met vruchten door de voorzienigheid van Uw 

wondere gaven en genadegiften, en het beweegt in de liefelijke bries die vanuit Uw 

goedertierenheid waait. 

O Heer! Laat deze jonge boom groen en fris worden en gedijen door de uitstortingen van Uw 

milddadigheid en gunst, waarmee Gij de tabernakelen van Uw eeuwig Koninkrijk hebt 

gesierd en de essenties van eenheid in de arena van hereniging hebt getooid. 

O Heer! Help hem bij met Uw sterkende genade, die uit Uw onzichtbaar Koninkrijk 

voortstroomt, en sta hem bij met de scharen die voor de ogen van Uw dienaren verborgen 

zijn, en geef hem vaste voet in Uw tegenwoordigheid. Maak zijn tong los om U noemen en 

verblijd zijn hart zodat hij Uw lof zingt. Verlicht zijn gelaat in Uw Koninkrijk, begunstig hem in 

de hemels rijk en bevestig hem genadiglijk in dienstbaarheid aan Uw Zaak. 

Gij zijt de Almogende, de Alglorierijke, de Almachtige.                                          'Abdu'l-Bahá 

 

Gezongen gebed; door Nadim 

Delen van de teksten van de Ridvan Tafel; door Mutaleni en Ruben; 



Delen uit: De Tafel van Ridván 

De goddelijke Lentetijd is gekomen, O Verhevenste Pen, want het Hoogtij van de Albarmhartige 

komt snel naderbij. Maakt u op en verheerlijkt de naam van God voor de gehele schepping en 

verkondigt Zijn lof op zulk een wijze dat al het geschapene zal worden herboren en vernieuwd. 

Spreekt en houdt U niet stil. De dagster van gelukzaligheid schijnt boven de horizont van Onze 

naam, de Gelukzalige, aangezien het koninkrijk van de naam van God is getooid met het 

versiersel van de naam van uw Heer, de Schepper der hemelen. Staat op voor de volkeren der 

aarde en wapent u met de kracht van deze Grootste Naam, en behoort niet tot hen die dralen. 

 

Dit is de Dag waarop niets anders kan worden waargenomen dan de pracht van het Licht dat van 

het Aanschijn van Uw Heer, de Genadige, de Milddadigste, afstraalt. Waarlijk, Wij hebben ieder 

mens doen ophouden te bestaan krachtens Onze onweerstaanbare en allesonderwerpende 

soevereiniteit. Daarna hebben Wij een nieuwe schepping in het leven geroepen als een teken 

van Onze genade jegens de mensen. Ik ben waarlijk de Almilddadige, de Aloude der Dagen. 

 

Zeg: Dit is het Paradijs op welks gebladerte de wijn van uiting de getuigenis heeft gestempeld: 

"Hij, die verborgen was voor de ogen der mensen, is geopenbaard, bekleed met soevereiniteit en 

macht!" Dit is het Paradijs, waarvan het geritsel der bladeren verkondigt: "O gij die de hemelen en 

de aarde bewonen! Daar is verschenen wat nog nimmer tevoren is verschenen. Hij Die sinds 

mensenheugenis Zijn Gelaat voor het oog der schepping had verborgen is thans gekomen". Uit 

de fluisterende bries die door de takken waait, komt de roep: "Hij, Die de soevereine Heer is over 

allen, werd geopenbaard. Het Koninkrijk is aan God", terwijl uit de stromende wateren het 

gemurmeld kan worden gehoord: "Alle ogen zijn verblijd, want Hij Dien niemand heeft 

aanschouwd, Wiens geheim niemand heeft ontdekt, heeft de sluier van heerlijkheid opgelicht, en 

het aangezicht van Schoonheid onthuld". 

 

Zie slechts naar de schepselen Gods met het oog van genegenheid en erbarmen, want van Onze 

liefdevolle voorzienigheid is al het geschapene doortrokken en Onze genade heeft de hemel en 

de aarde omsloten. Dit is de Dag waarop de ware dienaren van God de levengevende wateren 

van hereniging deelachtig worden, de Dag waarop degenen die Hem nabij zijn in staat zijn uit de 

zachtstromende rivier van onsterfelijkheid te drinken, en zij die in Zijn Eenheid geloven van de 

wijn van Zijn tegenwoordigheid, doordat zij Hem herkennen, Die het hoogste en laatste Doel is 

van allen in Wie de Tong van Majesteit en Heerlijkheid de roep doet horen: "Mij is het Koninkrijk. 

Ik Zelf ben, rechtens, daarvan de Heerser". 

 

Verblijdt u met de grootste vreugde O volk van Bahá, wanneer u de Dag van overweldigend geluk 
in de herinnering terugroept, de Dag waarop de Tong van de Aloude der Dagen heeft gesproken, 
toen Hij uit Zijn Huis vertrok en Zich begaf naar de Plek van waaruit Hij over de gehele schepping 
de pracht van Zijn naam, de Albarmhartige, heeft uitgestort. God is Ons tot getuige. Zouden Wij 
de verborgen geheimen van die Dag onthullen, dan zouden allen die de hemelen en de aarde 
bewonen, wegkwijnen en sterven, behalve zij die zullen worden gespaard door God, de 
Almachtige, de Alwijze. 

 

Zodanig is de bedwelmende uitwerking van de woorden van God op Hem Die de Onthuller is van 
Zijn ontwijfelbare bewijzen, dat Zijn Pen niet langer kan bewegen. Met deze woorden beëindigt 
Hij Zijn Tafel: "Er is geen God buiten Mij, de Verhevenste, de Krachtigste, de Voortreffelijkste, de 
Alwetende". 



 

Gezongen gebed; met gitaar ter afsluiting van de meditatieve programma 

Nadim 

Verhaal over Ridvan; voor gelezen door Nasim (van Berg tot Berg) 

Opdracht voor de kinderen; Nushin (zie apart A4 kleurplaatje) 

Stukje muziek; Shirin 

Ridvan inspiratie; Bo van Luijtelaar 

Stukje muziek;  Shirin Einde programma 

 

 

 


