
 

 

Begin – met een stuk muziek  

 

 

1 Geestelijke groei 

Verheerlijkt zijt Gij, o Heer mijn God! Ik dank U dat Gij mij in Uw dagen tot leven 

hebt geroepen en mij met Uw liefde en Uw kennis hebt bezield. Ik smeek U, bij Uw 

Naam waardoor de schone parelen van Uw wijsheid en Uw woorden te voorschijn zijn 

geroepen uit de schatkamers van het hart van diegenen onder Uw dienaren die U 

nabij zijn, en waardoor de Dagster van Uw Naam, de Meedogende, haar luister heeft  

uitgestort over allen die in Uw hemel en op Uw aarde zijn, mij door Uw genade en   

milddadigheid Uw wondere en verborgen weldaden te schenken. 

Dit zijn de eerste dagen van mijn leven, o mijn God, die Gij hebt verbonden met Uw 

eigen dagen. Onthoud mij niet hetgeen Gij voor Uw uitverkorenen hebt beschikt, nu 

Gij mij zulk een grote eer hebt verleend. 

Ik ben, o mijn God, slechts een nietig zaadje dat Gij in de aarde van Uw liefde hebt 

gezaaid en door de hand van Uw milddadigheid deed ontkiemen. Dit zaadje hunkert 

daarom in zijn diepste wezen naar de wateren van Uw genade en naar de levende 

bron van Uw gunst. Zend vanuit de hemel van Uw goedertierenheid datgene neer 

waardoor het in Uw schaduw en binnen de grenzen van Uw hof kan gedijen. Gij zijt 



Degeen die het hart van allen die U hebben erkend verkwikt uit Uw overvloedige 

stroom en uit de bron van Uw levende wateren. 

Ere zij God, de Heer aller werelden.      Bahá’u’lláh 

 
 
2. Kian Djavdan – Perzische gebed 
 

 
 

3. Zeg: O God, mijn God! Tooi mijn hoofd met de kroon van gerechtigheid en 

mijn slapen met het sieraad van rechtvaardigheid. Gij zijt waarlijk de Bezitter van alle 

gaven en weldaden. 

Bahá’u’lláh 

Epistle to the Son of the Wolf, blz. 12 

 



4.Hij is God! 

O God, mijn God! Dit zijn dienaren die in Uw dagen bekoord zijn door de geuren van 

Uw heiligheid, die aangestoken zijn door de vlam die brandt in Uw heilige boom, 

gehoor geven aan Uw stem, Uw lof uiten, gewekt zijn door Uw bries, geroerd zijn 

door Uw zoete geuren, Uw tekenen aanschouwen, Uw verzen begrijpen, Uw woorden 

beluisteren, in Uw Openbaring geloven en zeker zijn van Uw goedertierenheid. O 

Heer, hun blik is gevestigd op Uw koninkrijk van luisterrijke glorie en hun gelaat is 

gekeerd naar Uw rijk in den hoge, hun hart klopt van liefde voor Uw stralende en 

glorierijke schoonheid, hun ziel wordt verteerd door de vlam van Uw liefde, o Heer 

van deze wereld en de wereld hierna, hun leven ziedt met het vuur van hun verlangen 

naar U en hun tranen stromen voor U. 

Bescherm hen in de vesting van Uw beschutting en veiligheid, bewaar hen met Uw 

waakzame zorg, bezie hen met het oog van Uw voorzienigheid en erbarmen, maak 

hen tot tekenen van Uw goddelijke eenheid die in alle streken zichtbaar zijn, banieren 

van Uw macht die op Uw verblijven van grootsheid wapperen, stralende lampen die 

branden met de olie van Uw wijsheid in het lampenglas van Uw leiding, vogels van de 

tuin van Uw kennis die op de bovenste twijgen van Uw beschutte paradijs kwelen, en 

leviathanen van de oceaan van Uw genadegaven die door Uw opperste erbarmen in 

de onpeilbare diepten duiken. 

O Heer, mijn God! Nederig zijn deze dienaren van U, verhef hen in Uw koninkrijk in 

den hoge; zwak, sterk hen met Uw opperste kracht; vernederd, verleen hun Uw glorie 

in Uw allerhoogste rijk; arm, maak hen rijk in Uw grootse gebied. Beschikt Gij dan 

voor hen al het goede dat Gij in Uw werelden, zichtbaar en onzichtbaar, hebt 

voorzien; doe hen gedijen in de wereld hier beneden, verblijd hun hart met Uw 

bezieling, o Heer van alle wezens! Verlicht hun hart met Uw blijde tijdingen die vanuit 

Uw alglorierijke staat worden verbreid, maak dat zij stevig staan in Uw allergrootste 

Verbond en sterk hun lendenen in Uw onveranderlijke Testament door Uw gunst en 

beloofde genade, o Genadige en Barmhartige! Gij zijt waarlijk de Genadige, de 

Almilddadige. 

‘Abdu’l-Bahá 

 

 

5. Lof en daankbaarheid 



Alle lof, o mijn God, zij U die de bron zijt van alle glorie en majesteit, van 

grootheid en eer, van soevereiniteit en heerschappij, van verhevenheid en genade, 

van ontzag en macht. Al wie Gij wilt doet Gij de Allergrootste Oceaan naderen, en al 

wie Gij verkiest verleent Gij de eer Uw Aloude Naam te erkennen. Van allen die in de 

hemel en op aarde zijn kan niemand de werking van Uw soevereine wil weerstaan. In 

alle eeuwigheid heerste Gij over de gehele schepping en Gij zult voor immer 

voortgaan Uw heerschappij over al het geschapene uit te oefenen. Er is geen ander 

God dan Gij, de Almachtige, de Verhevenste, de Almogende, de Alwijze. 

Verlicht, o Heer, het gelaat van Uw dienaren, opdat zij U kunnen aanschouwen, zuiver 

hun hart, opdat zij zich tot het hof van Uw hemelse gunsten kunnen wenden en Hem 

erkennen die de manifestatie is van Uzelf en de dageraad van Uw Essentie. Waarlijk, 

Gij zijt de Heer aller werelden. Er is geen God dan Gij, de Onbeperkte, de Albeheerser. 

Bahá’u’lláh 

 

 

 

6. Verhaal over de 9e dag van Ridvan gelezen door Nasim  

 

Einde met een stuk muziek 


