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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 

  

Verheerlijkt zijt Gij, o Heer mijn God! Ik smeek U bij de aanstormende wind van Uw genade 

en bij hen die het ochtendgloren van Uw doel en de dageraadsplaats van Uw bezieling zijn, 

om tot mij en tot allen die Uw aangezicht hebben gezocht neer te zenden hetgeen Uw 

edelmoedigheid en vrijgevigheid past en Uw gaven en gunsten waardig is. Arm en eenzaam 

ben ik, o mijn Heer! Dompel mij in de oceaan van Uw rijkdom; dorstend ben ik, laat mij van 

de levende wateren van Uw goedertierenheid drinken. Ik smeek U, bij Uzelf en bij Hem die 

Gij hebt aangesteld als de Manifestatie van Uw eigen Wezen en Uw onderscheidend woord 

voor allen die in de hemel en op aarde zijn, om Uw dienaren bijeen te brengen onder de 

schaduw van de boom van Uw genadige voorzienigheid. Help hen dan van zijn vruchten te 

nemen, en te luisteren naar het ruisen van zijn bladeren en naar de zoete stem van de Vogel 

die op zijn takken zingt. Gij zijt waarlijk de Helper in nood, de Ontoegankelijke, de 

Almachtige, de Milddadigste.        Bahá’u’lláh  

  

Gij barmhartig God! O Gij die machtig en krachtig zijt! O Gij allervriendelijkste Vader! Deze 

dienaren zijn bijeengekomen, keren zich tot U, smeken aan Uw drempel en verlangen naar 

Uw oneindige milddadigheid volgens Uw grootse belofte. Zij hebben geen ander doel dan 

Uw welbehagen. Zij hebben geen andere bedoeling dan het dienen van de wereld der 

mensheid. O God! Laat dit gezelschap stralen. Maak de harten mild. Schenk de gaven van de 

Heilige Geest. Begiftig hen met hemelse kracht. Zegen hen met hemels verstand. Vergroot 

hun oprechtheid, zodat zij zich volkomen nederig en boetvaardig tot Uw koninkrijk mogen 

wenden en zich inzetten voor dienstbaarheid aan de wereld der mensheid. Moge ieder een 

stralende kaars worden. Moge ieder een fonkelende ster worden. Moge ieder prachtig van 

kleur en welriekend van geur worden in Gods koninkrijk. O vriendelijk Vader! Verleen Uw 

zegeningen. Zie niet naar onze tekortkomingen. Beschut ons onder Uw bescherming. Denk 



niet aan onze zonden. Heel ons met Uw genade. Wij zijn zwak; Gij zijt machtig. Wij zijn arm; 

Gij zijt rijk. Wij zijn ziek; Gij zijt de Geneesheer. Wij zijn behoeftig; Gij zijt zeer vrijgevig.  

O God! Omgeef ons met Uw voorzienigheid. Gij zijt de Krachtige. Gij zijt de Gever. Gij zijt de 

Weldadige.           ‘Abdu’l-Bahá 

 

 

TAFEL VAN ONTMOETING 

 

(Deze Tafel wordt gelezen bij de graftomben van Bahá’u’lláh en de Báb, en wordt ook vaak 

gebruikt bij Hun gedenkdagen.)  

  

De lof die vanuit Uw verhevenste Wezen is verschenen en de glorie die vanuit Uw 

luisterrijkste Schoonheid is voortgekomen ruste op U, o Gij die de Manifestatie van 

Grootheid zijt, en de Koning van Eeuwigheid, en de Heer van allen die in de hemel en op 

aarde zijn! Ik betuig dat door U de soevereiniteit van God en Zijn heerschappij, en de 

majesteit van God en Zijn grootheid zijn onthuld, de Dagsterren van aloude pracht hun 

luister in de hemel van Uw onherroepelijk gebod hebben verspreid, en de Schoonheid van 

de Ongeziene helder schijnt boven de horizon der schepping. Ik betuig bovendien dat Uw 

uitdrukkelijk bevel “Weest Gij” met slechts één beweging van Uw Pen is voltrokken, Gods 

verborgen Geheim is onthuld, al het geschapene tot leven is geroepen en alle Openbaringen 

zijn neergezonden. Ik getuig bovendien dat door Uw schoonheid de schoonheid van de 

Aanbedene is ontsluierd, door Uw gelaat het gelaat van de Begeerde heeft geschenen, en 

dat Gij met één woord van U tussen al het geschapene hebt geoordeeld, waardoor zij die U 

zijn toegewijd naar de top van heerlijkheid opstijgen, en de ongelovigen in de diepste 

afgrond vallen. Ik getuig dat hij die U kent God kent, en dat hij die Uw tegenwoordigheid 

bereikt de tegenwoordigheid Gods bereikt. Groot is daarom de gelukzaligheid van hem die in 

U en in Uw tekenen gelooft, die zich voor Uw soevereiniteit verootmoedigt, de eer geniet U 

te ontmoeten, het welbehagen van Uw wil verwerft, zich rond U beweegt en voor Uw troon 

heeft gestaan. Wee hem die tegen U zondigt en U verloochent, Uw tekenen afwijst, Uw 

soevereiniteit ontkent, tegen U opstaat, zich voor Uw aangezicht verhovaardigt, Uw 

bewijzen betwist, van Uw bewind en Uw heerschappij wegvlucht, en tot de ongelovigen 

wordt gerekend wier namen door de vingers van Uw bevel op Uw heilige Tafelen zijn gegrift. 

Laat dan, o mijn God en mijn Geliefde, uit de rechterhand van Uw barmhartigheid en Uw 

goedertierenheid de heilige adem van Uw gunsten tot mij komen, dat zij mij van mijzelf en 

van de wereld mag wegvoeren naar de hoven van Uw nabijheid en van Uw 

tegenwoordigheid. Machtig zijt Gij te doen naar Uw behagen. Gij zijt waarlijk oppermachtig 

over alle dingen. Het gedenken van God en Zijn lof, en de heerlijkheid van God en Zijn luister 

rusten op U, o Gij die Zijn schoonheid zijt! Ik getuig dat het oog der schepping nimmer heeft 

gerust op iemand zo verguisd als Gij. Gij waart alle dagen van Uw leven ondergedompeld in 

een oceaan van beproevingen. Er was een tijd dat Gij geketend en geboeid waart; andermaal 



werd Gij bedreigd door het zwaard van Uw vijanden. Ondanks dit alles hebt Gij toch alle 

mensen bevolen na te komen hetgeen U werd voorgeschreven door Hem die de Alwetende, 

de Alwijze is. Moge mijn geest een offer zijn voor het onrecht dat Gij hebt ondergaan en mijn 

ziel een losgeld voor de tegenspoed die Gij hebt verduurd. Ik smeek God, bij U en bij hen 

wier gelaat is verlicht door de pracht van het licht van Uw aangezicht, en die uit liefde voor U 

al wat hun werd bevolen zijn nagekomen, om de sluiers die tussen U en Uw schepselen zijn 

gekomen weg te nemen, en mij te voorzien van het goede van deze wereld en de wereld die 

komen gaat. Gij zijt in waarheid de Almachtige, de Verhevenste, de Alglorierijke, de 

Immervergevende, de Meedogendste. Zegent Gij, o Heer mijn God, de goddelijke Lotusboom 

en zijn bladeren, zijn takken, zijn twijgen, zijn stammen en zijn uitlopers, zolang Uw 

voortreffelijkste namen en Uw verhevenste eigenschappen blijven bestaan.                                                                                                    

Bescherm hem dan tegen het kwaad van de aanvaller en de legers van tirannie. Gij zijt, in 

waarheid, de Almachtige, de Krachtigste. Zegent Gij eveneens, o Heer mijn God, Uw 

dienaren en Uw dienaressen die U bereikt hebben. Gij zijt waarlijk de Almilddadige, Wiens 

genade oneindig is. Geen God is er buiten U, de Immervergevende, de Edelmoedigste.  
           Bahá’u’lláh 


