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Een stuk muziek 

 

Lof en dankbaarheid 

 

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 
 



 

Bijeenkomsten 

 

OGij vriendelijk Heer! Dit zijn Uw dienaren die in deze samenkomst bijeen zijn, 

zich naar Uw koninkrijk wenden en Uw gaven en zegen behoeven. O Gij God! Maak 

de tekenen van Uw één-zijn die in alle werkelijkheden des levens gelegd zijn duidelijk 

zichtbaar. Openbaar en onthul de latente deugden die Gij in deze menselijke 

werkelijkheden hebt verborgen. 

O God! Wij zijn als planten en Uw milddadigheid is als de regen; verfris deze planten 

en laat ze groeien door Uw gaven. Wij zijn Uw dienaren, bevrijd ons van de ketenen 

van het stoffelijk bestaan. Wij zijn onwetend, maak ons wijs. Wij zijn dood, maak ons 

levend. Wij zijn stoffelijk, beziel ons. Wij zijn misdeeld, maak ons Uw mysteriën 

deelachtig. Wij zijn behoeftig, maak ons rijk en zegen ons vanuit Uw grenzeloze 

rijkdommen. O God! Doe ons herleven, geef ons zicht, geef ons gehoor, wijd ons in in 

de mysteriën van het leven, zodat de geheimen van Uw koninkrijk ons in dit bestaan 

onthuld mogen worden en wij Uw één-zijn mogen belijden. Alle gaven komen van U, 

elke zegening is door U geschonken. 

Gij zijt machtig. Gij zijt krachtig. Gij zijt de Gever, en Gij zijt de Immermilddadige. 

‘Abdu’l-Bahá 
 

Stuk livemuziek door Arwen 

 



Perzische gebed door Kian Djavdan 

 

Onthechting 

Anneke  

OGod, mijn God! Schenk voor mij de kelk van onthechting van alle dingen vol, en 

verblijd mij te midden van Uw pracht en Uw gaven met de wijn van het U liefhebben. 

Bevrijd mij van de aanvallen van hartstocht en begeerte, ontdoe mij van de boeien 

van dit ondermaanse, voer mij in verrukking naar Uw hemels rijk en verkwik mij met 

de ademtochten van Uw heiligheid te midden van de dienaressen. 

O Heer, verhelder mijn gelaat met het licht van Uw gaven, verlicht mijn ogen met het 

aanschouwen van de tekenen van Uw albeheersende macht, verheug mijn hart met 

de heerlijkheid van Uw kennis die alle dingen omvat, verblijd mijn ziel met Uw 

vreugdevolle tijding die de ziel nieuw leven geeft, o Gij Koning van deze wereld en 

van het Koninkrijk in den hoge, o Gij Heer van heerschappij en macht, opdat ik Uw 

tekenen en bewijzen alom mag verspreiden, Uw Zaak verkondigen, Uw leringen 

bevorderen, Uw Wet dienen en Uw Woord verheerlijken. 

Gij zijt waarlijk de Krachtige, de Immergevende, de Kundige, de Almachtige. 

‘Abdu’l-Bahá 
 

 

 

 



Kinderen 

 

OHeer! Maak deze kinderen tot voortreffelijke planten. Laat hen groeien en zich 

ontwikkelen in de Tuin van Uw Verbond en maak hen fris en mooi door de 

uitstortingen vanuit de wolken van het Alglorierijke Koninkrijk. 

O Gij vriendelijk Heer! Ik ben een klein kind, verhef mij door mij tot het koninkrijk toe 

te laten. Ik ben aards, maak mij hemels; ik ben van de wereld hier beneden, laat mij 

tot het hemelse rijk behoren; somber, laat mij stralen; stoffelijk, maak mij geestelijk, 

en geef dat ik Uw oneindige gaven ten toon mag spreiden. 

Gij zijt de Krachtige, de Liefderijke. 

‘Abdu’l-Bahá 

Stuk livemuziek door Alfred 

 

  



Verhaal over de 12e dag van Ridvan door Nasim 

 

 

Stuk muziek 

 

Dhr heer Milani verteld over Ridván 

Sociale gedeelte 


