
 

1 Gebed 

Verheerlijkt zij Uw Naam, o Heer mijn God! Gij zijt Degeen die door alle dingen wordt aanbeden en 

die Zelf niemand aanbidt, die de Heer is van alle dingen en niemands vazal, die alle dingen kent en 

door niemand wordt gekend. Gij wenste Uzelf aan de mensen kenbaar te maken; daarom deed Gij, 

door één woord uit Uw mond, de schepping ontstaan en vormde A I V Bahá’í-gebeden Lof en 

dankbaarheid Gij het heelal. Er is geen ander God dan Gij, de Vormer, de Schepper, de Almachtige, 

de Krachtigste.                                                                                                                                                                              

Ik smeek U, bij dit woord dat boven de horizon van Uw wil helder schijnt, mij met diepe teugen te 

laten drinken van de levende wateren waarmee Gij het hart van Uw uitverkorenen hebt doen 

herleven en de ziel van hen die U beminnen hebt verkwikt, dat ik mijn gelaat altijd en onder alle 

omstandigheden geheel tot U mag keren.                                                                                                                                

Gij zijt de God van kracht, van glorie en milddadigheid. Geen God is er buiten U, de Allerhoogste 

Heerser, de Alglorierijke, de Alwetende. Bahá’u’lláh 

 

 



2 Kitáb-i-Aqdas 

IN DE NAAM VAN HEM DIE DE OPPERSTE HEERSER IS OVER AL WAT IS GEWEEST EN AL WAT ZAL ZIJN 

1 De eerste plicht die God Zijn dienaren voorschrijft is de erkenning van Hem Die de Dageraad van 

Zijn Openbaring en de Bron van Zijn wetten is, Die het Opperwezen vertegenwoordigt in het 

Koninkrijk van Zijn Zaak alsmede in de wereld der schepping. Al wie deze plicht nakomt is tot al het 

goede gekomen, en al wie zich daaraan onttrekt heeft zich op dwaalwegen begeven, ook al handelt 

hij nog zo rechtvaardig. Het betaamt een ieder die deze zeer verheven staat, deze hoogste top van 

alles te boven gaande heerlijkheid bereikt, elk gebod van Hem Die het Verlangen der wereld is in acht 

te nemen. Deze twee plichten zijn niet van elkaar te scheiden. De ene is niet aanvaardbaar zonder de 

andere. Aldus is bevolen door Hem Die de Bron van goddelijke inspiratie is. 

2 Zij die door God met inzicht zijn begiftigd zullen geredelijk erkennen dat de door God bepaalde 

voorschriften het hoogste middel vormen voor de handhaving van orde in de wereld en de veiligheid 

van haar volkeren. Wie zich daarvan afwendt wordt tot de verachtelijken en dwazen gerekend. Wij 

hebben u waarlijk geboden niet te zwichten voor de ingevingen van uw boze hartstochten en 

verdorven begeerten, en de grenzen die de Pen van de Allerhoogste heeft vastgesteld niet te 

overschrijden, want deze vormen de levensadem voor al het geschapene. De zeeën van goddelijke 

wijsheid en goddelijke woorden zijn gerezen onder de ijle ademtocht van de Albarmhartige. Haast u 

om met volle teugen te drinken, o mensen met begrip! Zij die het Verbond van God hebben 

geschonden door Zijn gebod te overtreden, en zich er geheel van hebben afgekeerd, hebben in de 

ogen van God, de Albezittende, de Allerhoogste, smartelijk gedwaald. 

3 O gij volkeren der wereld! Weet voorzeker, dat Mijn geboden de lampen zijn van Mijn liefderijke 

voorzienigheid te midden van Mijn dienaren en de sleutels van Mijn barmhartigheid voor Mijn 

schepselen. Aldus is het neergezonden vanuit de hemel van de Wil van uw Heer, de Heer van 

Openbaring. Mocht iemand de zoetheid proeven van de woorden welke de mond van de 

Albarmhartige wenste uit te spreken, dan zou hij, al bezat hij de schatten der aarde, daar zonder 

uitzondering afstand van doen, opdat hij de waarheid zou kunnen aantonen van ook maar één van 

Zijn geboden, stralend boven de Dageraad van Zijn milddadige zorg en goedertierenheid. 

4 Zeg: Uit Mijn wetten kunt gij de welriekende geur van Mijn kleed inademen en met behulp daarvan 

zullen de vaandels der overwinning op de hoogste toppen worden geplant. De Tong van Mijn gezag 

heeft, vanuit de hemel van Mijn almachtige heerlijkheid, deze woorden tot Mijn schepping gericht: 

"Neemt Mijn geboden in acht uit liefde voor Mijn schoonheid." Gelukkig de minnaar die de 

goddelijke geur van zijn Meest Geliefde heeft ingeademd uit deze woorden, doortrokken van het 

parfum van een gratie die geen tong kan beschrijven. Bij Mijn leven! Hij die uit de handen van Mijn 

overvloedige genegenheid de uitgelezen wijn van rechtvaardigheid heeft gedronken, zal cirkelen om 

Mijn geboden die boven de Dageraad van Mijn schepping stralen. 

5 Denkt niet dat Wij u slechts een verzameling wetten hebben geopenbaard. Neen, veeleer hebben 

Wij met de vingers van macht en kracht het zegel van de uitgelezen Wijn verbroken. Hiervan getuigt 

hetgeen de Pen van Openbaring heeft onthuld. Overdenkt dit, o mensen met inzicht! 

6 Wij hebben u opgelegd het verplichte gebed, met negen rak'ahs, op te dragen aan God, de 

Openbaarder van Verzen, op het middaguur, en in de morgen en de avond. Wij hebben u ontheven 

van een groter aantal, als een gebod in het Boek van God. Hij is waarlijk de Beschikker, de 

Almachtige, de Onbeperkte. Wanneer gij dit gebed wenst te verrichten, wendt u dan naar het Hof 

van Mijn heiligste Tegenwoordigheid, deze gewijde Plek die God heeft gemaakt tot het Middelpunt 

waaromheen de Scharen in den hoge cirkelen, en die Hij heeft beschikt tot het Punt van Aanbidding 



voor de bewoners van de Steden van Eeuwigheid, en tot de Bron van Gezag voor allen die in de 

hemel en op aarde zijn; en wanneer de Zon van Waarheid en Woorden zal ondergaan, wendt uw 

gelaat dan naar de Plek die Wij voor u hebben beschikt. Hij is waarlijk almachtig en alwetend. 

7 Al wat er is, is ontstaan door Zijn onweerstaanbaar bevel. Telkens wanneer Mijn wetten 

verschijnen gelijk de zon aan de hemel van Mijn woorden, moeten allen er getrouw aan 

gehoorzamen, ook al zou Mijn gebod zodanig zijn dat daardoor de hemel van iedere religie uiteen 

splijt. Hij doet naar Zijn behagen. Hij kiest, en niemand mag Zijn keuze in twijfel trekken. Al wat Hij, 

de Welbeminde, beschikt, dàt is waarlijk geliefd. Hiervan is Hij Die de Heer van de gehele schepping is 

Mij tot getuige. Een ieder die de zoete geur van de Albarmhartige heeft ingeademd en de Bron van 

deze woorden heeft erkend, zal met eigen ogen de pijlen van de vijand begroeten, opdat hij de 

waarheid van de wetten Gods onder de mensen kan vestigen. Wel gaat het hem die zich daartoe 

heeft gekeerd, en de betekenis van Zijn absolute bevel heeft begrepen.                                                           

        Bahá'u'lláh, De Kitab-i-Aqdas 

 

 

 

 

 

 

3 Gebeden 

O mijn God! O mijn God! Waarlijk, ik roep U aan en smeek aan Uw drempel, en vraag U om al Uw 

barmhartigheid tot deze zielen te laten neerdalen. Maak hen geschikt voor Uw gunst en Uw 

waarheid.                                                                                                                                                                                       

O Heer! Verenig en verbind de harten, breng alle zielen in harmonie, en verblijd aller geest door de 

tekenen van Uw heiligheid en één-zijn. O Heer! Laat deze gezichten stralen met het licht van Uw één-

zijn. Sterk de lendenen van Uw dienaren in dienstbaarheid aan Uw koninkrijk.                                                                            

O Heer, Gij bezitter van oneindige barmhartigheid! O Heer van vergeving en gratie! Vergeef onze 

zonden, verontschuldig onze tekortkomingen en maak dat wij ons tot het koninkrijk van Uw genade 

wenden, en nederig voor Uw heiligdom en ootmoedig voor de glorie van Uw bewijzen het koninkrijk 

van kracht en macht aanroepen.                                                                                                                                                                  

O Here God! Maak ons als golven van de zee, als bloemen in de tuin, verenigd, eensgezind door de 

weldaad van Uw liefde. O Heer! Laat de tekenen van Uw één-zijn onze borst doen zwellen en maak 

de gehele mensheid tot sterren die stralen vanaf dezelfde glorieuze hoogten, tot volmaakte vruchten 

die aan Uw levensboom groeien.                                                                                                                                               

Waarlijk, Gij zijt de Almachtige, de Bij-zich-bestaande, de Gever, de Vergevende, de 

Verontschuldiger, de Alwetende, de enige Schepper.           ‘Abdu’l-Bahá 



 

    

4 Gebed voor Kinderen 

Heer! 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 

 



5 Ik prijs U, o mijn God, aangezien de geur van Uw goedertierenheid mij in vervoering heeft gebracht, 

en de zachte bries van Uw barmhartigheid mij in de richting van Uw milddadige gaven heeft doen 

neigen. Laat mij, o mijn Heer, uit de hand van Uw goedertierenheid drinken van het levende water 

waardoor eenieder die ervan gedronken heeft zich heeft kunnen ontdoen van alle gehechtheid aan 

iemand buiten U, en zijn vlucht heeft kunnen nemen naar de sferen van onthechting van al Uw 

schepselen, en zijn oog heeft kunnen vestigen op Uw liefdevolle voorzienigheid en Uw veelvuldige 

gaven.                                                                                                                                                                                  

Maak, o mijn Heer, dat ik onder alle omstandigheden bereid ben U te dienen en mij te richten op het 

aanbeden heiligdom van Uw Openbaring en van Uw Schoonheid. Maak mij, als het U behaagt, als een 

teer kruid dat groeit op de velden van Uw genade, opdat de zachte bries van Uw wil mij kan beroeren 

en mij naar Uw wil buigt, op zulk een wijze dat mijn stilstaan en bewegen geheel en al door U worden 

aangestuurd.                                                                                                                                                                                   

Gij zijt Degeen door Wiens Naam het verborgen geheim werd onthuld en de welbewaarde Naam 

werd geopenbaard en de zegels van de verzegelde bokaal werden verbroken, waarmee zijn geur 

verspreid werd over de gehele schepping van verleden en toekomst. O mijn Heer, de dorstige haast 

zich de levende wateren van Uw genade te bereiken en het armzalige schepsel verlangt ernaar zich in 

de oceaan van Uw rijkdom onder te dompelen.                                                                                                                              

Ik zweer bij Uw glorie, o Heer, Gij de geliefde van de wereld en het verlangen van allen die U 

erkennen! Ik word zwaar gekweld door de smart van mijn gescheiden zijn van U in de dagen dat de 

Zon van Uw aanwezigheid zijn stralen over Uw volk verspreidt. Schrijf dan voor mij de beloning neer 

zoals verordend voor hen die Uw gelaat hebben aanschouwd en met Uw instemming het hof van Uw 

troon hebben betreden, en U op Uw bevel van aangezicht tot aangezicht hebben ontmoet.                                                        

Ik smeek U, o mijn Heer, bij Uw Naam welks luister de hemelen en de aarde omvat, mij in staat te 

stellen mijn wil zo te onderwerpen aan hetgeen Gij in Uw tafelen hebt bevolen dat ik in mij geen 

andere wens meer zal ontdekken dan hetgeen Gij hebt gewenst door de kracht van Uw 

soevereiniteit, en geen andere wil dan Gij voor mij hebt bestemd door Uw wil.                                                

Waarheen zal ik mij wenden, o mijn God, waar ik immers niet bij machte ben enige andere weg te 

ontdekken dan de weg die Gij Uw uitverkorenen hebt gewezen? Alle atomen der aarde verkondigen 

dat Gij God zijt en getuigen dat er geen God buiten U is. Gij zijt van oudsher bij machte te doen 

hetgeen Gij wilt en te beschikken naar Uw behagen.                                                                                                    

Bestemt Gij dan voor mij, o mijn Heer, wat mij te allen tijde op U gericht zal doen zijn, en laat mij me 

voortdurend aan het koord van Uw genade vasthouden en Uw Naam verkondigen en mijn blik 

richten op hetgeen uit Uw pen vloeit. Ik ben arm en alleen, o mijn Heer, en Gij zijt de Albezitter, de 

Allerhoogste. Heb dan medelijden met mij door het wonder van Uw barmhartigheid, en zend ieder 

moment van mijn leven die dingen tot mij neer waarmee Gij het hart hebt herschapen van al 

diegenen Uwer schepselen die Uw eenheid hebben erkend en van al Uw mensen die U geheel zijn 

toegewijd.                                                                                                                                                                                             

Gij zijt waarlijk de Almachtige, de Verhevenste, de Alwetende, de Alwijze.   Bahá’u’lláh 

                           



6 Perzisch gebed 

 

 

 

  

 

 

 


