
Van harte welkom bij de herdenking

van de honderd-jarige hemelvaart 

van ‘Abdu’l-Bahá

We starten om 15.45



Programma:

15.45   Welkom

15.50   Meditatief programma

16.20   Bo over ‘Abdu’l-Bahá

16.35   Bijdrage jonge mensen

16.40   Gebak + drankje

16.45   Optioneel: Film het Voorbeeld

17.40   Optioneel: Napraten over Film

18.00   Einde





Gezegend is de plek, en het huis, en de plaats, en de stad, en het 

hart, en de berg, en de schuilplaats, en de grot, en het dal, en het 

land, en de zee, en het eiland, en de weide waar God wordt 

genoemd en Zijn eer wordt verheerlijkt.

Bahá’u’lláh

Andrea



Zing o Mijn dienaar, de verzen Gods die gij hebt ontvangen, gelijk 

aangeheven door hen die Hem nabij zijn, opdat de zoetheid van uw 

melodie uw ziel mag doen ontbranden en het hart van alle mensen 

mag aantrekken. De rondwarende engelen van de Almachtige zullen 

alom de geur verspreiden van de woorden van eenieder die in de 

stilte van zijn kamer de door God geopenbaarde verzen reciteert, en 

zij zullen het hart van ieder rechtvaardig mens sneller doen kloppen. 

Hoewel hij zich misschien eerst niet bewust zal zijn van deze 

uitwerking, zal de kracht van de hem geschonken genade vroeg of 

laat invloed uitoefenen op zijn ziel. Aldus zijn de geheimen van 

Gods Openbaring vastgesteld krachtens de wil van Hem die de Bron 

is van macht en wijsheid.

Bahá’u’lláh

Nushin



O ZOON VAN GEEST!

Mijn eerste raad is deze: bezit een rein, warm en stralend hart, dat 

een aloude, onvergankelijke en eeuwige heerschappij de uwe zij.

Bahá’u’lláh

Co



O ZOON VAN GEEST!

Het meest geliefde in Mijn ogen is rechtvaardigheid. Keer u niet van 

haar af indien gij Mij begeert, en veronachtzaam haar niet, zodat Ik u 

Mijn vertrouwen kan schenken.                                                                          

Met haar hulp zult gij met uw eigen ogen zien en niet door de ogen 

van anderen, uit eigen kennis weten en niet door de kennis van uw 

naaste.                                                                                                         

Overweeg in uw hart hoe het u betaamt te zijn. Waarlijk, 

rechtvaardigheid is Mijn gave aan u en het teken van Mijn 

goedertierenheid. Houd dit voor ogen.

Bahá’u’lláh

Nel





O Gij Meedogende, Almachtige! Deze hier bijeengekomen zielen hebben 

hun gelaat in aanbidding tot U gekeerd. Met de uiterste nederigheid en 

ootmoed zien zij naar Uw Koninkrijk en smeken zij U om gratie en 

vergeving. O God! Sluit dit gezelschap in Uw hart. Heilig deze zielen en 

beschijn hen met het licht van Uw leiding. Verlicht hun hart en verblijd hun 

gemoed met Uw blijde boodschap. Ontvang hen allen in Uw heilig 

Koninkrijk, schenk hun Uw onuitputtelijke milddadigheid, maak hen 

gelukkig in deze wereld en in de wereld die komen zal. O God! Wij zijn 

zwak, geef ons kracht. Wij zijn arm, verleen ons Uw onbegrensde 

rijkdommen. Wij zijn ziek, schenk ons Uw goddelijke genezing. Wij zijn 

krachteloos, geef ons Uw hemelse kracht. O Heer! Maak ons nuttig in deze 

wereld, bevrijd ons uit de staat van zelfzucht en begeerte. O Heer! Maak 

ons eensgezind in Uw liefde en maak dat wij al Uw kinderen liefhebben. 

Bekrachtig ons in dienstbaarheid aan de wereld der mensheid, zodat wij 

dienaren van Uw dienaren mogen worden, opdat wij al Uw schepselen 

zullen liefhebben en Uw gehele volk mededogen zullen betonen. O Heer, 

Gij zijt de Almachtige. Gij zijt de Vergevende. Gij zijt de Almogende.

‘Abdu’l-Bahá

Arne



Zang

Leyli en Maike



O God, 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

Lena



O Gij liefderijk Heer! Gij hebt de gehele mensheid geschapen uit 

dezelfde ouders. Gij hebt beschikt dat allen tot dezelfde familie 

behoren. In Uw heilige tegenwoordigheid zijn allen Uw dienaren, en 

de gehele mensheid wordt door Uw tabernakel beschut; allen zijn 

verzameld rond Uw Tafel van overvloed; allen worden verlicht met 

het licht van Uw voorzienigheid.

God! Gij zijt vriendelijk voor allen, Gij zorgt voor allen, beschut 

allen en verleent leven aan allen. Gij hebt eenieder met talenten en 

mogelijkheden begiftigd, en allen zijn gedompeld in de oceaan van 

Uw genade. 

Vervolg op volgende pagina

Fabienne



O Gij, liefderijk Heer! Verenig allen. Laat de godsdiensten 

eensgezind zijn; maak de volkeren één, zodat zij elkaar als één 

familie zullen beschouwen en de gehele aarde als één thuis. Mogen 

zij allen in volmaakte harmonie samenleven. 

O God! Hef hoog het vaandel van het één-zijn der mensheid. 

O God! Sticht de Allergrootste Vrede. 

Smeed de harten aaneen, o God! 

O Gij, liefderijk Vader, God! Verblijd ons hart met de geur van 

Uw liefde. Verhelder onze ogen met het licht van Uw leiding. Streel 

onze oren met de melodie van Uw Woord, en beschut ons allen in 

de vesting van Uw voorzienigheid. 

Gij zijt de Machtige en de Krachtige, Gij zijt de Vergevende en Gij 

zijt Degeen die de tekortkomingen van de gehele mensheid niet telt.

‘Abdu’l-Bahá

Fabienne





Perzisch gebed

Mojgan



O gij geliefden van God! Wees vriendelijk tegenover alle mensen; wees 

bezorgd voor ieder persoonlijk; stelt alles in het werk om hart en geest van de 

mensen te zuiveren; streef ernaar om iedere ziel te verblijden. Wees voor 

ieder een stuk weiland een regen van weldadigheid, voor elke boom het water 

dat leven geeft; wees zo zoet als muskus voor de zintuigen van de mensen en 

wees een frisse weldoende bries voor hen die ziek zijn.                                                                      

Wees verfrissend water voor allen die dorstig zijn, wees een vader en moeder 

voor de wezen, en toegewijde zonen en dochters voor de ouderen; wees een 

rijke schat voor de armen. Beschouw liefde en vriendschap als de genoegens 

van de hemel, en vijandschap en haat als de kwellingen van de hel.

Gun uw lichaam geen rust, maar werk met geheel uw ziel, en smeekt God van 

ganser harte u Zijn bijstand en genade te verlenen. Moogt gij aldus deze wereld 

herscheppen in het Abhá Paradijs, en deze aardbol in de promenade van het 

rijk in den hoge. Als ge slechts hiervoor alleen moeite doet, staat het vast dat 

deze grootsheid zal uitstralen, dat deze wolken van genade hun regen zullen 

uitstorten, deze levenwekkende wind zal opsteken en waaien, deze heerlijk 

ruikende geur zich wijd en zijd zal verspreiden. 

‘Abdu’l-Bahá

Maike



Mijn naam is ‘Abdu’l-Bahá (Dienaar van Bahá’u’lláh)                                                                             

Mijn kwalificatie is  ‘Abdu’l-Bahá. 

Mijn realiteit is ‘Abdu’l-Bahá.                                                                                                      

Mijn lof is ‘Abdu’l-Bahá.  

Onderworpen aan de Gezegende Volmaaktheid (Bahá’u’lláh) is mijn 

glorieuze en schitterende diadeem, en dienstbaarheid aan het hele 

menselijke ras mijn eeuwige religie.

‘Abdu’l-Bahá

Ramin



O Gij vriendelijk Heer! Schenk ieder van deze jonge vogels 

genadiglijk hemelse vleugels en geef hun geestelijke kracht, zodat zij 

hun vlucht nemen in deze oneindige ruimte en opwieken naar de 

hoogten van het Abhá-Koninkrijk. 

O Heer! Sterk deze tere zaailingen opdat elk een vruchtdragende 

boom wordt, groen en bloeiend. Schenk deze zielen de overwinning 

door de macht van Uw hemelse scharen, opdat zij de krachten van 

dwaling en onwetendheid kunnen vernietigen en de banier van 

kameraadschap en leiding onder de mensen kunnen ontplooien; dat 

zij als een vernieuwende lentebries de boom van de menselijke ziel 

mogen verfrissen en doen herleven, en gelijk lenteregens de weiden 

aldaar groen en vruchtbaar maken. Gij zijt de Machtige en de 

Krachtige;                                                                                                                   

Gij zijt de Schenker en de Liefderijke.

‘Abdu’l-Bahá

Betty



O 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

Nasim



Alesia en Anneke spelen Piano

De vleugel in het brandpunt.



Alesia en Anneke spelen Piano

De vleugel in het brandpunt.



Bo vertelt over 

‘Abdu’l-Bahá



Bijdrage van de jonge mensen



Pauze
Geniet van je eigen drankje!

Over 5 minuutjes start de Film



Napraten over de Film

‘Abdu’l-Bahá



Afsluiting

Dank voor uw komst.

‘Abdu’l-Bahá




