
19 daags feest van ‘Azamat
Grootheid

Zaterdag 16 mei 19.45 uur
Bahá’í gemeenschap Fryslân



muziek: Deuter; “Ari”.



2. Maak onze schreden op Uw weg krachtig o Heer, en sterk ons hart in 
gehoorzaamheid aan U. Keer ons gelaat naar de schoonheid van Uw enig zijn en 
verblijd ons gemoed met de tekenen van Uw goddelijke eenheid. Tooi ons lichaam 
met het kleed van Uw milddadigheid, ontdoe onze ogen van de sluier van zonde en 
geef ons de kelk van Uw genade, opdat alle schepselen bij het aanschouwen van Uw 
grootheid uit het diepste van hun wezen Uw lof zingen. Openbaar dan U zelf, o Heer, 
door Uw barmhartig woord en door het mysterie van Uw goddelijk Wezen, opdat de 
heilige bezieling van gebed onze zielen vervulle - een gebed dat boven woorden en 
letters zal uitstijgen en het gemurmel van lettergrepen en klanken te boven zal gaan 
en alle dingen in het niet verzinken voor de openbaring van Uw pracht.

Heer! Dit zijn Uw dienaren die krachtig en sterk in Uw verbond en Uw testament 
staan, die vasthouden aan het koord van trouw in Uw Zaak en zich aan de zoom van 
kleed Uwer grootheid klemmen. Help hen, o Heer, met Uw genade, bekrachtig hen 
met Uw macht en sterk hun lendenen in gehoorzaamheid aan U.

Gij zijt de Vergevende, de Genadige.        
'Abdu'l-Bahá. Gebed 41 4de druk 1988/ blz.53



3. Genezingsgebed Farsi



4. O onderdrukkers op aarde!

Trekt uw handen af van tirannie,  want Ik heb gezworen 
niemands onrecht te vergeven. Dit is Mijn verbond dat Ik 
onherroepelijk heb vastgelegd in de bewaarde  tafel en 
met Mijn zegel van heerlijkheid heb bekrachtigd.

Verborgen Woorden no.63



5. O strijdende volkeren en geslachten der aarde! Keert uw gelaat naar eenheid en laat de luister van haar 
licht u beschijnen. Komt bijeen en besluit, ter wille van God, al wat een bron van strijd onder u is, uit te 
roeien. Dan zal de pracht van 's werelds verheven Hemellicht de gehele aarde omvatten, en zullen haar 
burgers bewoners worden van één stad, en op één de dezelfde troon zetelen. 

Deze Verguisde heeft vanaf Zijn prille jeugd geen ander verlangen gekoesterd dan dit, en zal ook geen andere 
wens dan deze blijven koesteren. Er kan geen enkele twijfel over bestaan dat alle mensen ter wereld, tot welk 
ras of welke godsdienst zij ook behoren, hun bezieling putten uit één hemelse Bron en de onderdanen zijn 
van één God.

Het verschil tussen de voorschriften waaronder zij leven moet worden toegeschreven aan de wisselende 
vereisten en behoeften van de tijd waarin deze werden geopenbaard. Deze werden – uitgezonderd enkelen 
voorschriften die voortvloeien uit 's mensen verdorvenheid – door God beschikt en zijn een afspiegeling van 
Zijn Wil en Plan. Verheft u en verbrijzelt, gewapend met de kracht van geloof, de goden van uw ijdele 
verbeelding die verdeeldheid onder u zaaien. 

Houdt u vast aan hetgeen u nader tot elkander brengt en u verenigt. Dit is waarlijk het meest verheven 
woord dat het Moederboek tot u heeft neergezonden en geopenbaard. Hiervan getuigt de Tong van 
Grootheid vanuit Zijn verblijfplaats van heerlijkheid.

Bahá’u’lláh Bloemlezing CXI blz.130/131



6. Muziek: Neil Diamond: “Be”


