
19 daags feest van 
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Zondag 16 mei 19.30 uur
Programma samenstelling: Lenie Arts



Muziek: Joseph Haydn - Cello Concerto No.2 in D major. III. Rondo: Allegro 4.27



1. O MENS MET TWEEERLEI BLIK! 

Sluit één oog en open het andere. Sluit het ene 
voor de wereld en al hetgeen zich daarin bevindt en 
open het andere voor de geheiligde schoonheid van 
de Geliefde. 

Bahá’u’lláh



2. Wees onbelemmerd gelijk de wind wanneer gij 
de Boodschap uitdraagt van Hem die de Dageraad 
van goddelijke leiding deed aanbreken. Bedenk hoe 
de wind, trouw aan hetgeen God beschikt, over alle 
gebieden der aarde - bewoond of onbewoond -
waait. Het beeld van woestenij kan hem niet 
verontrusten, noch de bewijzen van bloei hem 
verheugen. Hij waait in iedere richting volgens het 
gebod van zijn Schepper. Zo moet een ieder zijn die 
beweert een minnaar van de ene ware God te zijn. 
Het betaamt hem zijn blik te richten op de 
grondbeginselen van Zijn Geloof en met ijver te 
werken voor de verspreiding ervan. 

Bahá’u’lláh



3. Ziet, hoe de overvloedige genade van God, welke uit 
de wolken van goddelijke heerlijkheid stroomt, in deze 
tijd de wereld heeft omvat. Terwijl in vervlogen tijden 
iedere minnaar zijn Geliefde zocht en aanriep, is het nu 
de Geliefde Zelf die de minnenden roept en hen noodt 
Zijn nabijheid te bereiken. Geeft acht dat gij zulk een 
kostbare gunst niet verbeurt; hoedt u dat gij zulk een 
opmerkelijk teken van Zijn genade niet kleineert. 
Verzaakt niet de onvergankelijke weldaden en weest niet 
tevreden met hetgeen vergaat. Slaat de sluier op die u 
het zicht belemmert en verjaagt het duister waarin het is 
gehuld, zodat gij de volle schoonheid van het aangezicht 
van de Geliefde kunt aanschouwen, kunt zien wat geen 
oog heeft gezien en horen wat geen oor heeft gehoord. 

Bahá’u’lláh



4. 

'Aanschouw deze nachtegalen. Hun liefde voor de 
rozen is zo groot dat zij, zonder te slapen, van de 
avondschemer tot zonsopgang hun melodieën 
kwelen en zich met vurige hartstocht onderhouden 
met het voorwerp van hun aanbidding. Hoe dan 
kunnen zij die beweren ontvlamd te zijn door de 
roosachtige schoonheid van de Geliefde, verkiezen 
te slapen?

Shoghi Effendi



5. O vriend, het hart is de verblijfplaats van eeuwige 
mysteriën, maak het niet tot het huis van vluchtige 
verbeeldingen; verspil niet de schat van uw 
kostbare leven in dienstbaarheid aan deze snel 
voorbijgaande wereld. Gij komt uit de wereld van 
heiligheid - hecht niet uw hart aan de aarde; gij zijt 
een bewoner van het hof van nabijzijn - verkies niet 
het vaderland van het stof.

Bahá’u’lláh



Muziek:  Camiel Lemmens met orkest ‘Mij hearth wil go on’ 3.38



6. Pijn en Verdriet
In deze wereld ondervinden we de invloed van 
tweeërlei gevoelens: vreugde en pijn.
Vreugde geeft ons vleugels. In tijden van vreugde is 
onze levenskracht groter, ons verstand scherper en 
ons begripsvermogen helderder. Wij schijnen dan 
het leven beter aan te kunnen en ons overal nuttig 
te kunnen maken. Wanneer wij daarentegen 
verdrietig zijn, voelen wij ons zwakker en verliezen 
wij onze kracht; ons begripsvermogen wordt vaag 
en ons verstand nevelig. Het dagelijks leven schijnt 
aan ons voorbij te gaan, ons geestesoog kan de 
heilige mysteriën niet meer ontdekken en het is 
alsof wij dood zijn.
Er is geen enkel menselijk wezen dat niet beroerd 
wordt door deze beide invloeden. Maar alle kommer 
en smart die er bestaan komen voort uit de 
stoffelijke wereld. De geestelijke wereld 
daarentegen schenkt louter vreugde.

‘Abdu’l-Bahá



7. Onmetelijk verheven zijt Gij, o Heer! 
Bescherm ons tegen wat voor ons en achter ons is, 
boven ons hoofd, rechts van ons, links 
van ons, onder onze voeten en aan iedere andere 
zijde waar wij onbeschut zijn. Waarlijk, Uw 
bescherming van alle dingen is nimmer aflatend.

De Báb




