
19 daags feest van 
Jalál / Heerlijkheid

Donderdag 8 april 19.30 uur
Programma samenstelling: Diny



Muziek: Shadi Toloui Wallace, O Friend



1. Geprezen zij God, de Albezitter, de Koning van onvergelijkelijke 
heerlijkheid, een lof die het verstand van al het geschapene onmetelijk ver 
te boven gaat en verheven is boven het bevattingsvermogen van 's 
mensen verstand. Niemand buiten Hem is ooit in staat geweest Zijn lof 
naar behoren te bezingen, en evenmin zal enig mens er ooit in slagen Zijn 
heerlijkheid ten volle te beschrijven. Wie is er die er aanspraak op kan 
maken de hoogten van Zijn verheven Essentie te hebben bereikt, en welke 
geest kan de diepten van Zijn ondoorgrondelijk mysterie peilen? Van 
iedere openbaring, voort stromende uit de Bron van Zijn heerlijkheid, zijn 
heilige en oneindige bewijzen van onvoorstelbare pracht verschenen, en 
vanuit iedere manifestatie van Zijn onoverwinnelijke macht zijn oceanen 
van eeuwig licht gestroomd…Een druppel van de golvende oceaan van 
Zijn oneindige barmhartigheid heeft de gehele schepping getooid met het 
sieraad van het bestaan en een ademtocht, geademd vanuit Zijn 
weergaloos Paradijs, heeft alle wezens bekleed met het gewaad van Zijn 
heiligheid en heerlijkheid.

Baha'u'llah, Bloemlezing uit de Baha'u'llah, XXVI



2. O Zoon van Heerlijkheid!

Ga snel vooruit op de pad van heiligheid en treed de hemel van 
verbondenheid met Mij binnen. Zuiver uw hart door het polijsten 
van uw geest en spoed u naar de hof van de Allerhoogste.

Bahá'u'lláh, Verborgen Woorden, P nr.8



3. Het God gedenken is als de regen en de dauw die schoonheid 
aan bloemen en hyacinten geven, hen doen opbloeien en hun 
geur, welriekendheid en hernieuwde bekoring verlenen. “En gij 
hebt de aarde verdroogd en verdord gezien, maar als Wij de 
regen er op laten vallen, komt hij tot leven en zwelt op en laat alle 
soorten weelderige kruiden groeien.” Beijver u dan om God dag 
en nacht te loven en verheerlijken, omdat gij oneindige frisheid en 
schoonheid moge verwerven.

‘Abdu’l-Bahá, (uit niet eerder gepubliceerde Tafel)



4. Er is niets zoeter in de wereld van het bestaan dan gebed. De 
mens moet in een staat van gebed leven. De meest gezegende 
toestand is de staat van gebed en smeekbeden. Gebed is in 
gesprek zijn met God. De Grootste verworvenheid of zoetste staat 
is niets anders dan in gesprek zijn met God. Het schept 
spiritualiteit, schept bedachtzaamheid en hemelse gevoelens, 
kweekt nieuwe bekoringen van het Koninkrijk en wekt de 
gevoeligheid voor de hogere intelligentie op.                                                                                

‘Abdu’l-Bahá



5. Het meest aanvaarbare gebed is dat gebed dat met de uiterste 
spiritualiteit en vreugde wordt gezegd; het verlengen ervan werd 
nooit en wordt niet door God gewenst. Hoe meer onthecht en hoe 
zuiverder het gebed, des te aanvaardbaarder het is in de 
tegenwoordigheid van God. 

Selections from the Writings of the Báb blz. 78



Muziek: Andreas Vollenweider Love Song



6. Zij die de geliefden Gods zijn, moeten in welke plaats zij ook samenkomen en 
wie zij ook ontmoeten, in hun houding jegens God en in de wijze waarop zij Zijn 
lof en heerlijkheid verkondigen, zulk een nederigheid en onderwerping aan de 
dag leggen dat ieder stofdeeltje onder hun voeten getuigt van de ernst van hun 
toewijding. De door deze heilige zielen gehouden gesprekken moeten met zulk 
een kracht zijn geladen, dat die stofdeeltjes door de invloed ervan worden 
aangegrepen. Zij moeten zich op zulk een wijze gedragen dat de grond waarop 
zij lopen, nooit woorden tot hen zal kunnen richten als deze: "Ik ben boven u te 
verkiezen, want ziet hoe geduldig ik de last draag die de landman mij oplegt. Ik 
ben het werktuig dat voortdurend aan alle wezens de zegeningen doorgeeft, 
welke Hij die de Bron van alle genade is, mij heeft toevertrouwd. Ziet hoe 
nederig ik ben ondanks de mij verleende eer en de ontelbare bewijzen van mijn 
rijkdom - een rijkdom die in de behoeften van de gehele schepping voorziet...."

Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh deel 1 V



7. O Heer! Stel alle volkeren der aarde in staat toegang tot het Paradijs 
van Uw Geloof te erlangen, zodat geen schepsel buiten de grenzen van 
Uw welbehagen blijft.
Sinds onheuglijke tijd zijt Gij in staat te doen naar Uw behagen en waart 
Gij verheven boven al hetgeen Gij wenst.

Báb, Gebed, p. 123



8. O mijn God! O mijn God! Waarlijk, deze dienaren keren zich tot U, Uw 
koninkrijk van Barmhartigheid aanroepend.

Zij zijn waarlijk aangetrokken tot Uw heiligheid en in gloed gezet met het 
vuur van Uw liefde, en zoeken bekrachtiging uit Uw wonderbare koninkrijk 
en hopen Uw hemels rijk te bereiken. Waarlijk, zij verlangen naar de 
uitstorting van Uw gaven, en zoeken het licht van de Zon der 
Werkelijkheid. O Heer! Maak hen tot helder schijnende lampen, tekenen 
van barmhartigheid, vruchtbare bomen en stralende sterren.

Mogen zij voorwaarts treden in Uw dienst en met U verbonden worden 
door de sterke banden van Uw liefde, vol verlangen naar het licht van Uw 
gunst. O Heer! Maak hen tot tekenen van leiding, standaarden voor Uw 
onsterfelijk koninkrijk, golven van de zee van Uw genade, 
weerspiegelingen van het licht van Uw majesteit. 

Waarlijk, Gij zijt de Edelmoedige! Waarlijk, Gij zijt de Barmhartige! Waarlijk, 
Gij zijt de Dierbare, de Geliefde.

Gebed,   'Abdu'l-Bahá



9. Span u daarom in, dat uw daden dag aan dag mooie gebeden 
zullen zijn. Keert u tot God en tracht altijd datgene te doen wat 
juist en hoogstaand is. Verrijkt de armen, heft de gevallenen op, 
troost de bedroefden, brengt genezing aan de zieken, stelt de 
angstigen gerust, bevrijdt de verdrukten, schenkt de moedelozen
hoop en geeft de behoeftigen onderdak.

Abdu'l-Baha, Toespraken in Parijs, p. 91



Muziek:  Dany Vera Weak & Weary



“In deze één jaar lange inspanning moet elke gemeenschap 
gebruik maken van het nog onbenutte potentieel dat zij bezit 
en proberen de obstakels te overwinnen die haar groei 
belemmeren, om haar zo voor te bereiden op de vereisten die 
komen gaan.”



1. Welk onbenut potentieel nemen we waar in onze gemeenschap?

2. Hoe kunnen we dat potentieel vrijmaken?

3. Welke obstakels zien we die onze groei belemmeren? 

4. Welke stappen kunnen we nemen om die obstakels te overwinnen?






