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Muziek: symphony no.14 in A Major, K.114:II Andante, Northern Chamber Orchestra. (4.05) 
 
1. O mijn Heer! Gij weet dat de mensen omringd worden door pijn en rampen en 
omgeven worden door tegenspoed en moeilijkheden. Allerlei beproevingen vallen de 
mens ten deel en iedere verpletterende tegenslag komt als de aanval van een slang. 
Er is geen schuilplaats of toevluchtsoord voor hem dan onder de vleugels van Uw 
bescherming, behoud, hoede en zorg. 
O Gij de Barmhartige! O mijn Heer! Maak Uw bescherming tot mijn pantser, Uw 
hoede mijn schild, nederigheid aan de deur van Uw één-zijn mijn behoud en Uw zorg 
en beschutting mijn verblijfplaats en veste. Behoed mij voor de inblazingen van 
zelfzucht en begeerte, en bescherm mij tegen alle ziekten, beproevingen, 
moeilijkheden en bezoekingen. 
Waarlijk, Gij zijt de Beschermer, de Behoeder, de Bewaarder, de Toereikende, en 
waarlijk, Gij zijt de Barmhartigste der barmhartigen. 
                ‘Abdu’l-Bahá , gebed 

 
2. O Gij Die de Heer der Heren zijt! Ik betuig dat Gij de Heer van de gehele 
schepping zijt en de Opvoeder van alle wezens, zichtbaar en onzichtbaar. Ik getuig 
dat Uw macht het gehele universum omvat, dat de legers van de aarde U nooit 
kunnen ontmoedigen en de heerschappij van alle volkeren en naties U er niet van 
kunnen weerhouden Uw plan uit te voeren. Ik belijd dat Gij geen andere wens hebt 
dan het vernieuwen van de gehele wereld, het vestigen van de eenheid van haar 
volkeren, en het verlossen van allen die daar wonen. 
                                                                                                             Baha'u'llah, gebed 
 
3. Bij Mijn Schoonheid! Niets zal in deze Dag van u worden aanvaard, al gaat gij 
voort God in de eeuwigheid van Zijn heerschappij te aanbidden en u ootmoedig voor 
Hem te buigen. Want alle dingen zijn van Zijn Wil afhankelijk en de waarde van alle 
daden wordt door Zijn aanvaarding en welbehagen bepaald. Het ganse heelal is 
slechts een handvol klei in Zijn hand. Alleen wanneer een mens God erkent en Hem 
liefheeft, zal zijn roepen in deze Dag door God worden gehoord. Dit behoort tot het 
wezen van Zijn Geloof, wist gij het slechts. 
                                                              Baha'u'llah, Bloemlezing uit de Geschriften, p. 173 
 
 
4. Zeg: Bevrijdt uw ziel, o mensen, van de ketenen van het eigen ik, en zuivert haar 
van iedere gehechtheid aan iets buiten Mij. Het Mij gedenken zuivert alle dingen van 
ontwijding, kon gij het slechts begrijpen. Zeg: Zou al het geschapene geheel zijn 
ontdaan van de sluier van wereldse ijdelheid en begeerte, dan zou, in deze Dag, de 
Hand van God hen allen kleden met het gewaad: "Hij doet al wat Hij wil in het 
koninkrijk van schepping", zodat daardoor het teken van Zijn heerschappij zichtbaar 
zou zijn in alle dingen. Verheven daarom zij Hij, de Soevereine Heer van allen, de 
Almachtige, de Opperste Beschermer, de Alglorierijke, de Krachtigste.  
                                                               
                                                              Baha'u'llah, Bloemlezing uit de Geschriften, p. 174 
 
Muziek: Unite The Hearts, Juliet and Adam Crossley (2.50) 



 
 
5.    O ZOON VAN OPENBARING! 
 
Zie naar Mijn aangezicht en verzaak alles buiten Mij, want Mijn soevereiniteit is 
eeuwig en Mijn heerschappij vergaat niet. Indien gij een ander dan Mij zoekt, ja zelfs 
al doorzocht gij voor immer het heelal, zal uw zoeken vergeefs zijn. 
 

Baha'u'llah, De Verborgen Woorden, A 15 
 
6.  Weet dat Wij de heerschappij van het zwaard hebben ingetrokken als hulp voor 
Onze Zaak en deze vervingen door de kracht, geboren uit de woorden der mensen. 
Aldus hebben Wij onherroepelijk bevolen krachtens Onze genade.  …. Uw Heer 
weigerde ook maar iets van de heerschappij van deze wereld aan Zichzelf voor te 
behouden. Hiervan zal Hij Die de Eeuwige Waarheid is getuigen. De dingen die Hij 
voor Zichzelf heeft bestemd zijn de steden van 's mensen hart, zodat Hij deze kan 
zuiveren van alle aardse bezoedelingen en in staat kan stellen de heilige Plek te 
naderen, welke de handen der ongelovigen nooit kunnen ontwijden. Opent, o 
mensen, de stad van het mensenhart met de sleutel van uw woorden. Aldus hebben 
Wij, overeenkomstig een voorbeschikte maat, u uw plicht voorgeschreven. 
 
                                       Baha'u'llah, Bloemlezing uit de Geschriften van Baha'u'llah, p. 178 
 
 

7. Legt u toe op de bevordering van het welzijn en de rust der mensenkinderen. Richt 
uw gedachten en uw wil op de opvoeding van de volkeren en geslachten der aarde, 
zodat door de macht van de Grootste Naam de tweedracht die hen verdeelt uit hun 
midden moge verdwijnen, en de gehele mensheid de handhavers van één Orde en 
de bewoners van één Stad zullen worden. Verlicht en heiligt uw hart; laat het niet 
worden ontwijd door de doornen van haat of de distels van kwaadwilligheid. Gij 
woont in één wereld en zijt geschapen door de werking van één Wil. Gezegend is hij 
die met alle mensen omgaat in een geest van uiterste welwillendheid en liefde.  

                                                                Bahá’u’lláh Bloemlezing uit de Geschriften p. 196 

 

8. Groot is de rang van de mens. Groot moeten ook zijn inspanningen zijn voor het 
herstel van de wereld en het welzijn der volkeren. Ik smeek de Ene ware God om u 
genadiglijk te bevestigen in datgene wat de rang van de mens betaamt. 

Bahá'u'lláh, Tafelen van Bahá'u'lláh/Lawh-i-Maqsúd, blz. 145 

 
9. O Jo , barmhertich God! Skink my in hert dat allyk in spegel strielet mei it ljocht fan 
Jo leafde en besielje my mei gedachten dy't troch Jo foldiedigens de wrâld feroarje 
litte yn in roazehôf. Jo binne de Barmhertige, de Genedige, de Alfoldiedege. 
                                                                                                                        Bahá'u'lláh 
 

Muziek: Cry Freedom. Van:George Fenton. 4.40 


