
MEDITATIE FEEST VAN KENNIS 2021-10-14 

Muziek: Brina- Reggae Sauti Za Kiswahili Heri Pahali (1e Verborgen Woord) 

1.Kennis is een licht dat God in het hart werpt bij wie Hij maar wil.  

                                                 Bahá’u’lláh,The Second Valley (of the Four Valleys), blz. 51 

 
2. U hebt vragen gesteld over de grondslagen en verordeningen van religie: U weet 
dat het eerste en belangrijkste in de religie de kennis van God is. Deze bereikt zijn 
vervolmaking in de erkenning van Zijn goddelijke eenheid, welke op haar beurt haar 
vervulling bereikt in de aanvaarding dat Zijn geheiligde en verheven Heiligdom, de 
Zetel van Zijn alles te boven gaande majesteit, gezuiverd is van alle symbolen. En 
weet dat in deze wereld van het bestaan de kennis van God uitsluitend bereikt kan 
worden door de kennis van Hem Die de Dageraad van goddelijke Werkelijkheid is. 

 
   Selections from the Writings of The Báb, blz. 117 

 
3. Voor God is kennis de heerlijkste gave aan de mens en de edelste onder de 
menselijke volmaaktheden. Zich te kanten tegen kennis getuigt van onwetendheid en 
hij die kennis en wetenschap verfoeit, is geen mens, maar veeleer een dier zonder 
onderscheidingsvermogen. Want kennis is licht, leven, geluk, volmaaktheid, 
schoonheid en het middel om de Drempel van eenheid te naderen. Het is de eer en 
de glorie van de wereld der mensheid en de grootste milddadigheid van God. Kennis 
staat gelijk met leiding, en onwetendheid is werkelijk dwaling. 

 
'Abdu'l-Bahá, Beantwoorde Vragen, blz. 119 

 
4. Wij koesteren de hoop, dat door de goedertierenheid van de Alwijze, de 
Alwetende, het verduisterende stof kan worden verdreven en het 
waarnemingsvermogen vergroot, opdat de mensen het doel mogen ontdekken 
waarvoor ze in het leven zijn geroepen. Al wat in deze Dag dient om blindheid te 
verminderen en inzicht te vermeerderen is het overwegen waard. Dit inzicht werkt als 
het middel en de gids tot ware kennis. 

   Tafelen  van Bahá'u'lláh, Tarárát, blz. 29 
 

 
5. Bestudeert de wetenschappen, verwerft meer en meer kennis. Voorzeker kan men 
tot het einde van zijn leven leren! Gebruikt uw kennis te allen tijde ten bate van 
anderen; zo kan er een einde komen aan oorlog op deze mooie aarde en een 
prachtig bouwwerk van vrede en eendracht worden opgericht. Streeft ernaar dat uw 
hoge idealen in het Koninkrijk Gods op aarde -gelijk in de Hemel - werkelijkheid 
zullen worden. 
                                                                                    Abdu'l-Baha, Toespraken in Parijs, p. 47 
 
6. Ik hoop dat u uw begrip zult gebruiken om de eenheid en de rust van de mensheid 
te bevorderen, verlichting en beschaving aan de volkeren te brengen, liefde te 
betonen aan allen om u heen en universele vrede tot stand te brengen. 

                                                                             Abdu'l-Baha, Toespraken in Parijs, p. 46 

Muziek: Unite The Hearts, Juliet en Adam Crossley 



7. O Zoon van Stof! 

De wijzen zijn zij die niet spreken, tenzij zij gehoor vinden, gelijk de schenker zijn 
beker niet aanbiedt aleer hij een dorstende vindt, en de minnaar niet uit het diepst 
van zijn hart roept tot hij de schoonheid van zijn geliefde aanschouwt. Zaai daarom 
het zaad van wijsheid en kennis in de zuivere grond van het hart en houd het 
verborgen, tot de hyacinten van goddelijke wijsheid opbloeien uit het hart en niet uit 
modder en leem. 

       Verborgen Woorden, uit het Perzisch, no. 36, p. 47 
 
8. Bij het begin van ieder streven moet men naar het doel ervan kijken. Laat de 
kinderen ervoor kiezen uit alle kunsten en wetenschappen die te bestuderen die de 
mens tot voordeel strekken, zijn vooruitgang zullen verzekeren en zijn rang zullen 
verheffen. Aldus zullen de walgelijke geuren van wetteloosheid verdreven worden, en 
zullen alle mensen door de intensieve pogingen van de leiders der volkeren leven in 
geborgenheid, zekerheid en vrede. 
                                                                     Tablets of Bahá'u'lláh/Lawh-i-Maqsúd, blz. 74 
 
9. Het Verheven Wezen zegt: De Tong van Wijsheid verkondigt: Hij die Mij niet heeft, 
is van alle dingen verstoken. Keer u af van alles wat op aarde is en zoek niemand 
anders dan Mij. Ik ben de Zon van Wijsheid en de Oceaan van Kennis. Ik bemoedig 
de zwakken en breng de doden weer tot leven. Ik ben het Lichtbaken Dat de weg 
verlicht. Ik ben de koninklijke Valk op de arm van de Almachtige. Ik spreid de 
neerhangende vleugels van iedere geknakte vogel uit en help hem zijn vlucht te 
beginnen. En evenzo zegt Hij: De hemel van waar begrip schittert luisterrijk door het 
licht van twee hemellichten: verdraagzaamheid en rechtschapenheid………. 
 
Het betaamt hen die gezag hebben in alle dingen gematigdheid te betrachten. Al wat 
de grenzen van gematigdheid overschrijdt, zal geen heilzame invloed meer 
uitoefenen. Beschouw bijvoorbeeld zaken als vrijheid, beschaving en dergelijke. Hoe 
gunstig verstandige mensen deze dingen ook mogen beoordelen, ze zullen een 
verderfelijke invloed uitoefenen, indien bovenmatig doorgevoerd. 
 

     Tablets of Bahá'u'lláh/Lawh-i-Maqsúd, blz. 75 
 

10. O God, mijn God! Schenk voor mij de kelk van onthechting aan alles vol, en 
verblijd mij te midden van Uw pracht en Uw Gave met de wijn van het U beminnen. 
Bevrijd mij van de aanvallen van hartstocht en begeerte, verbreek voor mij de boeien 
van dit ondermaanse, breng mij in vervoering tot Uw hemelse rijk en beziel mij onder 
de dienaressen met de ademtochten van Uw heiligheid. 

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 moge verspreiden, Uw Zaak moge verkondigen, Uw 
leringen bevorderen, Uw Wet dienen en Uw Woord verheerlijken. Gij zijt waarlijk de 
Krachtige, de Immergevende, de Kundige, de Almogende. 

Muziek:   Iris Kroes  Brighter Day                                                          'Abdu'l-Bahá, gebed 


