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Muziek: “There is a new breed of people”
(gespeeld en gezongen door Tineke Vernhout, die dit lied leerde van een jonge Amerikaanse pelgrim in het pelgrimshuis in Haifa in 1974(?)

There is a new breed of people
There ‘s a new breed of people, across every land,
They’re raising up new standards, working hand in hand,
for a new world at peace, for all that dwell within,
where you don’t judge the friends you make by the colour of their skin: they are bahá ís.
In Days of old, the Prophets told of laws we must obey.
And They promised to return again and in that blessed Day
children would be wise ones, we’d all know what to do.
We ‘d turn this old world upside down and then, when we were through, we’d be bahá’í.
Now this old world won’t die easy, as the heedless millions grow,
and God’s chosen ones may shed their blood, so people ‘round them know
that Bahá’u’lláh has come to men with a Message for today,
and it is easier to find His path if you just sit and pray and be bahá’í.

1.

Gebed 151 Geopenbaard aan de bahá’ís van de noordoostelijke staten.

De volgende smeekbede moeten de leraren en de vrienden dagelijks lezen:

O Gij vriendelijk Heer! Lof zij U dat Gij ons de weg van leiding hebt gewezen, de deuren van het koninkrijk hebt
geopend en Uzelf hebt geopenbaard door de Zon van Werkelijkheid. De blinden hebt Gij zicht gegeven; de doven
hebt Gij gehoor verleend; Gij hebt de doden doen herleven; Gij hebt de armen verrijkt; Gij hebt de verdoolden de
weg gewezen; Gij hebt degenen met dorstende lippen naar de bron van leiding gevoerd; Gij hebt de dorstige vis
vergund de oceaan van werkelijkheid te bereiken; en Gij hebt de dolende vogels naar de rozentuin van genade
genood.
O Gij Almachtige! Wij zijn Uw dienaren en Uw nooddruftigen; wij zijn veraf en smachten naar Uw
tegenwoordigheid, wij dorsten naar het water van Uw bron, wij zijn ziek en verlangen naar Uw genezing. Wij volgen
Uw pad en hebben geen ander doel of andere hoop dan het verspreiden van Uw geuren, opdat elke ziel de roep “O
God, leid ons tot het rechte pad” mag aanheffen. Mogen hun ogen worden geopend en het licht zien, en mogen zij
worden bevrijd van het duister van onwetendheid. Mogen zij samenkomen rond de lamp van Uw leiding. Moge
iedere misdeelde een deel ontvangen. Mogen de achtergestelden deelgenoot van Uw mysteriën worden.
O Almachtige! Zie naar ons met de blik van erbarmen. Verleen ons hemelse bevestiging. Schenk ons de adem van
de Heilige Geest, opdat wij bijgestaan mogen worden in het U dienen en als stralende sterren met het licht van Uw
leiding mogen schijnen in deze gebieden.
Waarlijk, Gij zijt de Krachtige, de Machtige, de Wijze en de Ziende.
‘Abdu’l-Bahá

uit: “Epistel to the Son of the Wolf” by Bahá’u’lláh, ISBN 0-87743-048-9, p. 146.

2. “Jesaja zegt: “De heer alleen zal worden verheerlijkt op die Dag.” Betreffende de grootheid van de Openbaring zegt Hij:
“Ga binnen in de rots, en verberg u in het stof, uit vrees voor de Heer, en voor de glorie van Zijn majesteit.” En in een
ander verband zegt Hij: “De wildernis en de verlaten plaats zullen zich voor hen verblijden; en de woestijn zal zich
verheugen, en bloeien als de roos. Die zal uitbundig bloeien, en zich verheugen, ja met vreugde en gezang: de
heerlijkheid van Libanon zal haar gegeven worden, de pracht van Carmel en Sharon, zij zullen de glorie van de Heer, en de
heerlijkheid van onze God zien.”
Deze passages behoeven geen commentaar. Zij zijn helder en duidelijk als de zon, en schijnend en lichtend als het licht
zelf. Ieder weldenkend mens wordt door de geur van deze woorden geleid naar de tuin van begrip, en bereikt dat waarvan
de meeste mensen als door sluiers van worden uitgesloten. Zeg: Vreest God, o mensen, en volgt niet de twijfels van
mensen die luid schreeuwen, die God’s Verbond en Testament hebben gebroken, en Zijn genade, die aan allen in hemel en
op aarde vooraf is gegaan, ontkennen.
En evenzo zegt Hij: “Zeg tegen hen, die een bevreesd hart hebben: wees sterk, vrees niet, aanschouw uw God.” Dit
gezegende vers is een bewijs van de grootheid van de Openbaring, en van de grootheid van de Zaak, aangezien de stoot
van de trompet wel verwarring in de hele wereld moet verspreiden, en vrees en beven onder alle mensen. Wel gaat het
hem die verlicht is met het licht van vertrouwen en onthechting. De bezoekingen van die Dag zullen hem niet hinderen of
verschrikken. Aldus heeft de Tong van Uiting gesproken, gelijk bevolen door Hem Die de Al-barmhartige is. Hij is waarlijk
de Sterke, de Almachtige, de Albedwingende, de Albeheerser.

Vervolg:

Nu betaamt het hen die begiftigd zijn met een horend oor en een ziend oog om deze sublieme woorden te
overdenken, in elk waarvan de oceanen van innerlijke betekenis en uitleg zijn verborgen, opdat de woorden,
geuit door Hem Die de Heer van Openbaring is, Zijn dienaren in staat zullen stellen om, met de grootste vreugde
en stralende gloed, het Allerhoogste Doel en de Hoogste Top te bereiken: de dageraadsplaats van deze Stem.
O Sjeikh! Zoudt gij, zij het minder dan het oog van een naald, de ademtochten van Mijn uitingen gewaar
worden, dan zoudt gij u van de wereld en al wat daarin is ontdoen, en zoudt gij uw gezicht keren naar de lichten
van het aangezicht van de Verlangde. Om kort te gaan, in de uitspraken van Hem Die de Geest is (Jezus) liggen
ontelbare betekenissen verborgen. Naar vele dingen verwees Hij, maar aangezien Hij niemand vond in het bezit
van een horend oor of een ziend oog, koos Hij ervoor om het meeste van deze dingen te verhullen. Zoals Hij zei:
“Maar gij kunt deze dingen thans niet dragen.” Die Dageraadsplaats van Openbaring heeft gezegd dat te dien
Dage Hij Die de Beloofde is de dingen zal openbaren die komen gaan. In overeenstemming hiermee zijn in de
Kitáb-i-Aqdas, en in de Tafel aan de Koningen, en in de Lawh-i-Ra’ís, en in de Lawh-i-Fu’ád, de meeste dingen die
moeten gebeuren op deze aarde aangekondigd en geprofeteerd door de Meest Verheven Pen.”
uit: “Epistel to the Son of the Wolf” by Bahá’u’lláh, ISBN 0-87743-048-9, p. 146.
De vertaling van Tineke Vernhout in het Nederlands is ongeautoriseerd.

3. “De essentie van religie is te getuigen van wat de Heer heeft
geopenbaard en datgene na te volgen wat Hij in Zijn machtige Boek
heeft verordend”
Bahá’u’lláh, Alsl-I-Kullu’l-Khayr, Woorden van Wijsheid

4. O schare van rechtvaardigen! Beschouw en reflecteer op de hoge deining van de oceaan van de uiting en kennis
van God, opdat gij moogt getuigen met uw innerlijke en uiterlijke tongen dat bij Hem de kennis is van alles dat in het
Boek is. Niets ontsnapt aan Zijn kennis. Hij, waarlijk, heeft openbaar gemaakt wat verborgen was, toen Hij, bij Zijn
terugkeer, de troon van de Bayán besteeg. Alles wat is neergezonden is geschied en zal geschieden, woord voor
woord, op aarde.
Geen mogelijkheid, voor wie dan ook, is overgelaten om zich af te keren of te protesteren. Echter, aangezien
rechtvaardigheid terzijde is geschoven en is verborgen, spreken de meeste mensen vanuit hun eigen ijdele
inbeeldingen.
O God, mijn God! Verhinder Uw dienaren niet om hun gezicht te keren naar het licht van zekerheid, dat boven de
horizon van Uw wil is opgekomen, en laat hen niet verstoken zijn, o mijn God, van de oceanen van Uw tekenen. Zij, o
mijn God, zijn Uw dienaren in Uw steden, en Uw slaven in Uw landen. Als Gij geen genade met hen hebt, wie, dan,
zal hen genade betonen? Grijpt Gij, o mijn God, de handen van hen die verdrinken in de zee van ijdele inbeeldingen,
en bevrijdt hen door de macht van Uw soevereiniteit. Redt hen, dan, met de armen van Uw macht. Machtig zijt Gij te
doen wat Gij wilt, en in Uw rechterhand zijn de teugels van al wat in de hemelen is en al wat is op aarde.
Uit: “Epistel to the Son of the Wolf” by Bahá’u’lláh, ISBN 0-87743-048-9, p. 150/151
De vertaling van Tineke Vernhout in het Nederlands is ongeautoriseerd.

5. Duisternis omringt ieder land, o mijn God, en doet de meesten Uwer
dienaren beven. Ik smeek U, bij Uw Allergrootste Naam, in iedere stad
nieuwe schepselen te doen opstaan die zich tot U zullen keren en U onder
Uw dienaren zullen gedenken, die krachtens hun woorden en wijsheid het
vaandel van Uw zege zullen ontplooien en die zich zullen losmaken van al het
geschapene.
Machtig zijt Gij te doen naar Uw behagen. Geen God is er dan Gij, de
Almogende, Hij Wiens hulp door alle mensen wordt afgesmeekt.
Bahá’u’lláh

6. “De Heer heeft beschikt dat in iedere stad een Huis van Gerechtigheid
moet worden opgericht, waarin raadslieden ten getale van Bahá
samenkomen, en mocht dit aantal overschreden worden dan geeft dat niet.
Zij moeten zichzelf beschouwen als mensen die het Hof van de
tegenwoordigheid van God, de Verhevene, de Allerhoogste, binnengaan, en
als mensen die Hem Die de Ongeziene is, aanschouwen. Het betaamt hun de
vertrouwelingen van de Barmhartige onder de mensen te zijn, en zichzelf te
beschouwen als de door God aangestelde beschermers van allen die op aarde
wonen. Het is hun plicht samen te beraadslagen en terwille van God rekening
te houden met de belangen van Zijn dienaren zoals zij rekening houden met
hun eigen belangen, en datgene te kiezen wat gepast en betamelijk is. Dit
heeft de Heer uw God u bevolen. Weest op uw hoede dat gij niet terzijde legt
hetgeen duidelijk in Zijn Tafel is geopenbaard. Vreest God, o gij die
waarneemt.”
Bahá’u’lláh, Kitáb-i-Aqdas, paragraaf 30

7. “Het Bahá’í Bestuursstelsel is een goddelijk stelsel. Het onbreekbare
fundament ervan is het principe van consultatie, waarvan ‘Abdu’l-Bahá
verklaard heeft dat het de vervulling is van het individuele geweten in dit
Nieuwe Tijdperk.”
Shoghi Effendi

8. ΄Abdu'l-Bahá hecht het grootste gewicht aan regelmatige samenkomsten van
de gelovigen om gezamenlijk God te aanbidden, voor het uitleggen en bestuderen van de
leringen en het beraadslagen over de groei van het Geloof. In een van zijn Tafelen zegt
hij:
“Het is Gods bedoeling dat in het westen eenheid en harmonie dag aan dag onder
de vrienden van God en de dienaressen van de Barmhartige zullen toenemen. Pas
als dit wordt verwezenlijkt, zal er in ieder opzicht vooruitgang worden geboekt. En
voor de eenheid en de harmonie van allen zijn geestelijke bijeenkomsten het beste
middel. Deze kwestie is heel belangrijk en trekt als een magneet goddelijke
bekrachtigingen aan. In de geestelijke bijeenkomsten van de bahá’ís moeten
twistgesprekken en discussies over politieke of wereldse aangelegenheden worden
vermeden. Het enige doel van de gelovigen moet zijn de goddelijke waarheid te
onderwijzen en te leren, hun harten voor de goddelijke liefde te openen, volmaakte
gehoorzaamheid aan de goddelijke wil te bereiken en de komst van het Koninkrijk
Gods te bevorderen.”
“Bahá’u’lláh en het Nieuwe Tijdperk”, J.E. Esslemont, p. 183

9. “Ze moeten onmiddellijk geschillen uit hun midden verwijderen en zich
bezighouden met het in praktijk brengen van oneindige liefde en eenheid.
Geen bahá’í moet zijn lippen openen met het beschuldigen van een ander. Gij
moet kloppen als één hart en bewegen als één geest. Waarom dit geschil?
Waarom dit gebrek aan harmonie?
Voorwaar, voorwaar ik zeg u, ware het niet vanwege deze onenigheid onder u,
dan zouden de inwoners van Amerika, in al deze gebieden, inmiddels
aangetrokken zijn geweest tot het Koninkrijk van God, en zouden zij u te hulp
zijn gekomen en medewerkers zijn geworden. Is het gepast dat u deze meest
glorieuze genade zou opofferen voor waardeloze inbeeldingen? Nee, bij God,
zoudt u er een moment over nadenken, dan zult u instaat zijn om het
fundament waarop deze geschillen berusten in een oogwenk te vernietigen.”
‘Abdu’l-Bahá, in a tablet, dated 22 April 1911, to an American Bahá’í community
De vertaling van Tineke Vernhout in het Nederlands is ongeautoriseerd.

10. Om kort te gaan, o gij, minnaars van God, dit is de tekst van het goddelijke
Boek: “Als twee zielen ruziën en strijden over een thema van de goddelijke
thema’s, van mening verschillend en redetwistend, hebben beiden ongelijk.
De wijsheid van deze niet mis te verstane wet van God is, dat er tussen twee
zielen onder de gelovigen van God geen strijd en geschil zal opkomen, dat zij
met elkaar zullen spreken in oneindige vriendschap en liefde. Mocht het
geringste spoor van onenigheid opkomen, dan moeten zij zwijgen en beide
partijen moeten hun discussies niet langer voortzetten, maar de waarheid van
het thema vragen aan de Uitlegger. Dit is het onherroepelijke bevel!”
Tekst van ‘Abdu’l-Bahá uit “Bahá’í World Faith”, p.249,
aangehaald in een studieklas over het belang
van de Plaatselijke Geestelijke Raad
o.l.v. Hand van de Zaak William Sears in 1955.
De vertaling van Tineke Vernhout in het Nederlands is ongeautoriseerd

11. “O mensen op aarde! Bouwt in de landen overal huizen van aanbidding in
de naam van Hem Die de Heer van alle religies is. Maakt ze zo volmaakt als
mogelijk is in de wereld van het bestaan, en tooit ze met hetgeen passend is,
niet met beelden en afbeeldingen. Verkondigt daar vervolgens met stralende
vreugde de lof van uw Heer, de Meedogendste. Waarlijk, door het Hem
gedenken wordt het oog verblijd en wordt het hart vol van licht.”
Bahá’u’lláh, Kitáb-i-Aqdas, paragraaf 31

12. “Gezegend is hij die, bij het aanbreken van de dag, met zijn gedachten op
God gericht, Hem gedenkend en Hem om vergeving smekend, zijn schreden
richt naar de Mashriqu'l-Adhkár en, wanneer hij er binnentreedt zwijgend
plaats neemt om te luisteren naar de verzen van God, de Soevereine, de
Machtige, de Alomgeprezene.
Zeg: de Mashriqu'l-Adhkár is ieder gebouw dat in steden en dorpen is
opgericht ter verkondiging van Mijn glorie. Met deze naam is het
aangeduid voor de troon van heerlijkheid, zo gij behoort tot hen die
begrijpen.”
Bahá’u’lláh, Kitáb-i-Aqdas, paragraaf 115

“The Greatest Name” by Brian Averill

Muziek: The Greatest Name

Find me a camera that can film the consummation of an age in the world,
and in the future they will see a mountain rising from the ashes, called The Greatest
Name!
With power and might it towers far above the names of lonely souls, whose wasted lives
brought them away.
And from the mire from an age of hating one another love is standing, glowing again.
Find a taperecorder for them to hear of man’s excesses, evil, flooding the world….
And in generations they will witness why we follow the laws for all mankind.
And then they will live in harmony and peace with their surroundings as one soul upon
an new earth, for all will view a mountain strong and steadfast far beyond the
comprehensions, manifest as the sun!
So if you won’t give in, soon it will be right before your eyes, and you will bow and
grieve, why you missed the chance to become a part of the New Age and the Greatest
Name.
Through justice and time the world is heading for a dreaded war and veiled from truth
it cannot see its end…or the start of the Springtime, chanting “Peace be with you”!
Now my children you have learned, peace be with you, now you learned…
Now my children you have learned to love!

