
19 daags feest van 
Jamál /Schoonheid 

Donderdag 29 april 19.30 uur
Programma samenstelling: Betty



1. The Captives'Hymn. Vertaling laatste 3 coupetten 1.53-4.50



2. O God! Verdrijf al hetgeen de oorzaak 

van onenigheid is, en bereid voor ons al 

wat eenheid en overeenstemming brengt! 

O God! Laat hemelse geuren op ons 

neerdalen en maak van deze bijeenkomst 

een hemelse bijeenkomst! Geef ons alle 

voedsel en al het goede. Bereid ons het 

voedsel der liefde! Geef ons het voedsel 

der kennis! Schenk ons het voedsel van 

hemelse verlichting!

Abdu’l-Bahá



3. O mijn Heer! Laat Uw schoonheid mijn 

voedsel zijn en Uw tegenwoordigheid mijn 

drank, Uw behagen mijn hoop, het U loven 

mijn daad en het U gedenken mijn metgezel, 

de kracht van Uw soevereiniteit mijn helper, 

Uw verblijf mijn woning en mijn verblijfplaats 

de zetel die Gij hebt geheiligd van de 

beperkingen opgelegd aan hen die als door 

een sluier van U zijn gescheiden. 

Gij zijt waarlijk de Almachtige, de 

Alglorierijke, de Krachtigste.
Bahá’u’lláh



4. O Gij liefderijk Heer! Gij hebt de gehele mensheid geschapen uit dezelfde ouders. 
Gij hebt beschikt dat allen tot dezelfde familie behoren. In Uw heilige 
tegenwoordigheid zijn allen Uw dienaren, en de gehele mensheid wordt door Uw 
tabernakel beschut; allen zijn verzameld rond Uw Tafel van overvloed; allen worden 
verlicht met het licht van Uw voorzienigheid. O God! Gij zijt vriendelijk voor allen, Gij 
zorgt voor allen, beschut allen en verleent leven aan allen. Gij hebt eenieder met 
talenten en mogelijkheden begiftigd, en allen zijn gedompeld in de oceaan van Uw 
genade. O Gij, liefderijk Heer! Verenig allen. Laat de godsdiensten eensgezind zijn; 
maak de volkeren één, zodat zij elkaar als één familie zullen beschouwen en de gehele 
aarde als één thuis. Mogen zij allen in volmaakte harmonie samenleven. O God! Hef 
hoog het vaandel van het één-zijn der mensheid. O God! Sticht de Allergrootste Vrede. 
Smeed de harten aaneen, o God! O Gij, liefderijk Vader, God! Verblijd ons hart met de 
geur van Uw liefde. Verhelder onze ogen met het licht van Uw leiding. Streel onze oren 
met de melodie van Uw Woord, en beschut ons allen in de vesting van Uw 
voorzienigheid. Gij zijt de Machtige en de Krachtige, Gij zijt de Vergevende en Gij zijt 
Degeen die de tekortkomingen van de gehele mensheid niet telt.

‘Abdu’l-Bahá



5. O BEWONERS VAN MIJN PARADIJS! 

Met de handen van liefderijkheid heb Ik in de heilige tuin 

van het paradijs de jonge boom van uw liefde en 

vriendschap geplant en hem met de milde regen van Mijn 

tedere genade besproeid. Tracht hem, nu de tijd 

aanbreekt dat hij vruchten gaat dragen, te beschermen 

tegen het verterende vuur van begeerte en hartstocht.

Bahá’u’lláh VBW nr 34



6. Muziek: Gregorian: ” I’ll find my way home”



7.De Profeten van God kwamen om de 
eenheid van het Koninkrijk in het hart van 
de mensen te vestigen. 
Zij allen verkondigden de blijde 
boodschap van de uitstorting van Gods 
gaven aan de mensheid. Allen brachten 
dezelfde boodschap van Gods liefde aan 
de wereld.

‘Abdu’l-Bahá



8. De wereld is een nieuwe wereld geworden. Het duister van de nacht, dat de 
mensheid omringt is aan het verdwijnen. Een nieuwe tijd is aangebroken. 
Gevoeligheid voor het goddelijke en hemelse capaciteiten komen in de mensen 
tot ontwikkeling onder de invloed van de Zon der Waarheid. De mensen zijn niet 
gelijk wat hun capaciteiten betreft. Hun omstandigheden zijn niet dezelfde. Er zijn 
bijvoorbeeld mineralen die uit de steenachtige gebieden van de aarde komen. 
Het zijn allemaal mineralen, alle zijn door dezelfde zon ontstaan, maar het ene 
mineraal zal altijd een gewone steen blijven, terwijl het andere de eigenschappen 
ontwikkelt van een fonkelende, kostbare edelsteen. Op het ene stuk grond 
groeien tulpen en hyacinten, op het andere distels en dorens. Elk stuk grond 
ontvangt de weldadige zonneschijn, maar verschilt in ontvankelijkheid. Daarom is 
het nodig dat wij onze vermogens en geestelijke ontvankelijkheid tot ontwikkeling 
brengen, opdat wij de genadige milddadigheid van de Zon der Waarheid, 
bestemd voor het tijdperk waarin wij leven, gelijk het licht uit een zuiver kristal 
kunnen weerspiegelen.

‘Abdu’l-Bahá



9. De gaven en gunsten van de Gezegende Schoonheid zijn oneindig. Wij 
moeten iedere dag ons uiterste best doen onze ontvankelijkheid te 
vergroten; wij moeten gelijk volmaakte spiegels worden. Hoe gepolijster en 
zuiverder de spiegel is, des te helderder weerkaatst hij het licht van de Zon 
der Waarheid. Wees gelijk een goed verzorgde tuin waarin hemelse rozen 
en kleurige bloemen groeien en geuren. Ik hoop dat uw hart gelijk een 
gerede, zorgvuldig bewerkte bodem zal worden, waarop de goddelijke 
overvloed van zegeningen van de Gezegende Schoonheid neerdaalt en 
waarover de verkwikkende bries van de goddelijke lente waait. Dan zal de 
tuin van uw harten bloemen voortbrengen, waarvan de hemelse Tuinman 
de heerlijke geuren inademt. Laat uw harten de glorie van de Zon der 
Waarheid in al hun kleuren weerspiegelen, om het oog van de goddelijke 
Kweker te strelen. Wees iedere dag meer tot God aangetrokken opdat Zijn 
liefde allen met wie gij in aanraking komt mag bezielen. Wees gelijk één 
geest, één ziel, de bladeren van één boom, de bloemen van één tuin, de 
golven van één zee.                                

‘Abdu’l-Bahá



Perzisch gebed voor de overledenen . Behzad Khoshmashrab



Muziek: henrik chaim Goldschmidt: ‘gabriel's oboe’


