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1 muziek en perzisch gebed
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O Gij vriendelijk Heer! O Gij Die edelmoedig en barmhartig zijt! 
Wij zijn de dienaren van Uw drempel en zijn bijeen onder de 
beschermende schaduw van Uw goddelijke eenheid. 
De zon van Uw barmhartigheid schijnt op allen en uit de wolken
van Uw genade regent het op allen. Uw gaven omringen allen, 
Uw liefdevolle voorzienigheid ondersteunt allen, Uw bescherming
biedt allen schaduw en Gij beziet allen met een blik van genegenheid. 
O Heer! Schenk ons Uw oneindige gaven en laat het licht van Uw 
leiding schijnen. Verlicht de ogen en verblijd de harten met blijvende 
vreugde. Geef  alle mensen een nieuwe geest en schenk hen eeuwig 
leven. Open de poorten van waar begrip en laat het licht van geloof  
helder schijnen. Breng alle mensen bijeen onder de schaduw van Uw 
genade en laat hen zij zich in harmonie verenigen, zodat zij als de 
stralen van één zon mogen worden, als de golven van één zee en als 
de vruchten van één boom. Mogen zij drinken uit dezelfde bron. 
Mogen zij verfrist worden door dezelfde bries. Mogen zij verlichting 
vinden uit dezelfde lichtbron. Gij zijt de Gever, de Genadige, de 
Almachtige. 'Abdu'l-Bahá, Bahá'í Gebeden 2017 nr. 119



Alle verhaaltjes zijn uit Schetsen uit het leven van ‘Abdu’l-Bahá



'Abdu'l-Bahá hield veel van kinderen.
4. 
Dit gebed van 'Abdu'l-Bahá is voor onze kleinkinderen en voor alle kinderen van de wereld

O God! Voed deze kinderen op. 
Deze kinderen zijn de planten 
van Uw boomgaard, 
de bloemen van Uw weide, 
de rozen van Uw tuin. 
Laat Uw regen op hen vallen; 
laat de Zon der Werkelijkheid 
op hen schijnen met Uw liefde. 
Laat Uw koele bries hen verfrissen,
dat zij opgeleid worden, opgroeien,
zich ontwikkelen en zich 
in volkomen schoonheid ontplooien. 
Gij zijt de Schenker. Gij zijt de Meedogende.

In Canada, Montreal sept. 1912
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6. 
Wanhoopt niet! Werkt onafgebroken. 
Oprechtheid en liefde zullen haat 
overwinnen. Hoeveel schijnbaar 
onmogelijke gebeurtenissen gaan er in 
deze tijd plaatsvinden. Richt uw blik 
onafgebroken op het Licht der wereld. 
Toont liefde voor allen; 'Liefde is de 
ademtocht van de Heilige Geest in het hart 
van de mens.' Houdt moed, God laat Zijn 
kinderen die zich inspannen en werken en 
bidden nooit in de steek! Laat uw hart 
vervuld zijn van het vurige verlangen dat 
rust en harmonie deze gehele, strijdende 
wereld mogen omvatten. Op deze wijze 
zullen uw inspanningen met succes 
worden bekroond en zal mèt de universele 
broederschap het Koninkrijk Gods van 
vrede en welwillendheid komen. (Abdu'l-Baha, Toespraken in Parijs, p. 31)



7.   Verbond van geloof
“Ik zeg U, dat ieder die opstaat voor de Zaak van God, 
op dat moment vervuld zal worden van de Geest van God 
en dat Hij zijn hemelse scharen zal zenden om u te helpen, 
en dat niets voor u onmogelijk zal zijn indien u geloof  hebt.
En nu geef  ik u een gebod, dat tot een Verbond tussen U en mij 
zal zijn.  Dat u geloofd hebt; dat uw geloof  standvastig is als een 
rots, die geen storm kan beroeren, die door niets kan worden 
verstoord en dat het voortduurt door alles heen, 
zelfs tot het einde; zelfs al zou u horen dat 
uw Heer gekruisigd is,
laat het uw geloof  niet doen wankelen;
want ik ben altijd met u, of  ik leef  of  dood ben.
Ik ben met u tot het einde.
Naargelang uw geloof  is, 
zo zullen ook uw krachten en uw zegeningen zijn.
Dit is de maatstaf, dit is de maatstaf, dit is de maatstaf.
'Abdu'l-Bahá,  Bron: Star of the West, deel VIII, blz. 68, Overgenomen uit "Voedsel voor de ziel"



8.    muziek



(Dit door 'Abdu'l-Bahá geopenbaarde gebed wordt bij Zijn graftombe gelezen en is ook voor persoonlijk gebruik bestemd.)

Al wie dit gebed met innige ootmoed zegt, zal vreugde en blijdschap brengen in het hart 
van deze Dienaar; het zal zijn als het Hem van aangezicht tot aangezicht ontmoeten.

Hij is de Alglorierijke.

O God, mijn God! Ootmoedig en met tranen in de ogen hef  ik mijn smekende 
handen tot U en verberg ik mijn gelaat in het stof  van Uw drempel, verheven 
boven de kennis van de geleerden en de lofzang van allen die U verheerlijken. Zie 
genadiglijk met de blik van barmhartigheid naar Uw dienaar, nederig en ootmoedig 
aan Uw deur, en dompel hem in de Oceaan van Uw eeuwige genade.

Heer! Hij is een Uwer arme en nederige dienaren die geboeid tot U smeekt, die 
gevangen in Uw hand vurig tot U bidt, die op U vertrouwend, in tranen voor Uw 
aangezicht, U aanroept en smekend tot U zegt:

O Heer, mijn God! Schenk mij Uw genade om Uw geliefden te dienen, sterk mij in 
mijn dienstbaarheid aan U, verlicht mijn voorhoofd met het licht van aanbidding in 
Uw hof  van heiligheid en van gebed tot Uw Koninkrijk van grootheid. Help mij 
onzelfzuchtig te zijn aan de hemelse ingang van Uw poort en sta mij bij om 
onthecht te zijn aan alles in Uw heilige gebieden. Heer! Geef  mij te drinken uit de 
kelk van onzelfzuchtigheid, kleed mij met haar kleed en dompel mij in haar 
oceaan.



Maak mij als stof  op de weg van Uw geliefden en vergun 
dat ik mijn ziel offere voor de aarde, geadeld door de voetstappen
van Uw uitverkorenen op Uw weg, o Heer van Glorie in den Hoge.

Met dit gebed roept Uw dienaar tot U bij het gloren van de dag en bij 
het vallen van de nacht.
Vervul zijn hartsverlangen, o Heer! Verlicht zijn hart, verblijd zijn 
gemoed, ontsteek zijn licht, dat hij Uw Zaak en Uw dienaren moge 
dienen.

Gij zijt de Schenkende, de Medelijdende, de Almilddadige, de 
Genadige, de Barmhartige, de Meedogende!

'Abdu'l-Bahá



The mystery of God on earth , Portrait of Grace 

Denk aan de dagen van de Meester, 
Mijn hart trok me omlaag naar Zijn voeten
De tederheid overspoelde me, ik wist dat Zijn geest vrij was
refrein
Witte gewaden vloeien, de wereld zal Hem niet bevatten
Het mysterie trekt me nader tot Hem
En Hij houdt mijn hoofd op Zijn hart, op Zijn hart

Die nacht op de daken in Akka, zou Zijn gezang deed mijn ziel trillen
De maan en de sterren zijn Zijn metgezellen, 
De kracht van liefde die ik zou aanschouwen

Wit haar omstroomt de Dienaar van Glorie, Majesteit kalm en verheven

En Hij houdt mijn hoofd op zijn hart, op zijn hart
De kunstenaar trilt van binnen, Haar hand, bidt ze, zal Hij  leiden

Om de essentie van Hem te vatten, Eén zo verheven
En Hij tilt de sluier van haar ogen op, Zijn portret zal ze spoedig realiseren
De oneindige vrede op Zijn gezicht, een Portret van genade, Portret van genade

Mijn geest was zo zwak voor Hem, Zijn blik kon ik nauwelijks verdragen
Ik zal die voetstappen voor altijd volgen, Een vuurkolom zo puur

Witte gewaden vloeien, de wereld zal Hem niet bevatten
Het mysterie trekt me dichterbij
En Hij houdt mijn hoofd op Zijn hart, op Zijn hart



Verhaal voorgelezen door Nico, Uit De Machtigste Tak    Blz 29-30




