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Live bij Lenie



Muziek: 
Joy is in the air - Nancy Ward



1. የሰው ልጅ ሆይ!

በልብህ ደስታ ሐሴትን አድርግ፣ ከእኔ ጋር ለመ ገናኘትና ውበቴን ለማንጸባረቅ
ትበቃ ዘንድ፡፡

1. O MENSENZOON!

Verheug u in de blijheid uws harten, dat gij waardig zult zijn Mij te 
ontmoeten en Mijn schoonheid te weerspiegelen.

Baha'u'llah, De Verborgen Woorden, A 36



2. O ZOON VAN GEEST!

Ik schiep u rijk, waarom maakt gij u arm? Edel vormde Ik u, waarom 
vernedert gij u? Uit het wezen van kennis gaf Ik u aanzijn, waarom 
zoekt gij verlichting bij iemand anders dan Mij? Uit de klei der liefde 
kneedde Ik u, waarom houdt gij u met een ander bezig? Richt uw blik 
op uzelf, opdat gij Mij bestendig in u vindt, krachtig, machtig en 
bij-zich-bestaand.

Baha'u'llah, De Verborgen Woorden, A13



3. Het hart van een mens kan zuiver en wit zijn ofschoon zijn huid 
zwart is, of zijn hart is donker en vol zonden hoewel de kleur van zijn 
ras wit is. Het karakter en de zuiverheid van het hart zijn van het 
grootste belang. Het hart, dat verlicht wordt door het licht van God is 
Hem het meest nabij en het dierbaarst, en omdat God de mens 
begiftigde met zodanige gunst dat hij het evenbeeld van God genoemd 
wordt, is dit het hoogst bereikbare van volmaaktheid, een goddelijke 
rang die niet opgegeven hoeft te worden door het loutere toeval 
van kleur.

'Abdu'l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace, blz. 70



4. Als de mens de edelste staat bereikt in de wereld der mensheid, dan 
kan hij verder vooruitgaan in de toestanden van volmaaktheid, maar 
niet in staat, want staten zijn beperkt, maar de goddelijke 
volmaaktheden zijn oneindig..... Hij gaat alleen vooruit in de staat der 
mensheid, want de menselijke volmaaktheden zijn oneindig. 

'Abdu'l-Baha, Beantwoorde Vragen, LXIV, blz. 205 (1982)



5. De mensheid is niet volmaakt. In elke mens zitten onvolmaaktheden 
en u zult altijd ongelukkig worden als u naar de mensen zelf kijkt. Maar 
als u uw blik richt op God, zult u hen liefhebben en vriendelijk voor hen 
zijn, want de wereld van God is de wereld van volmaaktheid en 
volledige barmhartigheid. Kijk daarom niet naar de tekortkomingen van 
wie ook; kijk met het oog van vergeving. Het onvolmaakte oog ziet 
onvolmaaktheden. Het oog dat de fouten bedekt kijkt naar de 
Schepper van de zielen. Hij schiep hen, leidt hen en zorgt voor hen, 
schenkt hen eigenschappen en leven, het gezicht en het gehoor.
Daarom zijn zij tekenen van Zijn grootheid

'Abdu'l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace, blz. 93



Muziek: 
As we grow up Johannes Bernlöf



6. O volk van God! Houd u niet bezig met uw eigen belangen; laat uw 
gedachten gericht zijn op hetgeen de mensheid geluk en welzijn 
brengt, en hart en ziel der mensen heiligt. Dit kan het beste worden 
bereikt door zuivere en heilige daden, door een deugdzaam leven en 
een goed gedrag. Dappere daden zullen de triomf van deze Zaak 
verzekeren en een godvruchtig karakter zal haar kracht versterken. 
Houd u aan rechtvaardigheid, o volk van Bahá. Dit waarlijk is het 
gebod dat deze Verguisde u geeft, en het eerste dat Zijn onbeperkte 
Wil voor een ieder van u uitkoos.

Tafelen van Bahá’u’lláh H 7 blz 38



7. Herhaaldelijk hebben Wij Onze geliefden aangespoord alles, wat 
dan ook, waaraan een zweem van kwaad te bespeuren valt niet alleen 
te vermijden, ja zelfs te ontvluchten. De wereld is in grote beroering, en 
de mensen zijn in een toestand van volslagen geestelijke verwarring. 
Wij smeken de Almachtige dat Hij hen genadiglijk moge verlichten met 
de glorie van Zijn Gerechtigheid, en hen in staat moge stellen om 
datgene te ontdekken wat voor hen te allen tijde en onder alle 
omstandigheden heilzaam zal zijn. Hij is waarlijk de Albezitter, 
de Hoogste.

Tafelen van Bahá’u’lláh H 7 blz 42



8. Een waar bahá’í is hij die dag en nacht er naar streeft vooruit te 
komen op het pad van menselijke vervolmaking, wiens vurigste 
verlangen is zo te leven en te handelen dat hij de wereld verrijkt en 
verlicht; wiens bron van inspiratie de kern van goddelijke deugd is; 
wiens levensdoel is door zijn handel en wandel tot een oneindige 
vooruitgang bij te dragen. Eerst wanneer iemand deze volmaakte 
geestesgaven heeft verworven, kan hij een waar bahá’í genoemd 
worden.
Want in deze heilige Beschikking, de glorie en bekroning van 
voorgaande eeuwen en tijdperken, is waar geloof niet slechts het 
erkennen van de eenheid van God, maar bovenal het in het dagelijks 
leven uitdragen van de volmaaktheden en deugden die besloten liggen 
in zo’n geloof.

Keuze uit de Geschriften van  ‘Adu’l-Bahá blz 61



9. O God, mijn God! Gij ziet mij staan voor de deur van Uw vergeving en 
welwillendheid, terwijl ik mijn blik keer naar de horizon van Uw milddadige 
gunsten en menigvuldige zegeningen. Ik smeek U bij Uw zoete spraak en bij 
het schelle geluid van Uw Pen, o Heer der gehele mensheid, Uw dienaren 
genadiglijk bij te staan naar het Uw dagen past en de heerlijkheid van Uw 
manifestatie en Uw majesteit betaamt. Gij zijt waarlijk machtig te doen al wat 
Gij wilt. Allen die in de hemelen en op de aarde verblijven, getuigen van Uw 
kracht en Uw macht, van Uw heerlijkheid en Uw milddadigheid. Geprezen zijt 
Gij, o Heer der werelden en Welbeminde van het hart van ieder begrijpend 
mens! Gij ziet, o mijn God, de essentie van armoede de oceaan van Uw 
rijkdom zoeken en de kern van onrechtvaardigheid smachten naar de 
wateren van Uw vergiffenis en Uw tedere genade. Schenk, o mijn God, 
hetgeen Uw grote heerlijkheid betaamt en de verhevenheid van Uw 
onbegrensde genade past. Gij zijt in waarheid de Almilddadige, de Heer van 
overvloedige genade, de Beschikker, de Alwijze. Er is geen God dan Gij, de 
Machtigste, de Onweerstaanbare, de Almachtige.

Tafelen van Bahá’u’lláh H 7 blz 43



Muziek: 
Strive


