
MEDITATIE EENHEIDSFEEST VAN MASÁ’IL / VRAGEN 12-12-2022 

Muziek: Dante’s Prayer, Loreena MacKennitt 

1 O MENSENKINDEREN! 

Weet gij niet waarom Wij u allen hebben geschapen uit hetzelfde stof? Opdat geen 
mens zich boven de ander zou verheffen. Overweegt te allen tijde in uw hart hoe gij 
werd geschapen. Daar Wij u allen hebben geschapen uit één en dezelfde stof, rust 
op u de plicht gelijk één ziel te zijn, met gelijke voeten te lopen, met gelijke mond te 
eten en in hetzelfde land te verwijlen, zodat uit uw diepste wezen, door uw daden en 
gedragingen, de tekenen van eenheid en de kern van onthechting kenbaar worden. 
Dit is Mijn raad aan u, o schare van licht! Volgt deze raad, dat gij de heilige vruchten 
van de boom van wondere glorie kunt plukken. 

 Baha'u'llah, De Verborgen Woorden, A69 
 
2. Ieder hart zou eenheid moeten uitstralen, opdat het Licht van de ene goddelijke 
Bron helder en schitterend kan schijnen. Wij moeten niet alleen kijken naar de 
afzonderlijke golven, maar naar de gehele zee. Wij zouden ons vanuit het 
persoonlijke naar het geheel moeten verheffen. De geest is als een grote zee en de 
golven ervan zijn de zielen der mensen. 

 ‘Abdu'l-Baha, Toespraken in Parijs, p. 93 
 
 

3. O Jo , barmhertich God! Skink my in hert dat allyk in spegel strielet mei it ljocht fan 
Jo leafde en besielje my mei gedachten dy't troch Jo foldiedigens de wrâld feroarje 
litte yn in roazehôf. Jo binne de Barmhertige, de Genedige, de Alfoldiedege. 
                                                                                                                                        
                                                                                                Bahá'u'lláh, gebed 

 
 

4. Men moet in elk menselijk wezen alleen datgene zien dat lof verdient. 
Wanneer men zo handelt, kan men met de hele wereld bevriend zijn. 
Als we echter vanuit het standpunt van hun fouten naar mensen kijken, dan wordt het 
een moeilijke opgave vrienden met hen te zijn... 
Dus moeten wij, wanneer we onze blik op andere mensen richten, datgene zien 
waarin zij uitblinken en niet waarin zij tekort schieten.    

          Ábdu’l-
Bahá                                                                                                                             

 
 
5. O kinderen van begrip! Als het ooglid, hoe dun ook, de mens kan verhinderen de 
wereld en al wat erin is te zien, bedenk dan eens wat er gebeurt als de sluier van 
hebzucht over zijn innerlijk oog valt. Zeg: O mensen! Het duister van hebzucht en 
afgunst vertroebelt het stralen van de ziel net zoals de wolken het licht van de zon 
tegenhouden. Zou iemand met een opmerkzaam oor naar deze woorden luisteren, 
dan zal hij de vleugels van onthechting ontvouwen en moeiteloos naar de sfeer van 
waar begrip opstijgen. 

Bahá’ú’lláh, Tabernakel van Eenheid, blz. 7-8  
 

Muziek: Come to the Ouiet Place, Andreas Vollenweider 



6. O broeder, ontsteek met de olie van wijsheid de lamp van de geest in de 
binnenkamer van uw hart en bescherm deze lamp met de ballon van begrip, opdat 
de adem van de ongelovige haar vlam niet kan uitdoven noch haar helderheid 
verzwakken. Zo hebben Wij de hemelen van uiting verlicht met de pracht van de Zon 
van goddelijke wijsheid en begrip, opdat uw hart vrede moge vinden en gij zult 
behoren tot hen die op de vleugelen van zekerheid omhoog zijn gewiekt naar de 
hemel van de liefde van hun Heer, de Albarmhartige. 

   Bahá'u'lláh, Kitáb-i-Iqán/Het Boek van Zekerheid, blz. 39-40 

 
7. Gezegend de ziel die tot leven is gewekt door Mijn levengevende ademtocht en 
die toegang heeft gekregen tot Mijn hemels Koninkrijk. Gezegend de mens die door 
de zoete geuren van hereniging met Mij werd beroerd, en die daardoor de Dageraad 
van Mijn Openbaring naderbij is gekomen. Gezegend het oor dat heeft gehoord, de 
tong die heeft getuigd en het oog dat heeft gezien en de Heer Zelf heeft herkend in 
Zijn verheven glorie en majesteit, bekleed met grootheid en gezag. Gezegend zij die 
Zijn tegenwoordigheid hebben bereikt. Gezegend de mens die verlichting heeft 
gezocht bij de Dagster van Mijn Woord. Gezegend hij die zijn hoofd heeft getooid met 
de diadeem van Mijn liefde…..  
Gezegend de mens die zich aan alles buiten Mij heeft onthecht, opgestegen is naar 
de sfeer van Mijn liefde, die toegang heeft verkregen tot Mijn Koninkrijk, Mijn rijken 
van heerlijkheid heeft aanschouwd, diep gedronken heeft van de levende wateren 
van Mijn milddadigheid en zijn dorst heeft gelest uit de hemelse rivier van Mijn 
liefderijke voorzienigheid, zich met Mijn Zaak bekend heeft gemaakt, datgene heeft 
begrepen wat Ik in de schatkamer van Mijn Woorden heb verborgen, en die vanuit de 
horizon van goddelijke kennis heeft gestraald, bezig Mij te loven en te verheerlijken. 
Waarlijk, hij hoort bij Mij. Op hem rust Mijn barmhartigheid, Mijn goedertierenheid, 
Mijn milddadigheid, Mijn heerlijkheid. 

 Tafelen van Bahá’u’lláh Lawḥ-i-Aqdas blz. 10-11 
 
8. የሰው ልጅ ሆይ! 
ሊታወስ በማይቻል ሕያውነቴና፣ በጥንቱ ዘለዓ ለማዊ ህላዌዬ ተሸፍኜ፣ ለአንተ ያለኝን ፍቅር አወቅሁ፤ 
ስለዚህም ፈጠርኩህ አምሳሌንም ቀረ ጽኩብህ፣ ውበቴንም ገለጽኩልህ፡፡  
 
                                                                            Verborgen woorden no 3 Arabisch (Amharic) 

9. O mijn God! Gij ziet hoe wij trachten Uw wil te doen, hoe wij naar de horizon van 
Uw genade opzien, om Uw licht smeken en Uw verlichting zoeken.   
Wij vragen U, o Gij Geliefde des harten en Hoop der geliefden, ons rein en zonder 
begeerte te doen zijn, Uw gebod nakomende en onze vervaagde genoegens 
achterlatend om Uw welbehagen te zoeken. O God, tooi ons met het kleed van Uw 
voortreffelijkheid en verlicht ons met het licht van onthechting. Sta ons bij, o God, met 
de Scharen van wijsheid en welsprekendheid om Uw Woord onder Uw volk te 
verspreiden en Uw gebod onder Uw dienaren na te leven. In Uw hand rusten de 
teugels van al hetgeen bestaat. Gij zijt de Almachtige. Er is geen God dan Gij, de 
Vergevende, de Liefderijke. 

  Bahá'u'lláh, Gebed 
Muziek: Brighter Day, Iris Kroes 



Zeg: Gezegend de sluimerende die gewekt is door Mijn Ademtocht. Gezegend de levenloze die door 
Mijn levengevende adem tot nieuw leven is gewekt. Gezegend het oog dat wordt door het 
aanschouwen van Mijn Schoonheid wordt getroost. Gezegend de reiziger die zijn schreden richt naar 
het Tabernakel van Mijn glorie en majesteit. Gezegend de bedroefde die zijn toevlucht zoekt onder 
de schaduw van Mijn baldakijn. Gezegend de zeer dorstige die zich haast naar de zacht stromende 
wateren van Mijn goedertierenheid. Gezegend de onverzadigde ziel die zijn zelfzuchtige begeerten 
verre van zich werpt uit liefde voor Mij en plaats neemt aan de feestdis welke Ik heb neergezonden 
uit de hemel van goddelijke milddadigheid voor Mijn uitverkorenen. Gezegend de vernederde die 
zich krachtig vastgrijpt aan het koord van Mijn heerlijkheid, en de behoeftige die zich begeeft onder 
de schaduw van het Tabernakel van Mijn rijkdom. Gezegend de onwetende die de bron van Mijn 
kennis zoekt, en de achteloze die zich vastklemt aan het koord van het Mij gedenken. Gezegend de 
ziel die tot leven is gewekt door Mijn levengevende ademtocht en die toegang heeft gekregen tot 
Mijn hemels Koninkrijk. Gezegend de mens die door de zoete geuren van hereniging met Mij werd 
beroerd, en die daardoor de Dageraad van Mijn Openbaring naderbij is gekomen. Gezegend het oor 
dat heeft gehoord, de tong die heeft getuigd en het oog dat heeft gezien en de Heer Zelf heeft 
herkend in Zijn verheven glorie en majesteit, bekleed met grootheid en gezag. Gezegend zij die Zijn 
tegenwoordigheid hebben bereikt. Gezegend de mens die verlichting heeft gezocht bij de Dagster 
van Mijn Woord. Gezegend hij die zijn hoofd heeft getooid met de diadeem van Mijn liefde. 
Gezegend hij die van Mijn leed hoorde en is opgestaan om Mij onder Mijn volk te helpen. Gezegend 
hij die zijn leven in Mijn pad heeft gegeven en velerlei ontberingen heeft geleden om wille van Mijn 
Naam. Gezegend de mens die, overtuigd van Mijn Woord, onder de doden is opgestaan om Mijn lof 
te zingen. Gezegend hij die in vervoering is geraakt door Mijn wondere melodieën en de sluiers 
vaneen heeft gereten door de kracht van Mijn macht. Gezegend hij die trouw bleef aan Mijn Verbond 
en die niet door wereldse zaken werd weerhouden Mijn Hof van heiligheid te bereiken. Gezegend de 
mens die zich aan alles buiten Mij heeft onthecht, opgestegen is naar de sfeer van Mijn liefde, die 
toegang heeft verkregen tot Mijn Koninkrijk, Mijn rijken van heerlijkheid heeft aanschouwd, diep 
gedronken heeft van de levende wateren van Mijn milddadigheid en zijn dorst heeft gelest uit de 
hemelse rivier van Mijn liefderijke voorzienigheid, zich met Mijn Zaak bekend heeft gemaakt, 
datgene heeft begrepen wat Ik in de schatkamer van Mijn Woorden heb verborgen, en die vanuit de 
horizon van goddelijke kennis heeft gestraald, bezig Mij te loven en te verheerlijken. Waarlijk, hij 
hoort bij Mij. Op hem rust Mijn barmhartigheid, Mijn goedertierenheid, Mijn milddadigheid, Mijn 
heerlijkheid. 

 
Het welzijn der mensheid, haar vrede en veiligheid zijn onbereikbaar, tenzij en totdat 
haar eenheid blijvend tot stand is gebracht. Deze eenheid kan nooit worden 
verwezenlijkt, zolang aan de raad die de Pen van de Allerhoogste heeft 
geopenbaard, achteloos wordt voorbijgegaan. 

   Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh, blz. 169 
        Tafelen van Bahá’u’lláh Lawḥ-i-Aqdas blz. 10-11 


