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“herken jezelf in hij en zij die 

niet zo zijn als jij en ik”
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1. Muziek: Poêm of the atoms



2.



3. …O mijn Heer, maak mij bereid U onder alle omstandigheden te 
dienen en me te bewegen in de richting van het vereerde heiligdom 

van uw Openbaring. "Laat mij, indien het U behaagt, als een teer 
kruid groeien in de weiden van Uw genade, opdat de zachte bries van 
Uw wil mij mag opwekken en doen buigen in overeenstemming met 

Uw behagen, op zulk een wijze dat mijn beweging en mijn rust 
geheel door U worden geleid

Bahá'u'lláh, Prayers and Meditations, gebed 150, blz. 183



4. Het is duidelijk dat de veranderingen, in iedere Beschikking 
teweeggebracht, de donkere wolken vormen die hangen tussen het oog 
van menselijk begrip en het goddelijk Licht dat schijnt vanuit de dageraad 
van de goddelijke Essentie. Bedenk, hoe de mensen generaties lang 
blindelings hun vaderen hebben nagebootst, en zijn opgevoed volgens de 
gebruiken en gewoonten als zijn vastgelegd door de voorschriften van hun 
Geloof. Zouden deze mensen bijgevolg plotseling ontdekken dat een Man, 
die in hun midden leefde en, wat betreft iedere menselijke beperking, hun 
gelijke was, zich verhief om ieder, door hun Geloof opgelegd, beginsel af te 
schaffen - beginselen waarmee zij eeuwenlang zijn getraind, en iedere 
tegenstander en ontkenner ervan zijn gaan beschouwen als ongelovig, 
zedeloos en zondig - dan zouden zij zeker verblind zijn en verhinderd Zijn 
waarheid te erkennen.                               

Bloemlezing Bahá’u’lláh



5. Jezus antwoordde hun: "Luister goed! Ik zeg jullie dat de 

Zoon niets uit Zichzelf kan doen. Hij doet alleen wat Hij de 

Vader ziet doen. Alles wat de Vader doet, doet de Zoon 

ook. 20 Want de Vader houdt van de Zoon en Hij laat Hem 

alles zien wat Hij doet. En jullie zullen verbaasd staan, want 

Hij zal jullie nog geweldiger dingen laten zien dan dit. 21 Want 

net zoals de Vader de doden levend maakt, zo maakt ook de 

Zoon levend wie Hij wil. 22 Want de Vader oordeelt niemand. 

Hij heeft tegen de Zoon gezegd dat Híj over de mensen mag 

rechtspreken. 23 Daarom moeten de mensen voor de Zoon 

net zoveel respect hebben als voor de Vader. Mensen die 

geen respect hebben voor de Zoon, hebben ook geen respect 

voor de Vader die Hem heeft gestuurd.

Joh.5 vers 19



6. Deze heilige Zielen zijn als bladeren van een boom, die in 
beweging worden gebracht door de wind en niet door Hun 
eigen verlangen, want Zij worden aangetrokken door de bries 
van Gods liefde en Hun wil is volkomen onderworpen. Hun 
woord is Gods woord, Hun gebod is Gods gebod, Hun verbod 
is Gods verbod. Zij zijn als het lampeglas dat zijn licht van de 
lamp ontvangt

'Abdu'l-Bahá, Beantwoorde Vragen, XLIV, blz. 147 



7. Verheerlijkt, verheerlijkt, zijt Gij, o mijn God! Hoe kan ik 
ooit hopen op te mogen stijgen in de hemel van Uw meest 
heilige Wil, of toegang te verkrijgen tot het tabernakel van Uw 
Goddelijke kennis, terwijl ik weet dat het verstand van de 
wijzen en de geleerden niet bij machte zijn om de geheimen 
te doorgronden van het werk Uwer handen -- een werk dat in 
zichzelf slechts een schepping van Uw wil is?

Bahá'u'lláh, Prayers and Meditations, Gebed 58, blz. 70

Voorlopige vertaling



8. Muziek:


