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Muziek: Whither Can a Lover Go 



1. O ZOON VAN RECHTVAARDIGHEID!

Waarheen kan een minnaar anders gaan dan naar het land van zijn geliefde? 
Welke zoeker vindt rust ver van zijn hartsverlangen? Voor de ware minnaar 
betekent hereniging leven en scheiding dood. Zijn ziel kent geen geduld en 
zijn hart geen vrede. Honderdduizend maal zou hij zijn leven willen geven om 
zich naar het verblijf van zijn geliefde te spoeden.

Baha'u'llah, De Verborgen Woorden, P4



2 . Ik smeek U, o mijn Heer, bij Uw Naam welks luister hemel en aarde 
omvat, mij in staat te stellen mijn wil zo te onderwerpen aan hetgeen Gij 
in Uw Tafelen hebt bevolen, dat ik in mij geen andere wens meer zal 
ontdekken dan hetgeen Gij door de kracht van Uw soevereiniteit voor 
mij hebt gewenst en geen andere wil dan hetgeen Gij door Uw wil voor 
mij hebt beschikt.

Bahá’u’lláh, Gebed 



3.  Als ik U beschrijf, o mijn God, als Degene die de Aldoorziende is, zie 
ik mij gedwongen te erkennen dat Zij die de hoogste Belichaming van 
waarneming zijn, krachtens Uw bevel zijn geschapen. En als ik U 
verheerlijk als Degeen die de Alwijze is, word ik eveneens genoodzaakt 
in te zien dat de Bronnen der wijsheid zelve zijn verwekt door de 
werking van Uw Wil. 

En als ik U verkondig als de Onvergelijkelijke, bespeur ik weldra dat Zij 
die de geheimste kern van Eenheid zijn, door U werden neergezonden 
en slechts de getuigenis zijn van het werk Uwer handen. En als ik U 
begroet als de Kenner aller dingen, moet ik bekennen dat Zij die de 
Kern van kennis zijn slechts de in leven geroepen werktuigen zijn van 
Uw Doel.

Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh, blz. 7



Muziek: Create in Me a Pure Heart



4.  Skep yn my in suver hert, o myn God, en fernij yn my in rêstich
gewisse, o myn Hoop! Bekrêftigje my yn Jo Saak troch de geast fan 
macht, o myn Meast-Dierbere, en iepenbierje my Jo wei troch it ljocht
fan Jo gloarje, o Jo, Doel fan myn langstme! Ferhef my ta de himel fan 
Jo hillichheid troch de krêft fan Jo alles oertreffende macht, o Boarne
fan myn wêzen, en ferbliidzje my troch de amme fan Jo ivichheid, o Jo, 
Dy't myn God binne! Lit Jo ivichduorjende meldijen myn siel rêst jaan, o 
myn Selskipsman, en lit de rykdom fan Jo alâlde oansjen my ferlosse
fan alles útsein Jo, o myn Master! Lit it boadskip fan de iepenbiering fan 
Jo ûnfergonklik Wêzen my freugde bringe, o Jo, Dy't de kenberste fan it
kenbere binne en de ferburgenste fan it ferburgene!

Bahá'u'lláh, gebed



4.  Skep yn my in suver hert, o myn God, en fernij yn my in rêstich
gewisse, o myn Hoop! Bekrêftigje my yn Jo Saak troch de geast fan 
macht, o myn Meast-Dierbere, en iepenbierje my Jo wei troch it ljocht
fan Jo gloarje, o Jo, Doel fan myn langstme! Ferhef my ta de himel fan 
Jo hillichheid troch de krêft fan Jo alles oertreffende macht, o Boarne
fan myn wêzen, en ferbliidzje my troch de amme fan Jo ivichheid, o Jo, 
Dy't myn God binne! Lit Jo ivichduorjende meldijen myn siel rêst jaan, o 
myn Selskipsman, en lit de rykdom fan Jo alâlde oansjen my ferlosse
fan alles útsein Jo, o myn Master! Lit it boadskip fan de iepenbiering fan 
Jo ûnfergonklik Wêzen my freugde bringe, o Jo, Dy't de kenberste fan it
kenbere binne en de ferburgenste fan it ferburgene!

Bahá'u'lláh, gebed



5. O zoon van de Aarde!

Als gij Mij begeert, zoek geen ander dan Mij; en wilt gij Mijn schoonheid 
aanschouwen, sluit uw ogen voor de wereld en al hetgeen erin is; want 
Mijn wil en de wil van een ander kunnen evenmin als water en vuur in 
één hart wonen.

Bahá'u'lláh, Verborgen Woorden, P 31 



6. Hij is de Alglorierijke. 

O vrienden! Hoe gezegend, hoe bevoorrecht, hoe fortuinlijk bent u om in 
zo’n cyclus en openbaring te zijn geboren en in zo’n tijdperk en eeuw te 
leven, bij zo’n bron te zijn gekomen en voor zo’n drempel te buigen, om 
beschutting te hebben gezocht onder de schaduw van zo’n boom en 
genoten te hebben van zo’n vrucht. Het tijdperk is het Tijdperk van de 
Aloude Schoonheid, en de eeuw die van de Grootste Naam. De bron is de 
stroom van de Wet van God, en de drempel die van de Abhá Schoonheid. 
De boom is de Boom des Levens, en de vrucht die van de Goddelijke 
Lotusboom. Gezegend zijn zij die dit bereiken! Gelukkig zijn zij die er 
binnentreden! Verheugd zijn zij die het naderen! En gelukkig zijn zij die 
onder zijn schaduw vertoeven. 

Alle lof zij God, de Heer der werelden. 

Breng mijn liefdevolle bahá’í-groeten over aan alle vrienden….
Light of the World: Selected Tablets of 'Abdu'l-Bahá, 

BB sept.    Voorlopige vertaling



Muziek: pianoconcert no 21 in C major



7. Wij hopen dat, zo God wil, de koelte van genade mag waaien en de 
goddelijke Lente de boom van het bestaan mag tooien met het kleed van een 
nieuw leven, zodat wij de geheimen van goddelijke Wijsheid mogen 
ontdekken en, door Zijn voorzienigheid, onafhankelijk gemaakt mogen 
worden van de kennis aller dingen.

Bahá'u'llah, Kitab-i-Iqan/Het Boek van Zekerheid, blz. 70



8 …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



Muziek: If it Be Your Will


