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Muziek: 

Blessed is The Spot, Elika Ehsani
Mahony 2.52



1 Gods wijze van spreken is een lamp waarvan het licht bestaat uit 
deze woorden: Gij zijt de vruchten van één boom en de bladeren 
van één tak. Verkeer met elkaar in de grootste liefde en eendracht, 
in vriendelijkheid en kameraadschap. Hij, Die de Dagster van de 
Waarheid is, legt aan Mij getuigenis af! Zo krachtig is het licht van 
eenheid dat het de gehele aarde kan verlichten. De ene ware God, 
Hij die alles weet, getuigt van de waarheid van deze woorden.

Bahá'u'lláh, Epistle to the Son of the Wolf, blz. 14

Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh, CXXXII, blz. 171



2 O mensen! Woorden moeten ondersteund worden door daden, 
want daden vormen de ware maatstaf van woorden. Zonder de 
eersten kunnen de laatsten nooit de dorst lessen van de 
hunkerende ziel, noch de poorten van het zien openen voor de 
ogen van de blinde. De Heer van hemelse wijsheid zegt: een 
scherp woord is als een zwaardstoot, een vriendelijk woord is als 
melk. Het laatste leidt de mensenkinderen naar kennis en verleent 
hen waarachtig aanzien.

Bahá'u'lláh, The Tabernacle of Unity/Het Tabernakel van Eenheid, 1.13, blz. 8-9

Voorlopige vertaling



3 Geen wijs mens kan zijn kennis tonen behalve door middel van 
woorden. Dit toont de betekenis van het Woord zoals in al de 
geschriften wordt bevestigd, of ze nu uit vroeger tijden stammen of 
van meer recente datum zijn. Want het is door de kracht en de 
bezielende geest ervan dat de mensen in de wereld een zo 
verheven rang hebben bereikt. Bovendien behoren woorden en 
uitspraken zowel indrukwekkend als indringend te zijn. Geen woord 
zal evenwel deze kwaliteiten in zich hebben, tenzij het geheel ter 
wille van God wordt gezegd en daarbij voldoende rekening houdt 
met de vereisten van de situatie en van de mensen.

Bahá'u'llah, Tafelen van Bahá'u'lláh/ Lawh-i-Maqsud, blz. 143. 



. 

4 Elk woord is begiftigd met een geest, daarom behoort de spreker 
of vertolker zijn woorden zorgvuldig over te brengen op de 
geschikte tijd en plaats, want de indruk die elk woord maakt is 
duidelijk zichtbaar en waarneembaar. Het Verheven Wezen zegt: 
Het ene woord kan vergeleken worden met vuur, een ander met 
licht, en de invloed die beide uitoefenen is zichtbaar in de wereld. 

Bahá'u'lláh, Tafelen van Bahá'u'lláh/Lawh-i-Maqsud, blz. 143



5 Richt uw aandacht onophoudelijk op datgene wat het Woord van 
God verheft. In deze Allergrootste Openbaring worden uitnemende 
daden en een prijzenswaardig karkater beschouwd als de 
legerscharen van God, evenals Zijn gezegende en heilige Woord. 
Deze legerscharen zijn de magneet voor het hart der mensen en 
het doeltreffende middel om deuren te ontsluiten. Van alle wapens 
ter wereld is dit het meest krachtige.

Bahá'u'lláh, Tafelen van Bahá'u'lláh, blz. 207



Muziek: 

Dzidzernag Djivan Gasparyan 2.15



6 O Mein Bruder!

Horch auf Meiner Zunge sanftes Wort und trinke den mystischen
Strom* von Meinen süßen Lippen. Säe den Samen Meiner
göttlichen Weisheit in deines Herzens reinen Grund und begieße
ihn mit dem Wasser der Gewißheit, damit in der geheiligten Stadt 
deines Herzens die Hyazinthen Meiner Erkenntnis und Weisheit
frisch und grün emporsprießen.

Bahá’u’lláh, Verborgen Woorden P 33



7 Om verstandelijke begrippen over te brengen, moet gebruik worden gemaakt van 
uiterlijke vormen en symbolen
Als men verstandelijke werkelijkheden gaat verklaren, is men genoodzaakt ze 
waarneembare vormen te geven, daar er in de uiterlijke bestaanswereld niets is wat niet 
stoffelijk is. Om de werkelijkheid van de geest, zijn staat, zijn rang uit te kunnen leggen, is 
men dan ook genoodzaakt om ze in de vorm van waarneembare dingen voor te stellen, 
daar alles wat uiterlijk bestaat, waarneembaar is. Droefheid en geluk zijn bijvoorbeeld 
verstandelijke begrippen; als u deze geestelijke eigenschappen onder woorden wilt 
brengen, zegt u, "Met beklemd hart," of "Mijn hart is opgelucht," hoewel het hart noch 
beklemd raakt, noch opgelucht wordt. Dit is een verstandelijke of geestelijke toestand en 
om die te verklaren zijn wij genoodzaakt onze toevlucht te nemen tot waarneembare 
vormen. Ook kunnen wij bijvoorbeeld zeggen, "Die persoon heeft goede vooruitgang 
gemaakt," hoewel hij op dezelfde plaats blijft, of ook, "Die positie van die persoon is 
verheven," ofschoon hij, als ieder ander, op de aarde rondloopt. Deze verhevenheid deze 
vooruitgang zijn geestelijke toestanden en verstandelijke werkelijkheden, maar om ze te 
verklaren, moet men wel zijn toevlucht nemen tot waarneembare figuren, omdat er in de 
uiterlijke wereld niets bestaat wat niet waarneembaar is.
Zo is het symbool van kennis licht en van onwetendheid duisternis, maar let wel, is de 
kennis waarneembaar licht, of is onwetendheid waarneembare duisternis? Neen, het zijn 
alleen maar symbolen. Het zijn slechts geestelijke toestanden, maar als men ze in 
woorden wenst uit te drukken, noemt men kennis licht en onwetendheid duisternis. 

‘Abdu'l-Bahá, Beantwoorde Vragen deel II XVI



8 O Jo, Hear fan it Keninkryk! Alhoewol't ús lichems hjir by elkoar
binne, wurde ús betsjoende herten fuortfierd troch Jo leafde en 
reitsje wy yn ekstaze troch de strielen fan Jo skitterjend antlit. Hoe 
swak wy ek binne, wy ferwachtsje de iepenbieringen fan Jo krêft en 
macht. Hoe earm wy ek binne, sûnder goed en middels, dochs
helje wy rykdommen út de skatten fan Jo Keninkryk. Alhoewol't wy
drippen binne, putte wy út de djipten fan Jo oseaan. Alhoewol't wy
stofkes binne, glinsterje wy yn de hearlikheid fan Jo prachtige 
Sinne.
O Jo, ús Fersoarger! Stjoer Jo bystân del, dat elk dy't hjir sammele
is as in brânende kears wurdt, elk in midpunt fan oanlûkingskrêft, 
elk in ûntbieder ta Jo himelsk ryk, oant wy einl ings dizze wrâld hjir
ûnder meitsje ta it evenbyld fan Jo Paradys.

'Abdu'l-Bahá, gebed



Muziek: 

Thy Name is My Healing, Badasht
3 min.


