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1.
O God!
Verdrijf al hetgeen de oorzaak van onenigheid is,
en bereid voor ons al wat
eenheid en overeenstemming brengt!
O God!
Laat hemelse geuren op ons neerdalen
en maak van deze bijeenkomst een hemelse bijeenkomst!
Geef ons alle voedsel en al het goede.
Bereid ons het voedsel der liefde!
Geef ons het voedsel der kennis!
Schenk ons het voedsel van hemelse verlichting!
‘Abdu’l-Bahá, gebed

2.

Vanuit de rijken in den hoge
en in het diepste wezen van al het geschapene
verkondigt Hij thans:
"Ik ben waarlijk God, er is geen ander God buiten Mij.
Ik ben Degene Die vanaf het begin der tijden
de Bron was van alle soevereiniteit en macht,
Hij Die tot in alle eeuwigheid Zijn koningschap zal blijven
uitoefenen
en Zijn bescherming zal blijven verlenen aan al het
geschapene.
Mijn bewijs is de grootheid van Mijn macht
en Mijn soevereiniteit die de gehele schepping omvat"....

Bloemlezing uit de Geschriften van Baha'u'llah, p. 178
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Aangezien er geen
band van directe gemeenschap kan zijn
die de ene ware God met Zijn schepping verbindt
en er geen enkele overeenkomst kan bestaan tussen
het vergankelijke en de Eeuwige,
het toevallige en de Absolute,
heeft Hij beschikt
dat in ieder tijdperk en iedere beschikking
een zuivere en onbevlekte Ziel in de koninkrijken van
hemel en aarde wordt geopenbaard.
Aan dit ondoorgrondelijke,
dit mysterieuze en hemelse Wezen heeft Hij een
tweevoudige natuur toegekend:
de stoffelijke die behoort tot de wereld van de stof
en de geestelijke die uit het wezen van God Zelf is
geboren.
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Bovendien heeft Hij Hem een dubbele rang verleend.
De eerste rang die betrekking heeft op Zijn innerlijkste wezen
duidt op Hem als Een wiens stem de stem van God Zelf is.
Hiervan getuigt de traditie:
"Veelvuldig en mysterieus is Mijn relatie tot God.
Ik ben Hem, Hemzelf, en Hij is Ik, Mijzelf,
behalve dat Ik ben Wie ik ben en Hij is Wie Hij is".
En evenzo de woorden:
"Verrijs, O Muhammad,
want zie,
de Beminde en de Geliefde zijn in U met elkaar verbonden en in U
verenigd" .
Insgelijks zegt Hij:
"Er is geen enkel onderscheid tussen U en Hen, behalve dat Zij Uw
dienaren zijn".
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De tweede rang is de menselijke rang
die toegelicht wordt door de volgende verzen:
"Ik ben slechts een mens zoals u".
"Zeg: Ere zij mijn Heer!
Ben ik meer dan een mens, een apostel?"
Deze Essenties van onthechting, deze schitterende Werkelijkheden zijn de
kanalen van Gods aldoordringende genade.
Geleid door het licht van nimmer falende leiding,
en bekleed met de hoogste soevereiniteit,
hebben Zij de opdracht de inspiratie van Hun woorden,
de uitstralingen van Hun onfeilbare genade en
de heiligende bries van Hun Openbaring aan te wenden
voor de zuivering van ieder verlangend hart en
iedere ontvankelijke geest van de droesem en het stof van aardse zorgen en
beperkingen.
Dan en alleen dan, zal het Pand van God, verborgen in de werkelijkheid van de
mens,
van achter de sluier van verborgenheid te voorschijn komen,
even luisterrijk als de opkomende Hemelbol van goddelijke Openbaring,
en het vaandel van Zijn geopenbaarde heerlijkheid planten
op de top van 's mensen hart.

Bloemlezing uit de Geschriften van Baha'u'llah, p. 44

O edele vrienden;
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zoekers naar God!
Geloofd is God!
Heden schijnt het licht van Waarheid overvloedig op
de wereld;
de briesjes van de hemelse tuin waaien over alle
gebieden;
de roep van het Koninkrijk wordt in alle landen
gehoord, en de adem van de Heilige Geest
wordt gevoeld
in alle harten, die gelovig zijn.
De Geest van God schenkt eeuwig leven.
'Abdu'l-Bahá, 'Abdu'l-Bahá in London, blz. 19 ongeaut. vertaling
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Bij de rechtvaardigheid van de Almachtige!
De maat van de gunsten Gods is geheel gevuld,
Zijn Woord is vervolmaakt,
het licht van Zijn aangezicht is geopenbaard,
Zijn soevereiniteit heeft de gehele schepping omvat,
de heerlijkheid van Zijn openbaring
is geopenbaard,
en Zijn milddadigheden zijn neergedaald
op de gehele mensheid.
Bloemlezing uit de Geschriften
van Baha'u'llah, p. 155
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Hemelse glorie, zij U,
O Gij in Wiens hand zich de hemel van almacht
en het koninkrijk van schepping bevinden.
Door Uw soevereiniteit doet Gij wat Gij wilt,
en beveelt,
door de kracht van Uw macht,
datgene wat U behaagt.
Van eeuwigheid af
zijt Gij verheven boven
de glorie van al het geschapene,
en zult Gij ver verheven blijven
boven de verheerlijking van wie dan ook van uw schepselen.

Bahá'u'lláh, Prayers and Meditations, nr. 103, blz.
131 (1978)
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O ZOON VAN OPENBARING!
Zie naar Mijn aangezicht en
verzaak alles buiten Mij,
want Mijn soevereiniteit is eeuwig en
Mijn heerschappij vergaat niet.
Indien gij een ander dan Mij zoekt,
ja zelfs al doorzocht gij
voor immer het heelal,
zal uw zoeken vergeefs zijn.

Baha'u'llah, De Verborgen Woorden, p. 9
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O Goddelijke Voorzienigheid!
Dit gezelschap bestaat uit Uw vrienden
die zijn aangetrokken tot Uw schoonheid
en in vlam zijn gezet met het vuur van Uw liefde.
Verander deze zielen in hemelse engelen,
doe hen opleven door de adem van de Heilige Geest,
geef hun een welsprekende tong en een vastberaden hart,
schenk hun hemelse kracht en maak hen meedogend,
laat hen voorvechters worden van het één-zijn van de mensheid
en de oorzaak van liefde en harmonie in de wereld der mensheid,
zodat de hachelijke duisternis van blinde vooroordelen
verdreven mag worden door het licht van de Zon der Waarheid,
deze sombere wereld verlicht mag worden,
dit stoffelijk rijk de stralen van de geestelijke wereld mag opnemen,
deze verschillende kleuren tot één kleur mogen worden
en er lofzangen naar het koninkrijk van Uw heiligheid mogen stijgen.
Waarlijk, Gij zijt de Almogende en de Almachtige!

‘Abdu’l-Bahá, gebed‘ ‘

Hierna eigen bijdrage
in vorm van verhaal
of gesprek.

