Naw Rúz 179 B.E.

Programma Naw Rúz 179 B.E.
11.00 uur Opening
Meditatie
Verhaal Fiona
Info Conferenties Sandra
12.30
Potluck
14.00
Workshop: Noden van deze tijd
14.50
Muziek/Liedjes
15.20
Thee en verhaal Barbara
15.30 /16.00 Einde

1.Glorie zij U, o mijn God! De eerste tekenen van de lente van Uw genade zijn
verschenen en hebben Uw aarde met pril groen bedekt. De wolken van de hemel van
Uw milddadigheid hebben hun regen uitgestort over deze stad, binnen wier muren Hij
die ernaar verlangt Uw schepselen te redden gevangen gehouden wordt. Daardoor is
de grond van deze stad met bloemen bedekt, zijn haar bomen met gebladerte bekleed
en haar inwoners verblijd.
Het hart van Uw geliefden kan zich echter slechts verheugen in de goddelijke lentetijd
van Uw tedere barmhartigheid, die het hart nieuw leven schenkt, de ziel vernieuwt en
de boom van ‘s mensen bestaan vrucht doet dragen. O mijn Heer, de plant die in het
hart van Uw geliefden was ontsproten is verkwijnd. Zend vanuit de wolken van Uw
geest datgene op hen neer wat het tere kruid van Uw kennis en wijsheid in hun
boezem zal doen gedijen. Verblijd dan hun hart met het verkondigen van Uw Zaak en
het verheerlijken van Uw oppermacht.
O mijn Heer, hun ogen zijn vol verwachting op Uw milddadigheid gericht en hun gelaat
is naar de horizon van Uw genade gewend. Laat hen, door Uw genade, niet van Uw
gunst verstoken zijn. Door Uw soevereine kracht zijt Gij machtig over alle dingen.
Geen God is er dan Gij, de Almachtige, de Hulp in gevaar, de Bij-zich-bestaande.
Bahá’u’lláh

2. O MIJN BROEDER!
Luister naar de zielvervoerende woorden van Mijn honingzoete tong en drink
de stroom van mystieke heiligheid van Mijn suikerzoete lippen. Zaai het zaad
van Mijn goddelijke wijsheid in de zuivere grond van uw hart en besprenkel
het met het water van zekerheid, dat de hyacinten van Mijn kennis en
wijsheid fris en groen kunnen opkomen in de heilige stad van uw hart.
Bahá’u’lláh VBW P33

ای برادر من 3
از لسان شکرينم کلمات نازنينم شنو و از لب نمکينم سلسبيل قدس معنوی بياشام يعنی
تخمهای حکمت لدنّيم را در ارض طاهر قلب بيفشان و بآب يقين آبش ده تا سنبﻼت علم و
حکمت من سرسبز از بلد ٔه طيّبه انبات نمايد

Bahá’u’lláh VBW P33

4. De vestiging van de Goddelijke Beschaving is, in de woorden van de
Behoeder, “de voornaamste missie van het Bahá’í geloof”. Zij moet
worden gebouwd op de meest fundamentele kwaliteiten waaraan de
wereld grote behoefte heeft: eenheid, betrouwbaarheid, wederzijdse
steun, samenwerking, saamhorigheid, onbaatzuchtigheid, toewijding
aan waarheid, verantwoordelijkheidsgevoel, verlangend om te leren,
de liefde van een alomvattend hart.
Brief U.H.G. 30-12-2021

5. De heilige Geest is de middelaar tussen God en zijn schepselen. Hij is
getooid met alle goddelijke volmaaktheden….. Iedere keer dat Hij verschijnt,
wordt de wereld vernieuwd en vangt een nieuwe cyclus aan. Het lichaam van
de wereld der mensheid kleedt zich met een nieuw gewaad.
Het is te vergelijken met de lente, bij iedere nieuwe lente ondergaat de
wereld telkens een verandering. Als het lenteseizoen aanbreekt, worden de
zwarte aarde, de velden en de wildernissen groen en komen tot bloei en
allerlei bloemen en zoetgeurende kruiden gaan groeien, de bomen krijgen
nieuw leven, en er verschijnen nieuwe vruchten en een nieuwe cyclus vangt
aan. Zo is het ook met de Heilige Geest. Wanneer hij verschijnt, vernieuwd
hij de wereld der mensheid en bezielt de menselijke werkelijkheden met een
nieuwe geest. Hij tooit de wereld van het bestaan met een prachtig gewaad,
verdrijft het duister van onwetendheid en doet het licht van volmaaktheden
schijnen.
Abdu'l-Baha, Beantwoorde Vragen H XXXVI

6. De tweedeling van spiritualiteit en materialisme is een sleutel om de
toestand van de hedendaagse mensheid te begrijpen. Uit baha'ioogpunt zijn de voornaamste bedreigingen van het milieu van onze
wereld, zoals die van de nucleaire vernietiging, de tekenen van een
wereld-omvattende ziekte van de menselijke geest, een ziekte die
gekenmerkt wordt door een te grote nadruk op het materiële en een
egocentrisme dat ons vermogen remt om als wereld-omvattende
gemeenschap samen te werken.
Het baha'i-geloof tracht voor alles de menselijke geest nieuw leven te
geven en de barrières af te breken, die een vruchtbare en harmonieuze
samenwerking onder mannen en vrouwen van welke nationaliteit, ras
of religieuze achtergrond dan ook, in de weg staan. Voor de baha'is is
het doel van het bestaan een immer voortschrijdende beschaving uit te
dragen.
Internationale Baha'i-Gemeenschap, Compilatie De Natuur

7.Naw-Rúz gebed

Geprezen zijt Gij, o mijn God, dat Gij Naw-Rúz hebt ingesteld als een feestdag voor hen die de Vasten hebben gehouden uit
liefde voor U en zich hebben onthouden van al wat U weerzinwekkend is. Vergun, o mijn Heer, dat het vuur van Uw liefde en
de gloed die de door U opgelegde Vasten teweeg heeft gebracht hen in vlam zet voor Uw Zaak, en laat hen zich bezighouden
met het U eren en gedenken. Daar Gij hen hebt getooid, o mijn Heer, met het sieraad van de door U voorgeschreven Vasten,
tooi hen dan, door Uw genade en milddadige gunst, eveneens met het sieraad van Uw aanvaarding. Want alle doen en laten
van de mens is afhankelijk van Uw welbehagen en wordt door Uw bevel bepaald. Indien Gij hem die de Vasten heeft
gebroken beschouwt als iemand die hem heeft gehouden dan zal diegene worden gerekend tot hen die in alle eeuwigheid de
Vasten hebben gehouden. En indien Gij beveelt dat hij die de Vasten heeft gehouden hem heeft gebroken dan zal die mens
worden gerekend tot degenen die de mantel van Uw Openbaring met stof hebben bezoedeld en die ver verwijderd zijn van
de kristalheldere wateren van deze levende Bron.
Gij zijt Degeen door Wie het vaandel “Loffelijk zijt Gij in Uw werken” is geheven, en de banier “Gehoorzaamd wordt Gij naar
Uw bevel” is ontrold. Maak Uw staat aan Uw dienaren bekend, o mijn God, zodat zij gaan beseffen dat de voortreffelijkheid
van alle dingen afhankelijk is van Uw gebod en Uw woord, en de verdienste van iedere handeling wordt bepaald door Uw
goedkeuring en het welbehagen van Uw wil, en zij mogen erkennen dat de teugels van ‘s mensen daden in de greep van Uw
aanvaarding en Uw gebod liggen. Maak dit aan hen bekend, opdat niets hen ooit zal uitsluiten van Uw Schoonheid in deze
dagen waarin de Christus uitroept: “Alle heerschappij is aan U, o Gij de Verwekker van de Geest (Jezus)”, en Uw Vriend
(Mohammed) uitroept: “Glorie zij U, o Gij de Welbeminde, want Gij hebt Uw Schoonheid onthuld, en voor Uw uitverkorenen
neergeschreven hetgeen hen de zetel van de openbaring van Uw Allergrootste Naam zal doen bereiken, die alle mensen
deed weeklagen behalve hen die zich hebben onthecht van alles buiten U en zich hebben gericht op Hem die de
Openbaarder is van Uzelf en de Manifestatie van Uw eigenschappen.”
Hij die Uw tak is en allen die met U zijn, o mijn Heer, hebben op deze dag hun vasten gebroken nadat zij zich eraan hebben
gehouden binnen de grenzen van Uw hof, in hun vurig verlangen U te behagen. Bepaalt Gij voor hem, en voor hen, en voor
allen die in deze dagen Uw tegenwoordigheid hebben bereikt, al het goede dat Gij in Uw Boek hebt beschikt. Voorzie hen dan
van hetgeen hen ten goede zal komen, zowel in dit leven als in het leven hierna. Gij zijt in waarheid de Alwetende, de Alwijze.
Bahá’u’lláh

Doel van de conferenties
- Voorbereiding op het komende 9 jarenplan.
De thema’s voor de conferenties zijn:
• Bahá’u’lláh’s visie voor de mensheid
• De afgelegde weg
• Het bouwen van levendige gemeenschappen
• Educatieve inspanningen en het Trainingsinstituut
• Bijdragen aan sociale transformatie

If you`re happy and you know it clap your hands (2x).
If you`re happy and you know it, then your life will surely show it.
If you`re happy and you know it clap your hands.
If you`re happy and you know it stamps your feet (2x).
If you`re happy and you know it, snap your fingers (2x).
If you`re happy and you know it, say Ya Baha (2x).
If you`re happy and you know it, do all four (2x).

Als je `s morgens blij je bed uitspringt en gaat flink aan de slag.
Als je ongemerkt een liedje zingt, wordt het vast een goede dag.
Alles wordt dubbel fijn, als je maar blijk kunt zijn.
Als je `s morgens blij je bed uitspringt, wordt het vast een goede
dag.
Roep goedemorgen naar de poes, fris je op bij de kraan.
Trek dan een trui aan of een bloes, die je gezellig vindt staan.
Zwaai naar de bakker, hol naar de school, doe iets geks als het
mag.
Trap naar een voetbal, maak en goal, dit wordt een stralende dag.

De dag breekt aan, de dag breekt aan,
de zon is nu reeds opgegaan.
`k weet zeker dat bij `t dagelijks werk,
Baha`u`llah ons bij zal staan.
Good morning sun, good morning sun,
de night is gone, the day`s begun.
I`m certain while I work and play
that God will help me through the day.

De wereld is een toverbal,
geen mens weet how hij worden zal.
Maar een ding dat weet iedereen,
je kunt het niet alleen.
Dus, zullen wij er samen iets van moeten maken,
de wereld is een mooi maar bewerkelijk ding.
Dus zullen wij er samen iets van moeten maken.
Hey hey hey hey, kom maar in de kring.

In de tuin van Ridván, zei Baha`u`llah Zijn naam.
God zond Mij, zo sprak Hij. Ik maak alle mensen blij.
Als je doet wat Ik zeg, ben je op de goede weg.
Straalt je hart als een ster, en dat zie je van heel ver.

`k Hou van hem en van haar, la la la la la. (2x)
Want wij horen bij elkaar.
Ik hou van hem en van haar.
Love your neighbours and friends, la la la la la . (2x)
All the people around the world,
love your neighbours and friends.

Liefde is iets dat geef je weg, geef je weg, geef je weg.
Liefde is iets dat geef je weg, en dan komt het weer bij je terug.
Het is net als een tovermuntje, verberg je het dan werkt het niet.
Maar geef je het weg en iedereen ziet het, dan komt het weer bij je
terug. (2x)

