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Twee uur na zonsondergang was het moment in 1844 dat de Báb, in gesprek met 
Mullá Husayn in de bovenkamer van Zijn huis in Shíráz, Zijn missie aankondigde. 
‘Met deze historische Verklaring’, schreef Shoghi Effendi, ‘was de dageraad 
aangebroken van een tijdperk dat de vervulling is van alle voorgaande tijden.’ 
Het Universele Huis van Gerechtigheid schrijft ons in de Riḍván-boodschap van 2018 
dat dit de dag is om ons het buitengewone heldendom van de Martelaar-Heraut van 
het Geloof in herinnering te roepen. Zijn veelbewogen beleidsperiode heeft de 
mensheid naar een nieuw tijdperk van de geschiedenis gebracht.’ Ook is het goed 
om terug te denken aan het leven van de onverschrokken volgelingen van de Báb 
heldinnen en helden die hun geloof uitdrukten in een weergaloze offerbereidheid die 
de annalen van de Zaak voor eeuwig zal sieren.’ 
                                                                                                              
                                                                                                   Uit: Brief v/d NGR 2018-05-18 
 
 



 
 
Muziek: Gate of the Gate Smiths & Dragoman (7.39) 
 
Songtekst gaat over Mulla Husayn en de Báb 
 
 
The Gate of the Gate 
Oh crimson  beauty, defender of His name 
At the passing of  Siyyid Kázim 
You set out in search of His flame 
 
You the first to find Him 
Enchanted and drawn to His light 
For forty days you sought and prayed 
For the one you found that night, The one you found that night 
 
Your eyes behold His radiant face and you enter into His care 
He serves you tea so selflessly and you bow your heads in prayer 
You pray once again to find the one, discover the signs deep within 
And as you raise your eyes, you tremble inside 
Behold all these signs are in Him, behold these signs in Him 
 
When I saw His face, I beheld His majesty 
And His crimson fire how it burned inside of me 
Like a moth to a flame, I was wont to give my life 
And lead a life of sacrifice 
 
Oh crimson beauty, warrior of peace 
When the swords flash go forward, on that night in Fort Tabarsi 
Thousands of soldiers descend on the fort, by some strange miracle you defend 
Your numbers are few and they’re coming for you 
Can this be the end, can this be the end  
 
Soon after midnight, the Báb’s turban around his head 
Storm the gates and face the foe 
And peace was all he wanted 
Mounting his steed and seizing the night, raise loud the cry through the land 
Ascending the heights of glory - Crying “Yá Sáhibu’z-Zamán” 
 
You have hastened the hour of your departure 
And have abandoned me to the mercy of my foes 
Please God I will ere long join you and taste 
The sweetness of heaven’s ineffable delights 
The sweetness of heaven’s ineffable delights* 
 
*Quddus quoted in Nabil, The Dawn-Breakers, p. 381 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. Waarlijk, op de Eerste Dag gooiden Wij de poorten van het Paradijs open voor alle 
mensen van de wereld en riepen uit: O gij, alle geschapen wezens! Streef ernaar 
toegang tot het Paradijs te verwerven daar u, gedurende heel uw leven, u aan 
deugdzame daden gehouden hebt, om het te kunnen bereiken. 

 
De Báb, Selections from the Writings of The Báb, XVII,11, blz. 145. 

Voorlopige vertaling 
 

 
3. Vanuit het absolute niets hebt Gij, O grote en machtige Meester, door de hemelse 
kracht van Uw macht, mij het leven geschonken en opgevoed om deze Openbaring 
te verkondigen. Ik heb in niemand anders dan U mijn vertrouwen gesteld; ik ben aan 
geen andere wil trouw gebleven dan Uw Wil. Gij zijt, in waarheid, de Altoereikende, 
en achter U staat de ware God, Hij die alles overschaduwt. Inderdaad God, de 
Verhevene, de Krachtige, de Ondersteuner, is toereikend voor Mij.  

 
Selections from the Writings of The Báb, Hoofdstuk LVIII,  blz. 59 

                                                                                                                    Voorlopige vertaling  
 
 
4.Juist zoals de nacht, waarin alles in duister gehuld wordt en aan het gloren van een 
nieuwe dag voorafgaat, evenzo zal in een tijd, waarin het duister van godsdienstige 
onverschilligheid de wereld in zijn greep houdt, waarin de zielen der mensen hun 
aandacht voor God verloren hebben, waarin materialistische ideeën alle 
vergeestelijking overschaduwen, waarin hele naties in materialisme verzinken en 
God vergeten zijn - evenzo zal in zo'n tijd de goddelijke Zon aan de kim verrijzen en 
met zijn stralen de duisternis doorbreken. 

               
  ‘Abdu'l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace, blz. 219 

. Voorlopige vertaling 
 
 
5. Mogen we in staat gesteld worden het parfum in te ademen, de pracht te zien, te 
luisteren naar de stem en vernieuwd worden met de geest van de nieuwe tijd. 
Dan zal ons leven vernieuwd worden, wij zullen het eeuwige leven genieten, verfrist 
worden door de adem van de Heilige Geest en onderricht worden in de geheimen 
van de schepping. 
Dan zullen we aangezet worden om de standaard van de eenheid van de mensheid 
op te richten. We zullen een deel krijgen van de goddelijke genade en schitteren als 
de stralen van het lichtgevende hemellichaam, dan zal het mensenras de 
eigenschappen van het eeuwige koninkrijk weerkaatsen en zich voortbewegen als 
een vredige zee en elk individu zal lijken op een golf. Als we naar de zee kijken, 
zullen we begrijpen dat het de zee van God is. Kijken we naar de golven, dan zullen 
we ons realiseren dat zij de zielen van de mensheid zijn. De zee is één, al het licht is 
één, de stralen zijn één. Zij schijnt op iedereen. 
                                                                          
                                                                        'Abdu'l-Bahá, Divine Philosophy, blz. 171-172 
 
 
Muziek: Ali Youseffi, Love is the Light (2.49) 
 
 



6. De heerlijkheid van Hem Die God zal openbaren is onmetelijk ver verheven boven 
iedere andere heerlijkheid, en Zijn majesteit is ver verheven boven elke andere 
majesteit.  
Zijn schoonheid overstijgt iedere andere belichaming van schoonheid en Zijn 
grootheid overtreft elke andere manifestatie van grootheid in oneindigheid.  
Elk licht verbleekt voor de schittering van Zijn licht, en elk ander voorbeeld van 
mededogen valt in het niet bij de tekenen van Zijn mededogen.  
Iedere andere vorm van volmaaktheid is niets in de ogen van Zijn perfecte 
volmaaktheid, en elk ander vertoon van macht is als niets vergeleken bij zijn absolute 
macht.  
Zijn welbehagen heeft voorrang op welke uiting van welbehagen ook.  
Zijn uitzonderlijke verhevenheid steekt ver uit boven elk ander symbool van 
verhevenheid. De pracht van Zijn verschijning gaat enig andere verschijning ver te 
boven.  
Zijn goddelijke geheimhouding is dieper dan welke andere geheimhouding ook. Zijn 
genadige goedgunstigheid kan door geen enkele goedgunstigheid geëvenaard 
worden.  
Zijn soevereiniteit is onoverwinnelijk wanneer zij geconfronteerd wordt met iedere 
andere soevereiniteit.  
Zijn hemelse heerschappij is ver verheven boven elk andere heerschappij.  
Zijn kennis overstijgt al het geschapene en Zijn perfecte macht strekt zich uit over 
alle schepselen. 
                                                               Selections from the Writings of The Báb, blz. 156-157 

              Voorlopig vertaling 
 
 
7. O Gij vriendelijk Heer! Lof zij U dat Gij ons de hoofdweg van leiding hebt gewezen, 
de deuren van het Koninkrijk hebt geopend en Uzelf hebt geopenbaard door de Zon 
van Werkelijkheid. Aan de blinden hebt Gij het gezicht gegeven, aan de doven het 
gehoor; de doden hebt Gij tot leven gewekt., Gij hebt de armen rijk gemaakt; Gij hebt 
de weg gewezen aan hen die het spoor bijster waren; Gij hebt degenen die 
uitgedroogde lippen hadden naar de bron van leiding geleid; Gij hebt de dorstige vis 
toestemming gegeven om tot de oceaan van werkelijkheid te komen en Gij hebt de 
rondzwervende vogels uitgenodigd in de rozentuin van genade. 

 
     'Abdu'l-Bahá, Tafelen van het Goddelijk Plan, Nr. 9, blz. 78                                                                                          

                                                                                                                     voorlopige vertaling 
 
8.  እናንት በገነተ-አርያም ነዋዎች ሆይ! 
 
በቅድስና ዓለማት ውስጥ፣ በመንግሥተ-ሰማያ ዊው ገነት አጠገብ፣ የላይኛው ግዛት ባልደረቦ ችና የተከበረው ገነት 
የማይሞቱ ነዋሪዎች የሚ ከቧት አዲስ የአትክልት ሥፍራ መከሰቷን ለእ ርግጠኛነት ልጆች አውጁ፡፡ ስለዚህ፣ 
ወደዚያ ደረጃ ለመድረስ፣ የፍቅርን ምሥጢራት ከደማቅ አበባዋ* ለመግለጽ፣ መለኮታዊና የላቀ ጥበብ ንም 
ምሥጢር ከዘለዓለማዊ ፍሬዋ ለመቅሰም ተጣጣሩ፡፡ እነዚያ እዚያ ገብተው የሚኖሩት ዓይ ኖቻቸው የተጽናኑ 
ናቸው፡፡  
                                                                                                    Baha'u'llah, Verborgen Woorden P. no 18  
 
 
 
Muziek: Sky,  In The garden / Rose of love (3.12)                                                                                           
 


