
Nayaz zusterbroederschap: een nieuw Kinship project 

 

 

Beste vrienden, 

Ik ben blij ons nieuw Kinship project te kunnen voorstellen: de “Nayaz zusterbroederschap”(NSB). Het is een 

uitnodiging te bidden voor mensen overal ter wereld die vervolgd, gefolterd of onrechtmatig gevangen gezet worden.  

Maandelijks verdeelt Latifah Vandevenne een maximum van 10 namen van mensen in nood aan de leiders van SOI. Zij 
zal de lijsten bezorgen aan de deelnemers binnen of buiten de Soefi familie. Je hoeft niet geïnitieerd te zijn; alleen 
harmonie voelen met het Nayaz genezingsgebed en het ‘Gebed voor hen die zijn overgegaan” van Hazrat Inayat Khan 
is voldoende. 
Als je deelneemt doe je belofte minstens tweemaal per week het Nayaz gebed te doen voor deze mensen. Aansluitend 

wordt het gebed gebeden voor hen die zijn overgegaan. 

Als jouw centrum de namenlijst niet zou hebben of als je niet verbonden bent aan een centrum, mail dan Latifah 

(vandevennenoella@gmail.com). 

We zijn ervan overtuigd dat deze Nayaz cirkel (NC) erg waardevol en belangrijk is. Kinship aanvaardt geen religieuze of 

geografische grenzen: het is een uitdaging voor onze tijd om over de grenzen heen te reiken.  

Graag nodigen we je uit te overwegen of je wenst deel uit te maken van de Nayaz zusterbroederschap. Je bent van 

harte welkom.  

Vanuit het hart, 

Ta’lim Bruno Knobel voor Kinship Europa  

(brunoknobel@web.de) 
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 Instucties hoe te bidden voor het Nayaz-project:  

Invocatie: 

Tot de Ene, de Volmaaktheid van Liefde, Harmonie en Schoonheid, het Enige Wezen, verenigd met alle verlichte 
zielen, die de belichaming vormen van de >Meestere, de Geest van Leiding. 

Nayaz: 

Basisversie: 

Geliefde Heer, Almachtige God, 
Door de stralen van de zon, 
door de golven in de lucht,  
door het Aldoordringend leven in de ruimte 
“Genees” de situatie van (visualiseer/bid voor tien mensen – zie maandelijkse lijst) 
Amen  
 
Bovendien, voor hen die dit willen: 
 
Geliefde Heer, Almachtige God, 
Door de stralen van de zon, 
door de golven in de lucht,  
door het Aldoordringend leven in de ruimte 
“Genees” de situatie voor al diegenen die de mensenrechten niet eerbiedigen. 
Amen 

 
Gebed voor hen die zijn heengegaan: 
 

O Gij, de Oorzaak en het Gevolg van het ganse Universum, 
de Bron vanwaar we komen en het Doel waarheen we gaan. 
Ontvang deze zielen die hun leven verloren ten gevolge van de verkrachting van hun mensenrechten en die 
naar U op weg zijn, in je ouderarmen. 
(Pir Zia: ‘voel je vrij toe te voegen’: deze zielen die zijn heengegaan en de mensenrechten niet hebben 
gerespecteerd) 
Moge Uw vergevende glorie haar hart genezen. 
Hef haar op van de dichtheid der aarde, 
omring haar met het licht van Uw geest. 
Trek haar op tot de hemelen welke haar echte woonplaats is. 
Wij bidden U, geef haar de zegen van Uw glorierijke tegenwoordigheid. 
Moge haar leven op aarde  
haar als een droom schijnen voor haar ontwakende ziel,   
en laat haar dorstige ogen 
de glorie van Uw goddelijke zonneschijn behouden. 
Amen. 
 

Dowa, gebed voor de vrede en gebed van de confraterniteit zijn erg passend en kunnen indien gewenst gebeden 
worden. 
 
Dowa: 

Behoed mij, Heer, voor de aardse hartstochten 
en gehechtheden, die de mensheid verblinden.  
Behoed mij, Heer, voor de verzoekingen 
van macht, roem en rijkdom, 
die de mensheid verre houden 
van het aanschouwen van Uw heerlijkheid. 
Behoed mij, Heer, voor de zielen, 



die voortdurend bezig zijn 
hun medemensen te kwetsen en te schaden 
en die behagen scheppen in de smart van anderen.  
Behoed mij, Heer, 
voor het boze oog van afgunst en jaloezie, 
dat valt op Uw overvloedige gaven. 
Behoed mij, Heer, in handen te vallen 
van de speelse kinderen der aarde,  
opdat zij mij niet voor hun spel gebruiken 
en tenslotte mij breken, 
zoals kinderen hun speelgoed vernielen. 
Behoed mij, Heer, voor iedere vorm van letsel, 
die voortkomt uit de bitterheid 
van mijn tegenstanders 
en uit de onwetendheid 
van mijn Iiefhebbende vrienden. 
Amen.                 

 
Gebed voor de vrede: 

Zend ons uw eeuwige en volmaakte vrede, O Heer, 
opdat onze zielen uw Vrede mogen uitstralen. 
 
Zend ons uw Vrede, O Heer, 
opdat wij in harmonie  
mogen denken, spreken en handelen. 
 
Zend ons uw Vrede, O Heer, 
opdat wij tevreden en erkentelijk mogen zijn  
voor uw overvloedige gaven. 
 
Zend ons uw Vrede, O Heer, 
opdat we, te midden van onze aardse conflicten, 
ons mogen verheugen in uw zegening. 
 
Zend ons uw Vrede, O Heer, 
opdat we alles mogen verduren en verdragen, 
in de Gedachte van uw Genade en uw Barmhartigheid. 
 
Zend ons uw Vrede, O Heer, 
opdat ons leven mogen worden tot een Goddelijk visioen 
en dat in uw Licht alle schaduw moge verdwijnen. 
 
Zend ons uw Vrede, O Heer, 
Onze Vader en onze Moeder, 
opdat Uw kinderen op aarde zich mogen verenigen 
in één enkele familie. 

 
Confraterniteit: 

O Gij, de Maker, de Vormer en de Bouwer van het Universum, bouw met Uw eigen handen, de Universel, 
onze Tempel, voor Uw Goddelijke Boodschap van Liefde, Harmonie en Schoonheid.  

 
Kies zelf hoe je deze sessie wenst te beëindigen (zingen, luisteren naar mooie muziek, licht sturen, een kaars 
aansteken,…) 

“Bidden voor anderen verheft de ziel” 
 H. Inayat Khan  

 
Latifah and Akbar (vandevennenoella@gmail.com) 


