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﷽
.َ ِ َّ َ َ َّ ْ َ ُه ِ ِ َ ِ َ ِ ُ َ ّ ِ َ ِ ِ ا ْ ُ َّ ۪ َ َو ُ ْ ِ َر ِ ۪ َ ْ ً ُ ا

َ َ ِ ْ ُ َ ِ َ ا ْ ِ َ ِء َ ِ ٌّ إ َّ أ: ْ َّ َ َ َل َر ُ ُل ا َّ ِ َ َّ ا َّ ُ َ َ ْ ِ َو
، َّ َ ِ َوإ َّ َ َ َن ا َّ ِ ي أُ ُو ِ ُ ُ َو ْ ً أَوْ َ َه ا ّ ُ إ، ُ َ َ ِ ْ ُ ُ آ َ َ َ َ ْ ِ ا

.ِ َ َ ِ ْ َ َرْ ُ أَ ْن أَ ُ َن أَ َ َ ُ ْ َ ِ ً َ ْ َم ا

ONS HEILIGE BOEK: DE QURʾĀN
Het was tijdens de Ramaḍān, ruim 1.400 jaar geleden.
Profeet Muḥammad (vzmh), die gezonden is als genade
voor de werelden, bracht een groot deel van zijn tijd door
in de grot van Ḥirāʾ. Toen de inmiddels 40-jarige Profeet
op een Ramaḍān-dag de grot verliet, werd hij bezocht
door aarsengel Gabriël (Jibrīl). Deze aartsengel verraste
de Profeet met de eerste vijf verzen van de Qurʾān,
waaronder: ‘Lees, in de naam van jouw Heer, Die heeft
geschapen.’ Zo startte de openbaring van de Qurʾān, die
in 23 jaar tijd in etappes werd geopenbaard.
Beste broeders!
Allah heeft ons uit het niets geschapen. Hij heeft van tijd
tot tijd profeten gezonden en heilige geschriften doen
openbaren. Zo werd de heilige Thora (Tawrāt)
geopenbaard aan profeet Mozes (Mūsā), de heilige
Psalmen (Zabūr) aan profeet David (Dāwūd), het heilige
Evangelie (Injīl) aan profeet Jezus (ʿῙsā) en tot slot de
heilige Qurʾān aan onze profeet Muḥammad. Allah heeft
aan alle profeten buitengewone wonderen (muʿjiza)
verleend. Door die wonderen zijn veel getuigen ervan tot
bezinning gekomen en zijn ze tot de geopenbaarde religie
toegetreden.
Om een voorbeeld te nomen: de staf (ʿaṣā) van profeet
Mozes (Mūsā) transformeerde in een slang, die ervoor
zorgde dat een aantal beoefenaars van magie (siḥr), die
tussen de Israëlieten (Banī Isrāʾīl) bevonden, werden
verslagen. Een ander voorbeeld: aan profeet Jezus (ʿῙsā)
werd het wonder verleend waarmee hij doden weer tot
leven kon brengen. Tot slot een ander voorbeeld: in de tijd
van profeet Muḥammad (vzmh) waren letterkunde en
poëzie erg populair. Tijdens bepaalde seizoenen werden
er volksfeesten gehouden en werden genomineerde
gedichten aan de muren van de Kaʿba geplakt. Als bewijs
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van het profeetschap (nubuwwa) van de Profeet werd de
Qurʾān wij wijze van wonder geopenbaard. De Qurʾān
daagde de vooraanstaande dichters uit om met iets te
komen dat gelijkwaardig is aan een hoofdstuk (sūra) of
een vers (āya) uit de Qurʾān. Dit lukte de dichters niet,
wat een afgang voor hen betekende.
Beste broeders!
In het Qurʾān-vers waar ik de preek mee begon vermeldt
Allah het volgende: ‘[O Muḥammad!] Wij hebben de
Qurʾān in jouw taal gemakkelijk gemaakt, zodat jij
goed nieuws kan brengen aan degenen die Allah
vrezen en zodat jij er tegelijkertijd een weerbarstig
volk mee kan waarschuwen.’1 In de ḥadīth die ik heb
voorgedragen zegt de Profeet het volgende: ‘Er is geen
enkele profeet aan wie geen wonder (muʿjiza) is
verleend. Het wonder blijft verborgen tussen een
profeet en de getuigen van dat wonder. Het grootste
wonder dat aan mij is verleend, is ongetwijfeld het
wonder van de Qurʾān, die Allah aan mij heeft
geopenbaard. Ik hoop dat ik te midden van alle
profeten de profeet zal zijn met de meeste volgers
(umma) op de Dag der Opstanding (Yawm alQiyāma).’2
Beste broeders!
Het is geen vereiste om een wonder (muʿjiza) van de
Profeet te hebben gezien om een gelovige (muʾmin) te
zijn. Immers, we beschikken allemaal over een boek dat
als wijze van wonder aan de Profeet werd geopenbaard.
Het is onze taak om dit boek – de Qurʾān – te reciteren, te
bestuderen en dit in combinatie met de aanbevelingen van
de Profeet als gids te gebruiken om een plek in het
Paradijs (Janna) te kunnen bemachtigen. De Ramaḍānmaand wordt ook wel de “maand van de Qurʾān”
genoemd. Laten we toetsen hoe sterk onze band werkelijk
is met de Qurʾān. Als deze band zwak is, laten we dat dan
herstellen. Laten we ons ervan verzekeren dat we de
aanbiddingsvormen (ʿibāda) die aan ons zijn opgedragen
volbrengen, zoals het gebed (ṣalāt), vasten (ṣawm) en het
betalen van armenbelasting (zakāt). Met het vasten leven
we mee met de behoeftigen. Vergeet deze behoeftigen
niet, en betaal de zakāt en liefdadigheidsgeld (ṣadaqa alfiṭr) op tijd. Moge Allah (swt) onze aanbiddingen
accepteren. Āmīn.
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