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MOSKEEËN ALS SPIRITUELE CENTRA 
 
Vandaag staan we stil bij een jaarlijks terugkerende 
plechtigheid: de viering van de Week van de Moskee en 
Geloofsbedienaren. Het is in dat kader onze collectieve 
taak om methoden te ontwikkelen waarmee we de moskee 
opnieuw centraal kunnen stellen in ons leven. Laten we 
derhalve zelfreflectie uitoefenen om vast te stellen in 
hoeverre we daadwerkelijk gehecht zijn aan de moskee. 
 
Beste broeders! 
Allah vermeldt het volgende in de Qurʾān: ‘Alleen hij die 
gelooft in Allah en de Laatste Dag, het gebed (ṣalāt) 
verricht en armenbelasting (zakāt) geeft en niemand 
vreest behalve Allah kan de moskeeën van Allah 
onderhouden. Wellicht zijn zij degenen die tot de 
rechtgeleidenen behoren.’1 In een overlevering (ḥadīth) 
verwittigt de Profeet (vzmh) ons als volgt: ‘Wat bij Allah 
het meest geliefd is in een stad, zijn de moskeeën.’2 
 
Beste broeders! 
Moskeeën (masājid) vormen het hart van de islamitische 
beschaving. Een stad zonder heiligdom is niet denkbaar 
in onze filosofie. Nadat de Profeet (vzmh) van Mekka 
naar Medina was geëmigreerd (aangeduid met de term 
hijra), bestond zijn eerste taak uit het bouwen van een 
gebedshuis in de stadskern van Medina. Dit gebeurde in 
samenwerking met zijn metgezellen (aṣḥāb). De moskee 
kreeg de naam Masjid al-Nabawī. Deze moskee werd het 
spirituele centrum van Medina en groeide het uit tot het 
middelpunt van de islamitische beschaving. Vanaf dat 
punt werden cruciale waarden gepredikt. De belangrijkste 
daarvan zijn geleerdheid, gnosis (ʿirfān)3, 
welgemanierdheid (akhlāq), rechtvaardigheid (ʿadl), 
liefde, respect, genade (raḥma) en mededogen. Sindsdien 
zijn islamitische gewesten rondom moskeeën gerezen. 

                                                           
1 Al-Tawba, 9: 18. 
2 Al-Muslim, Masājid, 288. 

Daarmee ontvouwde het instituut “moskee” zich tot de 
ziel van elke stad. 
 
Beste broeders! 
Voor ons als gelovigen is de moskee de bron van 
levenslust. Immers, in de moskee kunnen we proeven van 
de zoetigheid van aanbidding van Allah (ʿibāda) en van 
het voorrecht om collectief te buigen voor Hem. Een 
moskee is een oase van rust die ons uit de dagelijkse 
hectiek haalt. Vanwege de spirituele atmosfeer kom je in 
een moskee weer tot geestelijke opleving. Daarnaast 
brengt een moskee je tot bezinning en zelfinkeer. In dat 
kader kunnen we een moskee dan ook typeren als een 
ruimte waarbinnen kennis (ʿilm), wijsheid (ḥikma) en 
welgemanierdheid (akhlāq) centraal staan. Een 
moskeebezoek staat in feite gelijk aan het afnemen van 
een educatief totaalpakket waarmee je alles leert over 
God, het geloof, de Qurʾān, de Profeet en broederschap. 
 
Moskeeën zijn ruimten waarin we, in aanwezigheid van 
Allah, onze harten kunnen verenigen. In een moskee staan 
we, letterlijk en figuurlijk, schouder aan schouder en 
verrichten we gezamenlijk de gebedshandelingen om de 
eenheidsopvatting uit te dragen naar omringende 
gemeenschappen. Tot slot leiden moskeeën gelovigen op 
tot rolmodellen die in de maatschappij het predicaat 
“voorbeeldige” en “betrouwbare” kunnen verkrijgen. 
 
Beste broeders! 
Als gebouw symboliseert een moskee de aanwezigheid 
van de Islām. De minaret symboliseert het zuivere 
monotheïsme (tawḥīd). De gebedsoproep (adhān) is een 
uitdrukking van de geloofsgetuigenis (shahāda). De 
preekstoel (minbar) is de broedplaats van kennis (ʿilm) en 
wijsheid (ḥikma). De kansel (kursī) is de spreekbuis van 
het waarachtige (ḥaqq). De gebedsnis (miḥrāb) is de 
voorste moskeezone waarin men tracht kwalijke zaken als 
zonden, haat en wrok te dempen. 
 
Beste broeders! 
Laten we onze moskeeën opnieuw tot het middelpunt van 
kennis en wijsheid maken door er bibliotheken te 
huisvesten en studiegroepen te starten. Laten we de 
moskee een prominente plek geven in ons leven. Moge 
Allah ons stevig doen binden aan de moskee. Āmīn. 
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3 Spirituele, mystieke kennis die niet algemeen toegankelijk is. 


