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DOORLOPENDE LIEFDADIGHEID: DE BOUW
VAN MOSKEEËN
Allah vermeldt het volgende in de Qurʾān: ‘De mannen
die bijdragen geven en de vrouwen die bijdragen
geven en die aan Allah een goede lening hebben
verleend, voor hen wordt deze verveelvoudigd en voor
hen is er een geweldige beloning.’1 In een overlevering
(ḥadīth) heeft de Profeet (vzmh) het volgende gezegd:
‘De liefdadigheid van de gelovige (muʾmin) zal hem
beschaduwen op de Dag der Opstanding (Yawm alQiyāma).’2
Beste broeders!
Alle gunsten waarover wij beschikken zijn afkomstig van
Allah. Deze gunsten zijn tegelijkertijd een vorm van
beproeving (imtiḥān) waarop wij getest worden door
Allah. De opgave voor gelovigen (muʾminīn)3 en voor
degenen die Allah dankbaar zijn4 is dan ook om deze
gunsten louter aan te wenden om het goddelijke
welbehagen te verdienen. Zo vermeldt Allah het volgende
in de Qurʾān: ‘Jullie zullen het allerbeste niet bereiken
zolang jullie niet bijdragen aan het pad dat naar Allah
leidt; wat jullie ook bijdragen, Allah is ervan op de
hoogte.’5
Beste broeders!
Doorlopende liefdadigheid (ṣadaqa al-jāriya) betekent
het na je dood achterlaten van iets waar toekomstige
generaties baat bij hebben. Daarmee draag je dus ook ná
je dood een steentje bij aan de samenleving. Immers, ook
al ben je dood, de beloningen voor ṣadaqa al-jāriya
blijven je achtervolgen. Ṣadaqa al-jāriya is dus een
instrument waarmee je je rijkdom omzet in aanbidding
(ʿibāda). Dat helpt je om edelmoedig te zijn en om jouw
ego in bedwang te houden. Ṣadaqa al-jāriya is dan ook

een middel om jouw positie in het Hiernamaals (ākhira)
veilig te stellen.
Beste broeders!
De moslims waren eeuwenlang de pioniers van
liefdadigheid en naastenliefde. Ze hebben menigmaal
gebedshuizen, waterputten, bibliotheken, scholen en
ziekenhuizen gebouwd en infrastructuur aangelegd. Dit
plichtsbesef heeft een oorsprong in onze religie. Zolang
broederliefde bestaat, zullen moslims zich in moeten
spannen om verschillende vormen van erfgoed na te laten.
Het bestaan van vele moskeeën (masājid) symboliseert de
levendigheid van liefdadigheid.
Beste broeders!
Moskeeën zijn spirituele ruimtes die mensen bij elkaar
brengen, die ons voeden met geloofsovertuiging (īmān),
die bijdragen aan eenheid in de gemeenschap, die het
broederschap doen versterken en die bijdragen aan
diversiteit. Moskeeën staan symbool voor vrede en rust.
Moskeeën symboliseren tevens het zuivere monotheïsme
(tawḥīd). Ik geloof erin dat moslims altijd bereid zijn om
bij te dragen aan de bekostiging van nieuw te bouwen
moskeeën. Alle moskeeën op de wereld tellen als
nevenvestigingen van het kubusvormige heiligdom in
Mekka dat als gebedsrichting dient, namelijk de Kaʿba.
De Profeet heeft het volgende goede nieuws overgebracht
omtrent de bouw van moskeeën: ‘Hij die voor het
welbehagen van Allah een moskee bouwt of laat
bouwen, voor hem zal Allah iets [spectaculairs]
bouwen in het Paradijs (Janna).’6
Beste broeders!
Het Presidium voor Religieuze Zaken (Diyanet İşleri
Başkanlığı) heeft voor vandaag een mondiale
inzamelingsactie gelanceerd dat benut zal worden voor de
bouw van nieuwe moskeeën. Deze moskeeën zullen in
diverse geografische gebieden gebouwd worden. Laten
we gulle gevers zijn en moslims verblijden die
woonachtig zijn in Afrika, Centraal-Azië, in de Balkan en
in overige landen. Onthoud dat je met jouw hulp bijdraagt
aan verbroedering elders in de wereld en aan doorlopende
liefdadigheid.
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