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ٰ
ِ ۪ َّ ِ ْ ــــــــــــــــــــــ ِ ا ّ ِ ا َّ ْ ٰ ِ ا

َ إِ َّ َ َ ۡ ُ ُ َ ٰ َ ِ َ ٱ َّ ِ َ ۡ َءا َ َ ِبٱ َّ ِ َوٱ ۡ َ ۡ ِم ٱ ۡ ٓ ِ ِ َوأَ َ َم ٱ َّ َ ٰ َة َو َءا
. َ ِ َ ۡ ُ ۡ ٱ َّ َ ٰ َة َو َ ۡ َ ۡ َ إِ َّ ٱ َّ َ ۖ َ َ َ ٰ ٓ أُ ْو ٰ َ ٓ ِ َ أَ ْن َ ُ ُ ْا ِ َ ٱ
: َ َّ َ َ َل َر ُ ُل ا َّ ِ َ َّ ا َّ ُ َ َ ْ ِ َو

.ِ َّ َ ْ ِ ِ َو ْ َ ا ّٰ ِ َ َ ا ّٰ ُ َ ُ ِ ْ َ ُ ِ ا

ِ َ ْ َ َ ْ ِ ًا

ََ ْ َ

DE BOUW EN HET GEBRUIK VAN MOSKEEËN
Onze moskeeën zijn de plaatsen op aarde die Allah het
meest bemint en tevens een belangrijk onderdeel zijn in
het leven van de moslims. 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 Dit vers
benadrukt het belang van de bouw van gebedshuizen en
van de aanbidding die hierin verricht wordt. Toen de
Profeet (vzmh) emigreerde naar Medina, bouwde hij eerst
de Qubāʾ-moskee. Toen hij in Medina kwam heeft hij de
bouw van de Masjid Al-Nabawī laten verwezenlijken en
heeft zelf geholpen met de bouw van het gebedshuis.
Beste broeders en zusters!
Net als de Masjid Al-Nabawī hebben al onze moskeeën
op de aarde in de loop van de geschiedenis belangrijke
functies gehad. Niet alleen was het een plaats waar
gezamenlijke aanbidding plaatsvond, maar tegelijkertijd
was het ook een plaats waar kennis, wijsheid, islamitische
cultuur en beschaving werd onderwezen en waarin
eenheid en broederschap werd vertoond. Minaretten,
koepels en het interieur van moskeeën symboliseren de
aanwezigheid van de Islam. We maken uit authentieke
bronnen op dat iemand die naar de moskee gaat wordt
beloond voor iedere stap die hij zet en dat er bij iedere
stap een zonde wordt gewist. Ook lezen we dat deelname
aan een gemeenschappelijk gebed 27 keer meer wordt
beloond dan een gebed dat individueel wordt verricht. De
Profeet (vzmh) heeft het volgende gezegd: ‘Net zoals
iemand degene die hem thuis bezoekt onthaalt, zo
onthaalt Allah degene die Zijn huis [de moskee]
bezoekt.’2
Moskeeën zijn verzamelplekken waar
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moslims, van welke afkomst dan ook, samenkomen. De
moskee heeft dan ook een belangrijke sociale functie en
zorgt ervoor dat de harten van de gelovigen (muʾminīn)
verenigd worden.
Beste moslims!
De islamitische beschaving is in Mekka ontstaan en is in
Medina tot volle wasdom gekomen. Deze beschaving is
gestoeld op principes als rechtvaardigheid, vrijheid en
gelijkheid. Dankzij moskeeën zijn moslims in staat om
hun principes hoog te houden en met anderen te delen.
Het Presidium voor Religieuze Zaken is wereldwijd actief
om landen waarin behoefte is aan moskeeën te steunen.
Het zorgt er daarmee voor dat mensen kennis kunnen
maken met onze beschaving en met onze vreedzame
boodschap. Hierdoor zijn er al vele moskeeën gebouwd
op diverse plekken in de wereld en heeft het bijgedragen
aan broederschap.
Beste mensen!
Vandaag wordt er hulp ingezameld om de bouw van
moskeeën te kunnen ondersteunen. Laten we niet
vergeten dat de hulp die wij geven een belangrijke
investering is voor ons leven in het Hiernamaals en voor
ons geluk. Laten we ons best doen om de bouw en de
heropleving van de moskeeën te realiseren. Laten we
ervoor zorgen dat onze dadenboeken niet dichtgeklapt
worden nadat wij overleden zijn. Laten we ons
voorbereiden op Dag der Opstanding, waarop
onderhandeling over de hoogte van onze daden geen zin
heeft. Ik wil mijn preek beëindigen met een uitspraak van
onze Profeet: ‘Hij die voor het welbehagen van Allah
een moskee bouwt, voor hem bouwt Allah een
overeenkomstig [huis] in het Paradijs.’3
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