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DE MOSKEE ALS EDUCATIEF CENTRUM
Moskeeën leveren van oudsher een grote bijdrage aan de
ontwikkeling van kennis, cultuur en beschaving.
Moskeeën zijn niet alleen ruimtes waar je kunt bidden,
maar vervullen ook de functie van educatieve centra. Het
eerste wat de Profeet  ﷺdeed na zijn emigratie (hijra) van
Mekka naar Medina, is het oprichten van een moskee. Pal
daarnaast heeft hij ruimtes laten bouwen waar zijn
notabele metgezellen (al-aṣḥāb al-kirām) lessen konden
volgen. Zo bracht de profeet Muḥammad  ﷺkennis (ʿilm)
en aanbidding (ʿibāda) samen in zijn moskee, de AlMasjid al-Nabawī. Daarmee heeft de Profeet  ﷺlaten zien
dat een moskee (masjid) niet alleen een gebedsruimte is,
maar tevens een kenniscentrum. Het belang van kennis
werd al in de eerste openbaring (waḥy) benadrukt: ‘[O
Muḥammad], lees voor, in de naam van jouw Heer,
Die heeft geschapen. Hij heeft de mens geschapen uit
een bloedklontertje. Lees voor! En jouw Heer is de
meest Edele. Degene Die onderwezen heeft [om te
schrijven] met de pen. Hij heeft de mens onderwezen
wat hij niet wist.’1
Beste broeders en zusters!
De moskee is niet alleen het middelpunt van een stad of
dorp, maar tevens het middelpunt van ons geloofsleven.
Moskeeën zijn plekken waar kennis en wijsheid
samensmelten. Daarnaast zijn moskeeën plekken waar we
onze onderworpenheid aan Allah presenteren. Moskeeën
zijn plekken die ons onder dezelfde koepel verenigen en
bewustmaken van onze onderlinge broederschap en
eenheid. De minaretten symboliseren de eenheid van
Allah (tawḥīd). De gebedsoproep (adhān) is een
hoopgevende uitnodiging tot aanbidding die ons geloof
(īmān) versterkt. We knielen allemaal naar dezelfde
richting voor Allah’s welbehagen. De preken manen tot
het goede, verbieden het kwade en leren ons de essentie
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van de Islām. Ze geven richting aan ons leven. De Profeet
 ﷺzei eens het volgende in een ḥadīth: ‘Voorwaar, als
een menigte samenkomt in een van Allah’s huizen om
de Qurʾān te lezen en te leren, daalt er vrede over hen
en zal Allah’s genade hen omvatten. En de engelen
omringen hen ook met hun vleugels. En Allah gedenkt
hen in een nabijgelegen verheven menigte.’2
Beste moslims!
Naast de bouw van moskeeën is het belangrijk om deze
bloeiend te houden met aanbidding, kennisoverdracht en
religieus onderwijs. Zo zegt Allah  ﷻhet volgende in de
Qurʾān: ‘Zeg: “Zijn degenen die kennis hebben gelijk
aan degenen die geen kennis hebben?” Voorwaar, het
zijn alleen de bezitters van gezond verstand die er
lering uit trekken.’3 “Kennis hebben” slaat in dit vers op
het kennen van Allah  ﷻen op het geloven in Hem. Ook
maken we uit dit vers op dat het bezitten van kennis tot de
betere deugden behoort. Het lijdt geen twijfel dat de
moskee de plek is waar we Allah  ﷻleren kennen en leren
hoe we in Hem moeten geloven. In de moskee staan we
schouder aan schouder en drukken we eendrachtig
eerbied uit richting onze Schepper. Om die reden behoren
moskeeën tot heiligdommen die bij Allah een grote
waarde hebben. De Profeet  ﷺzei eens het volgende: ‘De
[plekken van de woon]plaatsen die het meest geliefd
zijn voor Allah, zijn de moskeeën ervan.’4
Beste gelovigen!
Vergeet niet dat moskeeën een belangrijke rol hebben in
kennis, wijsheid, broederschap, solidariteit en eenheid in
de gemeenschap. Onze banden met de moskeeën hebben
een aandeel in ons wereldse geluk en in onze bestemming
in het Hiernamaals. Laten we dus, samen met onze
kinderen, de moskeeën omarmen. Wij zijn slechts
tijdelijke bewoners van de aarde, dus laten we investeren
in onze kinderen: niet alleen voor hun succes hier, maar
ook voor hun plek in het Hiernamaals. Laten we er dus
voor zorgen dat onze kinderen hun religie correct leren.
Laten we iedere kans benutten om onze kinderen hun
geloof aan te leren. Geliefde broeders en zusters, dankzij
jullie steun, opoffering en betrokkenheid blijven onze
moskeeën levendige plekken van verbondenheid waar we
met zijn allen op een prettige manier Allah kunnen
aanbidden. Moge Allah  ﷻtevreden zijn over jullie,
bārakallāhu fīkum, āmīn.
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