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ٰ
ِ ۪ َّ ِ ْ ــــــــــــــــــــــ ِ ا ّ ِ ا َّ ْ ٰ ِ ا

اِ ّ َن ا َّ ۪ َ َ ْ ُ َن ِ َ َب ا ّٰ ِ َواَ َ ُ ا ا َّ ٰ َة َواَ ْ َ ُ ا ِ َّ َر َز ْ َ ُ ْ ِ ا
.ۙر
َ ُ َ ْ َ َو َ َ ِ َ ً َ ْ ُ َن ِ َ َر ًة

: َ َّ َ َ َل َر ُ ُل ا ّٰ ِ َ َّ ا ّٰ ُ َ َ ْ ِ َو

ِ َّ َ ْ ُ َن ِ َ َب ا

َ َ َ ِ َّ َ ْ ٍ ِ ْ ُ ُ ِت ا

ِ َ ا ْ َ َ َ َ ْ ٌم

ُ َ ْ َّ َو َ َ َا َر ُ َ ُ َ ْ َ ُ ْ إِ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ ِ ُ ا َّ ِ َ ُ َو َ ِ َ ْ ُ ُ ا
.َو َ َّ ْ ُ ُ ا ْ َ َ ِ َ ُ َو َذ َ َ ُ ُ ا َّ ُ ِ َ ْ ِ ْ َ ُه

HET BELANG VAN DE MOSKEE EN RELIGIEUS ONDERWIJS

Allah  ﷻzegt het volgende in de Qurʾān: ‘Voorwaar,
degenen die het Boek van Allah voordragen, het gebed
(ṣalāt) onderhouden en uitgeven van waarmee Wij hen
hebben voorzien, heimelijk [voor Allah] of openlijk:
zij hopen op een handel die niet verliesgevend zal
worden.’1
Beste broeders en zusters!
Al vanaf het tijdperk van geluk (al-ʿaṣr al-saʿādat)
gelden moskeeën als nobele centra waar Allah  ﷻwordt
aanbeden en waar men kennis (ʿilm) en wijsheid (ḥikma)
opdoet. Moskeeën zijn heilige plekken die het meeste
aanzien hebben bij Allah ;ﷻ2 plekken waar we de naam
van Allah gedenken, waar we onze dienaarschap tot uiting
brengen en waar we smeekbeden (duʿāʾ) verrichten.
Moskeeën zijn tevens plekken waar we onder één koepel
herinnerd worden aan de éénheid van Allah en aan onze
onderlinge broederschap. We knielen richting dezelfde
gebedsnis (miḥrāb) voor het welbehagen van onze Heer.
Moskeeën zijn plekken waar goedheid wordt gepredikt,
waar ons wordt geleerd om het kwade te vermijden en
waar we de waarheid van de Islām leren; de preken geven
richting aan ons leven. De profeet Muḥammad  ﷺheeft
laten weten dat degenen die bij elkaar komen in een van
de moskeeën, daar de Qurʾān reciteren en daarover met
elkaar spreken, dienen te rekenen op de rust en genade
van Allah.3
Beste moslims!
We hebben allemaal verplichtingen richting onze Heer en
onze omgeving. Eén daarvan is richting onze kinderen.
De Profeet  ﷺheeft gezegd dat kinderen ook rechten

hebben over jou.4 We zijn dus verplicht om naast de
materiële behoeften van onze kinderen ook hun
geestelijke behoeften te vervullen. Het is dan ook onze
taak om hen te leren wie Allah  ﷻen de Profeet  ﷺzijn.
Ook dienen we hen vertrouwd te maken met aanbidding
(ʿibāda) en dienen we hen goed karakter (akhlāq) bij te
brengen. Het siert iedere gelovige (muʾmin) om de Qurʾān
op de mooiste manier te reciteren en deze op een correcte
manier te begrijpen en te praktiseren. Om die reden
dienen we onze kinderen vroegtijdig kennis te laten
maken met de recitatie van de Qurʾān en met de
kernpunten van de inhoud daarvan.
Geliefde broeders en zusters!
Onze grootste rijkdom is ons geloof in Allah en onze
inspanning om goed karakter (akhlāq) eigen te maken.
Geloof (al-īmān) staat voor het verlaten van de duisternis
en het betreden van het licht, voor het verlaten van
onwetendheid (jāhiliyya) en het verenigen met kennis
(ʿilm). Geloof, of al-īmān, is de allergrootste gunst en
genade die je kan krijgen. Je leven in overeenstemming
brengen met het licht van de Qurʾān en rekening houden
met het eeuwige leven levert de grootste winst op. Zo zegt
Allah  ﷻin de Qurʾān: ‘En wie dood was en die Wij
daarna tot leven brachten en voor wie Wij een licht
maakten waarmee hij onder de mensen rondgaat: is
hij te vergelijken met hem die in de duisternissen
verkeert, waar hij nooit uit kan komen? Zo wordt
voor de niet-gelovigen schoonschijnend gemaakt wat
zij doen.’5
Beste gemeenschap!
Een kind staat dichter bij de warme en oprechte oproep
van de Qurʾān dan wij. De kindertijd is de meest
productieve tijd waarin iemand zijn religie leert en
deugden als eerlijkheid en mededogen tot zich neemt. Om
kinderen tot liefhebbers van de Qurʾān te maken dienen
we hen vertrouwd te maken met de moskee. Zo leren ze
vroegtijdig om onderscheid te maken tussen goed en
kwaad en kunnen we hen behoeden voor bijgeloof en
innovaties. Laten we onze kinderen opgroeien met de
Qurʾān en correcte islamitische kennis. Ik sluit af met een
duʿāʾ uit de Qurʾān: ‘Onze Heer, maak voor ons onze
echtgenotes en nakomelingen tot een verkoeling voor
de ogen en maak ons leiders voor de godvrezenden.’6
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