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اّٰللس الرَّ ْح ٰم سن الرَّ ۪حي سم
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َ ُين ي َ ْعمَل
َ ِه اَ ْقوَمُ َويُبَ سش ُر ا ْل ُم ْؤم ۪ننيَ ال َّ۪ذ
َ َي ۪دي لل َّ۪۪ت س
ْ َ ا َّن ٰه َذا ا ْل ُق ْراٰ َن
الصال س َح س
.ات اَ َّن ل َُه ْم اَ ْجرًا كَب۪ ريًا
َّ

ول ه س
:اّٰللُ َعل َ ْيهس َو َسل ََّم
ُ قَا َل َر ُس
ص ََّّل ه
َ اّٰلل

إس َّن ال سَّذي ل َيس سِف َجوفسهس ََشء سم َن ا ْل ُقرآ سن كَا ْلبَي س
ت ا ْل َخرس س
.ب
ْ
ْ
ْ
ٌ ْ
َ ْ
RESPECT EN LOYALITEIT RICHTING DE QURʾĀN

Beste broeders en zusters, de mens is geschapen met een
belangrijk doel. Het universum is geschapen om de mens
te dienen, en de mens is geschapen om Allah  ﷻte dienen.
Het dienen van Allah ﷻ
ُ is alleen mogelijk door in Hem te
geloven en Hem te aanbidden. Allah  ﷻheeft de Qurʾān
naar ons gezonden. De Qurʾān is een licht op ons pad, een
schat met goede raad en een genade voor de gelovigen
(muʾminūn). Een correct geloof (īmān) is alleen met de
Qurʾān mogelijk. De Profeet  ﷺzei eens: ‘Voorwaar,
degene die in zijn binnenste niet iets van de Qurʾān
heeft, is zoals een verwoest huis.’1 Beste moslims, de
heilige Qurʾān is de grootste erfenis van de Profeet ﷺ. De
Qurʾān leert ons het doel van ons leven. Ook leert de
Qurʾān ons hoe we een goede dienaar en een goed mens
kunnen worden. Belangrijke boodschappen van de
Qurʾān zijn: barmhartigheid (al-raḥma), rechtvaardigheid
(al-ʿadāla) en goedheid (al-khayr). Het reciteren van de
Qurʾān is aanbidding, het beluisteren ervan is aanbidding
en het leren begrijpen ervan is aanbidding. Wie zijn leven
inricht onder leiding van de Qurʾān en met het voorbeeld
van de Profeet ﷺ, zal nooit dwalen. Beste gelovigen, het
reciteren van de Qurʾān is een grote gunst (niʿma), want
dat brengt vrede in de harten. Laten we onze zielen
verlichten met het licht van de Qurʾān. Laten we daarmee
de poorten naar wijsheid (al-ḥikma) openzetten en ons
karakter (akhlāq) verfraaien. De Qurʾān verdient twee
zaken: respect en loyaliteit. Ik beëindig mijn preek met
een ḥadīth: ‘Voorwaar, het beste woord is het Boek van
Allah de Almachtige en de beste leiding is de leiding
van Muḥammad.’2
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