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س الرَّْحٰمنس الرَّ۪حيمس  ــــــــــــــــــــــمس اّٰلله ْ  ِبس

َّ۪ذينَ  ُر اْلُمْؤمس۪ننيَ ال َ اَْقوَمُ َويُبَش س َّ۪۪ت ِهس سل يَْعمَلُوَن    اسنَّ ٰهَذا اْلُقْراَٰن ََيْ۪دي ل
سَحاتس اَنَّ لَهُْم اَْجرًا كَ۪بريًا   ال . الصَّ  

َّمَ  ُ َعلَْيهس َوَسل س َصَّلَّ اّٰلله :قَاَل رَُسوُل اّٰلله  
َن اْلُقْرآنس كَاْلبَْيتس اْلَخرسبس  ءٌ مس َّذسي لَْيَس ِفس َجْوفسهس ََشْ .إسنَّ ال   

RESPECT EN LOYALITEIT RICHTING DE QURʾĀN 

 

Allah هلالج لج heeft profeten gezonden naar alle volkeren om de 

mensen te informeren over het doel van hun schepping. 

De mens is echter verzonken in zijn tijdelijke begeerten 

en is daardoor het doel van zijn schepping vergeten. 

Desalniettemin is de mens en alles wat de mens kan 

waarnemen geschapen met een belangrijk doel. Zo is het 

universum geschapen om de mens te dienen, en de mens 

is geschapen om Allah هلالج لج te dienen. Het dienen van Allah 

 is alleen mogelijk door in Hem te geloven, Hem te هلالج لج

aanbidden en door energie te steken om jouw karakter 

(akhlāq) tot een volwassen niveau te ontwikkelen. 

 

Beste broeders en zusters! 

Allah ُهلالج لج heeft, als onderdeel van Zijn genade, de nobele 

Qurʾān naar ons gezonden. De Qurʾān is een licht op ons 

pad, een zon die niet ondergaat tot de Dag der Opstanding 

en een schat met goede raad die de mensheid opfleurt. De 

Qurʾān is een genezing bij mentale problemen; een gids 

die de mensen op weg helpt, naar Allah هلالج لج. Het is een 

genade die de gelovigen (muʾminūn) opbeurt. Zo zegt 

Allah هلالج لج het volgende in de Qurʾān: ‘Voorwaar, deze 

Qurʾān leidt naar wat [qua te volgen weg] rechter is. 

En breng de goede tijdingen aan de gelovigen die 

goede werken verrichten, [namelijk] dat er voor hen 

een grote beloning is.’1 Het enige middel dat structuur 

kan aanbrengen in jouw hart en jou het geheim van het 

mens-zijn kan inbeelden, is jouw geloof in Allah هلالج لج. Een 

correct geloof (al-īmān) is alleen met de Qurʾān mogelijk. 

De zaken die je absoluut niet kunt missen in jouw leven, 

zijn de Qurʾān en het geloof (al-īmān). Wanneer er iets 

ontbreekt in jouw leven, is daar altijd wel een vervanger 

voor te vinden. Het is echter niet mogelijk om de Qurʾān 

ergens mee te vervangen. Zo heeft de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص het 

volgende gezegd: ‘Voorwaar, degene die in zijn 

 
1 Al-Isrāʾ, 17: 9. 
2 T3161 Al-Tirmidhī, Faḍāʾil al-Qurʾān, 18. 

binnenste niet iets van de Qurʾān heeft, is zoals een 

verwoest huis.’2 

 

Beste gelovigen! 

De heilige Qurʾān is de grootste erfenis die de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص 

heeft nagelaten aan zijn gemeenschap (umma) en is 

tevens zijn levende wonder. De Qurʾān geniet 

bescherming van Allah هلالج لج, zoals vermeld in de Qurʾān: 

‘Voorwaar, Wij zijn het die de Vermaning [de 

Qurʾān] hebben neergezonden en voorwaar, Wij zijn 

de wakers daarover.’3 De Qurʾān leert ons het belang 

van ons bestaan en het doel van ons leven. De Qurʾān 

informeert ons over waar we vandaan komen en waar we 

naar toe gaan. Ook leert de Qurʾān ons hoe we een goede 

dienaar, een goede zoon/dochter, een goede buur en 

bovenal hoe we een goed mens kunnen worden. De 

Qurʾān verkondigt barmhartigheid (al-raḥma), 

rechtvaardigheid (al-ʿadāla) en goedheid (al-khayr). Wat 

ook heel belangrijk is: het reciteren van de Qurʾān is 

aanbidding, het beluisteren ervan is aanbidding en het 

leren begrijpen ervan is eveneens aanbidding. Het 

(na)leven van de Qurʾān is het ultieme doel van onze 

schepping. De Qurʾān is, voor degenen die zich eraan 

vasthechten, een beschermer en een redder. Wie zijn 

leven inricht onder leiding van de Qurʾān en het 

voorbeeld van de Profeet ُملسو هيلع هللا ىلص volgt, zal nooit terechtkomen 

op een dwaalspoor; hij zal zijn koers nooit verliezen. 

 

Beste moslims! 

Het is belangrijk dat je het reciteren van de Qurʾān 

beschouwt als een grote gunst (niʿma). Immers, dat brengt 

harmonie in jouw hart. Laten we onze zielen verlichten 

met het licht van de Qurʾān. Laten we de verzen ervan 

overpeinzen en daar vele lessen uit trekken. Laten we 

daarmee de poorten naar wijsheid (al-ḥikma) openzetten 

en ons inlaten met de goddelijke waarheden. Laten we de 

genezing voor mentale problemen daarin vinden. Laten 

we ons karakter (akhlāq) daarmee verfraaien. Laten we 

onze weg en koers vinden met het Woord van Allah هلالج لج. 

Laten we de Qurʾān aanstellen als de aanvoerder van ons 

leven. Pas wanneer we dat doen, hebben we respect en 

loyaliteit richting de Qurʾān getoond. 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.’4 
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3 Al-Ḥijr, 15: 9. 
4 HM14484 Aḥmad ibn Ḥanbal, Al-Musnad, III, 320. 


