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س الرَّْحٰمنس الرَّ۪حيمس  ــــــــــــــــــــــمس اّٰلله ْ  ِبس

ُٓا اُْنزسَل اسٰٰلُٓ اسْبٰر۪هيمَ َواسْسٰم۪عيَل  ُٓا اُْنزسَل اسلَْينَا َوَم س َوَم ُٓوا ٰاَمنَّا بساّٰلله قُولُ
 َ ُٓا اُوِ۫تس َ ُموٰٰس َو۪عيٰٰس َوَم ُٓا اُوِ۫تس َواسْسٰحَق َويَْعُقوَب َواْْلَْسبَاطس َوَم

ْنهُْم   ْۚ َْل نُفَِرسُق بَْْيَ اََحٍد مس سْم ْن رَِّبس  . َونَْحُن لَهُ ُمْسلسُمونَ  النَّبسيُّوَن مس
َّمَ  ُ َعلَْيهس َوَسل س َصَّلَّ اّٰلله  : قَاَل رَُسوُل اّٰلله

سنَّ ُموَٰس كَاَن رَُجلا   . َحيسيًّا ا 
DE PROFEET MŪSĀ (MOZES) VOLGENS DE QURʾĀN 

 

Eén van de geloofsartikelen van de Islām is het geloof in 

alle profeten die Allah هلالج لج heeft gezonden, zonder 

onderscheid te maken tussen hen. Allah هلالج لج zegt het 

volgende in de Qurʾān: ‘[O gelovigen], zeg: “Wij 

geloven in Allah, wat er aan ons is neergezonden, wat 

er is neergezonden aan Ibrāhīm, Ismāʿīl, Isḥāq, 

Yaʿqūb en zijn nakomelingen; en wat er is gegeven 

aan Mūsā en ʿĪsā en wat er aan de profeten is gegeven 

van hun Heer. Wij maken geen onderscheid tussen 

hen en wij onderwerpen ons aan Hem.”’1 Verderop 

lezen we het volgende: ‘[…] de gelovigen, allemaal, 

geloven in Allah, Zijn engelen, Zijn Boeken en Zijn 

boodschappers. Wij maken geen onderscheid tussen 

Zijn boodschappers […].’2 

 

Beste broeders en zusters! 

Allah هلالج لج heeft profeten gezonden om de mensen uit de 

duisternis te halen en naar het licht te brengen. De profeet 

Mūsā (Mozes) werd geboren in zo’n duister tijdperk. 

Voordat Mūsā werd geboren, doodde de farao – op basis 

van een droom die hij had – onder meer de pasgeboren 

kinderen van de joden die in zijn land leefden. Toen werd 

Mūsā geboren. Allah هلالج لج liet de pasgeboren Mūsā het paleis 

van de farao binnengaan en bracht hem daar groot. In zijn 

jeugd probeerde hij een ruzie tussen anderen te sussen. 

Omdat er toen een familielid van de farao overleed, was 

Mūsā gedwongen om het land te verlaten. Hij zocht zijn 

toevlucht in de stad Madyan. Maydan was de stad waar 

de profeet Shuʿayb met zijn volk leefde. Daar trouwde 

Mūsā met de dochter van Shuʿayb en verbleef daar tien 

 
1 Al-Baqara, 2: 136. 
2 Al-Baqara, 2: 285. 

jaar. Daarna keerde hij weer terug naar zijn 

geboortestreek. In de omgeving van de Sinaïberg werd 

hem het profeetschap verleend. Allah هلالج لج stuurde hem met 

diverse wonderen naar de farao. De farao, ofwel de 

heerser, weigerde iedere keer om in de waarheid te 

geloven. Mūsā en zijn volgelingen vluchtten weg 

vanwege de onderdrukking en vervolging waarmee zij 

werden geconfronteerd. Zij werden achtervolgd door de 

farao en zijn leger. De twee kampen ontmoetten elkaar bij 

de Rode Zee. Allah هلالج لج gebood Mūsā met zijn staf op de 

zee te slaan. Op bevel van Allah هلالج لج werd de zee, gesplitst 

in twee delen, een begaanbare weg. Mūsā en zijn 

volgelingen staken zo veilig de zee over. De farao en zijn 

mannen volgden hen, echter zij kwamen vast te zitten in 

de zee die weer was verenigd en zij verdronken. Het leven 

van Mūsā is doordrenkt met wijze lessen voor de 

gelovigen. Dergelijke gebeurtenissen tonen aan dat Allah 

 .degenen die geloven altijd zal helpen هلالج لج

 

Beste moslims! 

De essentie van de verkondigingen van de profeten is het 

uitnodigen van de mensen om in Allah هلالج لج te geloven en 

Hem te aanbidden. Het principe van het zuivere 

monotheïsme (al-tawḥīd) en de morele principes die 

richting geven aan de mens en de samenleving, vinden we 

ook terug in de decalogus, ofwel de tien geboden die in 

de Thora (al-Tawrāt) zijn opgenomen. Het eerste gebod is 

om in de eenheid van God te geloven. Het misbruiken van 

Gods naam is verboden. Er dient eerbied betoond te 

worden aan de ouders. Moord, diefstal en overspel zijn 

verboden. Het afleggen van een valse getuigenis tegen 

een naaste is verboden. Het begeren van iets dat tot een 

naaste behoort is verboden. 

 

Beste gelovigen! 

De opgave die wij hebben, is dat wij alle profeten, van 

Ādam tot en met Muḥammad ملسو هيلع هللا ىلص, als voorbeeld dienen te 

nemen in ons gedrag. Zij zijn onze beste gids. Ik beëindig 

mijn preek met een Qurʾān-vers waarin deze opgave 

wordt benadrukt: ‘Voorzeker, de Boodschapper van 

Allah is voor jullie een goed voorbeeld, voor wie hoopt 

op Allah en de Laatste Dag en Allah veelvuldig 

gedenkt.’3 
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3 Al-Aḥzāb, 33: 21. 


