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MOSKEE EN BESCHAVING
Allah  ﷻzegt het volgende in de Qurʾān: ‘Voorwaar, de
moskeeën van Allah worden alleen gebouwd door wie
gelooft in Allah en de Laatste Dag en die de ṣalāt
onderhoudt, de zakāt geeft en niemand vreest behalve
Allah. Wellicht zijn zij degenen die behoren tot de
rechtgeleidenen.’1 Volgens een ḥadīth zei de Profeet ﷺ
het volgende: ‘Wie een moskee bouwt, zoekend naar
het welbehagen van Allah, [dan] bouwt Allah de
Almachtige een huis voor hem in het Paradijs.’2
Beste broeders en zusters!
Allah  ﷻrekent de moskeeën tot Zijn plekken en
omschrijft die als “de moskeeën van Allah”. Deze
naamgeving laat de waarde zien die Allah  ﷻaan deze
plekken geeft. Om deze reden kreeg de bouw van
moskeeën veel aandacht in de islamitische geschiedenis.
Vele gelovigen (muʾminūn), de Profeet  ﷺvoorop, hebben
hun leven gewijd aan de totstandkoming van moskeeën.
Deze toegewijde en vakkundige mensen hebben met hun
liefde voor Allah  ﷻbijgedragen aan de opkomst en
vooruitgang van architectuur en de totstandkoming van
een beschaving. Deze beschaving wordt gekenmerkt door
liefde en mededogen waarin moskeeën het middelpunt
vormen van het leven en van vele stadscentra.

de mensheid. Er zijn vele kenniscentra opgericht in en
rondom de moskeeën, waarin veel kennis en wijsheid is
voortgebracht die de mensheid heeft verlicht. Er zijn veel
geleerden die zijn opgegroeid in deze gezegende plaatsen.
Net als in het verleden leveren moskeeën ook vandaag de
dag een belangrijke bijdrage aan de vrede en rust in de
samenleving. Moskeeën zijn plekken waar wij enerzijds
onze aanbidding (ʿibāda) verrichten en anderzijds
onmisbare religieuze kennis opdoen. Wat we aan kennis
en wijsheid leren, delen we met anderen door die zelf in
praktijk te brengen. Telkens wanneer wij zij aan zij
bidden, realiseren we ons dat wij bij Allah  ﷻgelijk zijn
aan elkaar, zoals de tanden van een kam. De liefde die we
in ons hart dragen, versterken we door middel van het
gebed (al-ṣalāt). Wij vloeien over van de wens om deze
liefde en broederschap aan alle mensen te presenteren. De
aanwezigheid van moskeeën in een woonplaats toont aan
dat die woonplaats vredig en veilig is. Toen de Profeet ﷺ
naar Medina emigreerde om daar vrede, rust en een
beschaving te vestigen, bepaalde hij eerst de locatie van
zijn moskee (al-Masjid al-Nabawī) alvorens zijn
verblijfsplek te bepalen. Onze ouderen die ooit hierheen
kwamen, hebben het pad van de Profeet  ﷺgevolgd en
hebben deze mooie gebedshuizen gebouwd. Moge Allah
 ﷻZijn genade tonen aan degenen die hebben bijgedragen
aan de bouw en het onderhoud van deze moskeeën. Āmīn.
Beste gelovigen!
Moskeeën worden gebouwd met (bak)stenen, maar de
decoratie ervan bestaat uit het aanbidden van Allah ﷻ. De
moskeegangers vormen het sieraad en de mooiheid van
moskeeën. Wat de moskeeën aangenaam maken zijn hun
bezoekers en de stemmen van de kinderen. Moskeeën zijn
plekken waar we ons bewust worden van onze eenheid en
solidariteit en waar wij een spirituele en mentale boost
krijgen. Moskeeën zijn locaties waar je Allah  ﷻontmoet.
Laten we dus een innige band hebben met de moskee en
het gebed (al-ṣalāt) zoveel mogelijk in de moskee
verrichten. Laten we ook onze kinderen naar de moskeeën
brengen, zodat ze een goede akhlāq en hun īmān
meekrijgen. Ik beëindig mijn preek met een ḥadīth die de
waarde van aanbidding in moskeeën uitdrukt: ‘Wanneer
een persoon zijn huis verlaat om naar zijn moskee te
gaan, wordt bij de ene stap een goede daad geschreven
en wordt bij de andere stap een slechte daad gewist.’3

Beste moslims!
Moskeeën hebben door de geschiedenis heen een grote
bijdrage geleverd aan de kennisgedreven vooruitgang van
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