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ِ َّٰ ول
ُ ص ٰلى ا
ُٰ أَّ َّح
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ِ ب ال ِبال ِد إلى اّللِ َّم

ONZE MOSKEEËN EN HET BELANG ERVAN

inzetten voor de materiële en spirituele ontwikkeling van
onze moskeeën. Laten we lid worden en onze moskeeën
steunen. Laten we onze jongere generaties aanmoedigen om
naar de moskee te komen. Ik beëindig mijn preek met de
volgende ḥadīth: “Wie een moskee bouwt voor Allah,
voor hem bouwt Allah iets soortgelijks in het
Paradijs.”3.
Redactie & vertaling: drs. Ismail Mercimek
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Beste broeders en zusters, moskeeën zijn ongetwijfeld een van
de belangrijkste instellingen in de Islamitische gemeenschap.
In de Qurʾān heeft Allah  ﷻons duidelijk verteld dat Moslims
verantwoordelijk zijn voor de bouw van moskeeën en Hij
heeft hen hiervoor geprezen in het volgende vers:
“Voorwaar, de moskeeën van Allah worden slechts
verzorgd door wie in Allah en de Laatste Dag gelooft,
en die de ṣalāt onderhoudt en de zakāt geeft en die
niemand vreest dan Allah. Hopelijk zijn zij degenen die
tot de rechtgeleiden zullen behoren.’”1 Volgens een
ḥadīth zei de Profeet  ﷺhet volgende: “De moskeeën zijn de
meest geliefde plaatsen van Allah.”2
Gerespecteerde Moslims! De bescherming van onze
islamitische identiteit, vooral in de Europese landen waar we
ons bevinden, en het onderwijzen van onze religie aan
kinderen en jongeren is mogelijk door de lessen in onze
moskeeën. Zo vormen en bloeien generaties aan moslims in
en rondom de moskee. Het is dankzij de moskee dat we
kunnen praten over het bestaan van bewuste moslims die de
islam op de beste manier vertegenwoordigen in alle regio's,
vooral in Europa. Dankzij de welwillende steun aan onze
moskeeën hebben duizenden van onze kinderen en jongeren
vandaag de dag de kans om uit de meest nauwkeurige
bronnen hun religie te leren.
Geachte Broeders en Zusters! Hoezeer eten, drinken en
winkelen noodzakelijk en zinvol voor ons zijn, zo belangrijk
is het om onze moskeeën centraal te stellen in ons leven.
Moskeeën zijn uitzonderlijke plaatsen zijn waar we naar
onszelf kunnen luisteren in de dagelijkse drukte van het leven
en onze dienaarschap aan Allah kunnen laten zien. Het is een
plaats om onze broederschap uit te breiden en onze eenheid
en solidariteit te versterken. Laten we ons dus als moslims
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