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حيم
ِ ٰــــــــــــــــــــــم ه
ْبِس
ِ اّلل ال َّٰرحْ هم ِن ال َّٰر
ِ

اّلل َّو ْال َّيوْ م ْ ه
َّٰ اْل ِخ ِر َّواَّقَّا َّم
الص هلو َّة َّو هاتَّى
ِ ٰاّلل َّمنْ ها َّم َّن ِب ه
ِ ٰاج َّد ه
ِ اِ ٰنَّ َّما يَّ ْع ُم ُر َّم َّس
ِ
اّلل َّف َّع هسٰٓى اُو۬ هل ٰٓ ِئ َّك اَّ ْن يَّ ُكو ُنوا ِم َّن ْال ُمهْ تَّدي َّن
َّ ْال ٰ َّز هكو َّة َّولَّمْ يَّخ
َّ ٰش اِ ٰ َّْل ه

َّ َّ اّلل
َّ ََّّوق
ُ ال َّر ُس
ّلل َّعلَّ ْي ِه َّو َّس ٰلَّ َّم
ِ َّ ٰ ول
ُ ص ٰلى ا
ُٰ أَّ َّح
ساجدُها
ِ ب ال ِبال ِد إلى اّللِ َّم

ONZE MOSKEEËN EN HET BELANG ERVAN

Beste Moslims! 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 de moslims die moskeeën bouwen 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
Moskeeën worden op twee manieren gebouwd. De eerste
manier is het bouwen van de moskeeën omwille van Allah en
dat wij de moskeeën schoonhouden, levendig maken, en
laten bijdragen aan de maatschappij. Dit is het materieel
bouwen van moskeeën. De tweede en belangrijkere manier is
het spiritueel opbouwen van de moskeeën. Dat houdt in dat
wij onze gebeden gezamenlijk in de moskee verrichten, de
Qurʾān lezen, de Islam bestuderen en de moskee een bruisend
sociaal centrum maken voor Moslims. De Profeet  ﷺzegt
hierover: “Wanneer een moslim de moskee voor het
gebed en gedenken van Allah zijn thuis maakt [hij
maakt er een gewoonte van om vaak te gaan], is de
vreugde die Allah over hem voelt net als de vreugde van
degene die terugkeert naar zijn familie na een lang
verblijf [in het buitenland].”3
Beste Broeders en Zusters! Onze Profeet hechtte bijzonder
belang aan de bouw van moskeeën. Toen de Boodschapper
van Allah  ﷺvan Mekka naar Medina migreerde, bouwde hij
eerst de Masjid an-Nabawī. Hij veranderde Yathrib in
Medina en maakte Masjid an-Nabawī de bakermat van
kennis. De Boodschapper van Genade ontwierp een moskeegecentreerd stadsmodel en integreerde de moskee en het
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dagelijkse leven. Onze Profeet heeft in deze moskee de basis
gelegd van de islamitische beschaving en de bereikte
omringende landen sindsdien met gerechtigheid, wijsheid,
mededogen, vrede, vertrouwen en kennis. Een groep jonge en
zelfopofferende Metgezellen, die zich wijdden aan kennis en
aanbidding in een speciale sectie van de moskee genaamd
suffa, werden de pioniers van een vooraanstaande generatie.
In een ḥadīth gaf de Profeet  ﷺhet goede nieuws dat Allah
degenen wiens harten gehecht zijn aan de moskeeën zal
verzorgen in de schaduw van de Troon op de Dag des
Oordeels.4 De oproep tot het gebed vanuit de minaretten
roept ons op om onze dagelijkse gebeden te verrichten en
nodigt ons uit tot dienaarschap, aanbidding, vroomheid,
kennis en goede zeden.
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, net zo
belangrijk is het om onze moskeeën centraal te stellen in ons
leven. Moskeeën zijn uitzonderlijke plaatsen waar we naar
onszelf kunnen luisteren in de dagelijkse drukte van het leven
en onze dienaarschap aan Allah kunnen laten zien. Voor
moslims is het een plaats om onze broederschap uit te breiden
en onze eenheid en solidariteit te versterken. Laten we ons
dus als moslims 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. Laten we tot de
gelovigen behoren die moskeeën bouwen zodat Allah ons
prijst. Ik beëindig mijn preek met de volgende ḥadīth: “Wie
een moskee bouwt voor Allah, voor hem bouwt Allah
iets soortgelijks in het Paradijs.”5.
Redactie & vertaling: Ismail Mercimek
Islamitische Stichting Nederland (ISN)

1

4

2

5

Muslim al-Zakāt, 91
Al-Muslim, Al-Zuhd, 44.

