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ِِِِبْســــــــــــــــــــــمِِ ْحٰمنِِِالّلٰ ۪حيمِِِالّرَّ  الّرَّ

ُ َعلَى اْلُمْؤِمٖنيَن اِْذ بَعََث ٖفيِهْم َرُسوالً ِمْن اَْنفُِسِهْم   لَقَْد َمنَّ ّٰللاه

يِهمْ  َويُعَل ُِمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةََۚ َواِْن   يَتْلُوا َعلَْيِهْم ٰايَاتِٖه َويَُزك ٖ

 َكانُوا ِمْن قَْبُل لَٖفي َضََلٍل ُمٖبينٍ 

ُسولُِِقَّالَِّ ِِِرَّ ّلَّىِالّلٰ ُِِصَّ لَّْيهِِِالّلٰ ّلَّمَِِِّعَّ سَّ ِِ:وَّ
 َمْن أََطاَعني فَقَْد أََطاَع ّٰللاَّ ، َوَمْن َعَصاني فَقَْد َعَصى ّٰللاَّ 

MAWLID AN-NABĪ 
 
Beste broeders en zusters, De Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص 
onderwees de Islam aan de mensheid, hij verkondigde de 
waarheid en werkelijkheid, met zijn voorbeeldige karakter is 
hij een gids naar het Paradijs. Hij is de hoop van de mensheid, 
de geliefde van de gelovigen en de genade voor de werelden. 
De Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص is het perfecte en levendige 
antwoord op vragen zoals “Waar gelooft een moslim in?” en 
“Hoe leeft een moslim?”. Hij is de gezegende Gezant, een 
belichaming van deugden zoals liefde, mededogen, trouw, 
moed en vooruitziendheid. Hij is degene die de koran aan ons 
overbrengt, uitlegt en in levende lijve onderwijst. Het is onze 
geliefde Profeet die ons informeert over de betekenis van het 
geloof en ons laat zien hoe we onze aanbidding moeten 
verrichten, van het gebed tot het vasten, van de bedevaart tot 
de zakāt. Hij is degene die ons leerde hoe we een goed mens, 
een rechtvaardige dienaar en een volgroeid gelovige moeten 
zijn. De sleutel tot vrede en veiligheid in deze wereld en 
eeuwig geluk in het hiernamaals is door hem te kennen en te 
begrijpen, hem als voorbeeld te nemen en uiteindelijk een 
leven te leiden naar het voorbeeld van onze Profeet.  
 
Gerespecteerde moslims, ieder jaar is de week na de 
Mawlid an-Nabī gewijd aan de geboorteviering van de 
Boodschapper van Allah. Deze week doen wij ons best om de 
Profeet van Allah beter te leren kennen. In de lezingen en 
activiteit die wij organiseren herinneren wij hoe de 
Boodschapper van Allah getuigde voor de waarheid, streed 
voor het goede en waarschuwde voor het kwade; wij 
herdenken hoe hij de Koran vertelde, onderwees en tot leven 
bracht; wij leren hoe hij de mensheid uitnodigde naar geluk, 
vrede en rechtvaardigheid. Moge Allah هلالج لج ons zegenen en het 
goede schenken omdat wij zijn Boodschapper herdenken.  
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