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DE ADHĀN EN HET BELANG ERVAN

Geachte moslims! De adhān is een symbool van de
Islām en een getuigenis van de steden. De adhān is een
essentieel aspect die de moslims verbindt. Het is een
teken van de aanwezigheid van moslims op de plaats
waar de adhān wordt geroepen, een uitnodiging om een
gemeenschap te zijn en samen te komen. De adhān
verspreidt op elk moment van de dag de goddelijke
boodschap over de hele wereld. Met zijn betekenis en
inhoud is de adhān een oproep tot de tawḥīd, de Islām
en het gebed. In de adhān worden de basisprincipes van
het geloof en de praktijk van de Islām samengevat met
zeer beknopte uitdrukkingen. Om deze reden dient de
adhān precies te worden herhaald zoals de muʾadhdhin
hem oproept. Deze herhaling is als het ware een
vernieuwing van ons geloof.
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