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ِِبِْســــــــــــــــــــــِمِ نِِِاّلٰله ْحمه ۪حيِمِِالٰرَّ  الٰرَّ

ِ ْوٍمُِسَٓوًءاِفَّلَّ ُِبِقَّ ِاّلٰله ادَّ َٓاِاَّرَّ اِذَّ ِوَّ اِبِاَّْنُفِسِهْمْۜ ٰيُِرواِمَّ ىِيُغَّ ٰته ْوٍمِحَّ اِبِقَّ ُرِمَّ ٰيِ ِيُغَّ َلَّ َِّ ِاّلٰله ِاِٰنَّ

ٰدَِّلَُّهِ  رَّ الٍِِمَّ اِلَُّهْمِِمْنُِدونِ۪هِِمْنِوَّ مَّ وَّ  

ُِ ٰلَّىِاّلٰله ِِصَّ ُسوُلِاّلٰلَّ ِرَّ قَّالَّ ٰلَّمَِّوَّ سَّ لَّْيِهِوَّ ِعَّ  

ْكُتِفِِ ْيِنِلَّْنِتَِّضٰلُواِمَِِّمِْيكُِتَّــــرَّ ْكُتْمِبِِأَّْمرَّ ٰسَّ ِتَِّ:ِكِِامَِّهِِاِتَّمَّ ِاّلٰله ـــبِِِوَِّابَّ ـِهُِِسٰنَّةَِّنَـّ ٰيِ
ُِصَِّ ٰلَّمَِّسَِِّهِوَِّيِْلَِِّعَِّٰلَّىِاّلٰله  

ISLAMITISCH LEVEN IN EUROPA 
Geachte moslims!  In het vers dat ik net reciteerde, zegt 
Allah; “Voorwaar, Allah verandert de goede toestand 
van een volk niet, totdat zij hun eigen toestand 
veranderen. En als Allah iets kwaads voor een volk 
wil, dan is er niemand die het kan afwenden en er is 
voor hen naast Hem geen Helper.”1 Dus, als een 
samenleving haar normen en waarden niet verandert voor 
rijkdomen en tijdelijke wereldse genoegens, zal Allah de 
zegeningen van die samenleving en haar sociale, culturele 
en economische orde niet veranderen.2 De goddelijke wet 
van verandering die in het vers wordt benadrukt, herinnert 
ons eraan dat de beloningen of straffen die Allah schenkt, 
verandert naar gelang onze eigen voorkeuren. Niet alleen 
Europa, maar de hele wereld heeft behoefte aan de 
Islamitische beschaving. Want de islam heeft een 
samenleving van onwetendheid, die zo duister was om 
haar dochters levend te begraven, in een zeer korte tijd 
getransformeerd tot een samenleving die een pionier en 
een voorbeeld voor de mensheid is. Ik beëindig mijn preek 
met de volgende belangrijke woorden van onze geliefde 
Profeet; "O gelovigen! De shayṭān heeft de hoop 
opgegeven om in dit land te worden gediend. Maar 
hij zal blij zijn dat hij wordt gehoorzaamd in daden 
en handelingen die jullie onbelangrijk vinden. 
Bescherm jullie religie ertegen. Ik laat jullie twee 
dingen na. Zolang jullie deze volgen, zullen jullie 
nooit afdwalen: het Boek van Allah en de Sunnah van 
Zijn Boodschapper."3  
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1 Al-Raʿd, 13: 11. 
2 Al-Anfāl, 8: 53.  

 
 

 
3 Al-Tirmidhī, Al-Manāqib, 31; Musnad, 3:14, 17, 26. 


