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يم
ِِ اّللِال ٰ َّرحْ هم
ِ ٰــــــــــــــــــــــمِ ه
ِِ
ِْبس
ِِ نِال ٰ َّر ۪ح
َِّل
ِ َّ ِسَٓو ًءاِف
َّ ِاّلل ََِّلِيُ َّغ ِٰي ُرِ َّماِبِ َّقو ٍْم
ُ َِّاّللِبِ َّقو ٍْم
َّ ٰاِ ٰ َّن ه
ِ ِح هٰتىِيُ َّغ ِٰي ُرواِ َّماِبِاَّ ْنف
ُ ُٰس ِه ْ ْۜمِ َّواِ َّذَٓاِاَّ َّراد ه
ِال
ٍ َّم َّر ٰ َّدِلَّ ُِهِ َّو َّماِلَّ ُهمْ ِ ِمنْ ِ ُدونِ ۪هِ ِمنْ ِ َّو

َّ ََّّوق
َّٰ ول
ُ الِ َّر ُس
ىِاّللِ َّعلَّ ْي ِهِ َّو َّس ٰلَّ َِّم
ُِ ِِٰص ٰلَّ ه
َّ ِاّلل

ِِاّللِ َِّو ُس ٰ َّن َّةِنَّــــ ِِب ِٰيـ ِه
ِ ٰاب ه
ُِ تِ ِِفي
ُ تَّــــ َّر ْك
َّ ِ ِِك َِّت:َّض ٰلُواِ َِّماِتَّ َّم َّٰس ْكتُمْ ِبِِ ِِه َِّما
ِ كمِِْأ َّ ْم َّري ِْنِلَّنْ ِت
س ٰلَّ َِّم
َِّ ىِاّللِ َِّع ِلَّ ِْي ِهِ َِّو
ُِ ٰص ٰلَّ ه
َِّ

ISLAMITISCH LEVEN IN EUROPA
Ik vraag Allah dat onze vrijdag vrede, gezondheid en
zegeningen zal brengen voor de hele mensheid.
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.
Beste broeders en zusters! Allah heeft onveranderlijke
wetten voor individuen en samenlevingen. Goed of slecht,
niets gebeurt vanzelf. Veel beschavingen die weerstand
boden aan verandering en vernieuwing zijn in vergetelheid
geraakt. De islamitische beschaving kwam tot een
gemeenschap die aangetast was door al-shirk en die dacht dat
het blindelings vasthouden aan de tradities van de
voorvaderen een goede deugd was. Degenen die zichzelf niet
wilden veranderen, wilden de geboorte en verspreiding van
de islam voorkomen. Als gevolg van deze gedachte werden er
veel prijzen betaald in oorlogen als Badr, Uhud en Khandaq.
Uiteindelijk waren de winnaars degenen die durfden te
vernieuwen en te veranderen. Degenen onder ons die
vandaag in Europa wonen, moeten het risico nemen om te
vernieuwen en te veranderen met het deugdzame gedrag van
deze geografie, in overeenstemming met de goddelijke
bevelen van Allah.
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Gerespecteerde Gelovigen! De islam heeft een pluralistisch
begrip. Het wil dat individuen die dezelfde geografie delen
hun relaties opbouwen, niet op basis van taal, kleur en volk,
maar op door alle etniciteiten als een verrijking te accepteren,
elkaar te ontmoeten en goede relaties aan te gaan. Moslims
zijn verantwoordelijk met hun voorbeeldige gedrag voor het
verspreiden van rechtvaardigheid, eenheid, eerlijkheid,
saamhorigheid en liefde. Onze moskeeën behoren
ongetwijfeld tot de plaatsen waar wij deze waarden leren. Als
we kunnen praten over het bestaan van moslims die de islam
op de beste manier vertegenwoordigen in alle regio's waar
moslims wonen, vooral in Europa, is dat ongetwijfeld omdat
onze moskeeën deze functies vervullen. Dankzij de
zelfopofferende steun van onze moskeeën hebben duizenden
van onze kinderen en jongeren vandaag de dag de kans om uit
de meest nauwkeurige bron over hun religie te leren. Religie,
taal en moraallessen die in onze moskeeën worden gegeven,
gesprekken met volwassenen en educatieve activiteiten
bouwen individuen op met een islamitische identiteit, die
zich bewust zijn van de realiteit van het leven in Europa, maar
hun eigen identiteit niet verliezen.
Beste Moslims! 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. De Islam veranderde de
bandieten van de ghifār-stam, die ooit karavanen aanvielen
en mensen met geweld van hun eigendom beroofden, in
awliyā's zoals Abū Zarr. Ik beëindig mijn preek met de
volgende belangrijke woorden van onze geliefde Profeet, die
onze islamitische houding bevestigde en onze voeten stevig
op de waarheid hield; "O gelovigen! Inderdaad, 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 (als erfenis) 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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