
  Samenvatting vrijdagpreek /  ُطُ  لَخَّصُ م معَةُ  بَةُ خ  الج   
 

 

Datum: 10-02-2023 (vereenvoudigde samenvatting) 

ِِِِبْســــــــــــــــــــــمِِ ْحٰمنِِِالّلٰ ۪حيمِِِالّرَّ  الّرَّ

اِلِِ ِاْْلَّْموَّ نَّْقٍصِِمنَّ اْلُجوِعِوَّ ْوِفِوَّ ِاْلخَّ ْيٍءِِمنَّ ّنَُّكْمِِبشَّ ْبلُوَّ لَّنَّ وَّ
اِب۪رينََِّۙ. ِرِالّصَّ بَّّشِ ِوَّ اِتِۜ رَّ الّثَّمَّ اْْلَّْنُفِسِوَّ  وَّ

ُسولُِِقَّالَِّ ِِِرَّ ّلَّىِالّلٰ ُِِصَّ لَّْيهِِِالّلٰ ّلَّمَِِّعَّ سَّ ِ:وَّ
ْلَِِّاَِّ يَّْظِلُمُهِوَّ ِِفيِِْلُمْسِلُمِأَُّخوِاْلُمْسِلِم،ِْلَِّ ْنِكَّانَّ مَّ يُْسِلُمُه،ِوَّ

ُمْسِلٍمِ ْنِ عَّ ِ جَّ فَّّرَّ ْنِ مَّ وَّ ِتِه،ِ اجَّ حَّ ِفيِ ُِ الّلَّ ِ كَّانَّ أَِّخيِهِ ِةِ اجَّ حَّ
ِة. ْنُهُِكْربًَّةِِمْنُِكُربَّاِتِيَّْوِمِاْلِقيَّامَّ ُِعَّ ِالّلَّ جَّ  ُكْربًَّةِفَّّرَّ

HET IS TIJD VOOR SOLIDARITEIT 
 

Beste broeders en zusters, afgelopen maandag vond er een 
zware aardbeving plaats in Turkije. Duizenden mensen 
hebben hun leven verloren en tienduizenden mensen raakten 
gewond. Moge Allah هلالج لج genadig zijn voor de overledenen, en 
een spoedig herstel aan de gewonden, en geduld aan hun 
familieleden schenken. Āmīn. Beste moslims, mensen 
worden soms door Allah هلالج لج getest met tegenspoed. Allah هلالج لج 
zegt het volgende in de Qurʾān: “En Wij zullen jullie zeker 
beproeven met iets van vrees en honger en met 
vermindering van bezittingen, levens en vruchten. En 
verkondig goed nieuws aan de geduldigen!”1 Beste 
mensen, onze broeders en zusters die deze pijnlijke ramp 
hebben meegemaakt, worden getest. Maar ook wij worden 
getest, in het bieden van hulp. Wat wij nu moeten doen, is 
Allah هلالج لج om hulp smeken voor de getroffenen. Beste 
gelovigen, jullie hebben massaal meegedaan aan de 
inzamelingsactie van de Islamitische Stichting Nederland 
(ISN). Daarmee hebben jullie je broederschap getoond. 
Moge Allah هلالج لج tevreden zijn met jullie. Na afloop van het 
vrijdaggebed wordt er hulp ingezameld in alle ISN-
moskeeën. Ik wil mijn khuṭba eindigen met een duʿāʾ. O 
Allah, laat ons zulke rampen niet meer meemaken. Schenk 
geduld en kracht aan onze broeders en zusters en wees 
genadig voor de overledenen. Schenk de gewonden een 
spoedig herstel. Schenk succes aan iedereen die actief is in het 
rampgebied. O Allah, accepteer met Uw barmhartigheid 
onze duʿāʾ. Āmīn. 
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1 Al-Baqara, 2: 155. 

 


