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ِِِِبْســــــــــــــــــــــمِِ ْحٰمنِِِالّلٰ ۪حيمِِِالّرَّ  الّرَّ

اِلِِ ِاْْلَّْموَّ نَّْقٍصِِمنَّ اْلُجوِعِوَّ ْوِفِوَّ ِاْلخَّ ْيٍءِِمنَّ ّنَُّكْمِِبشَّ ْبلُوَّ لَّنَّ وَّ

اِب۪رينَِّ  ِرِالّصَّ بَّّشِ ِوَّ اِتِۜ رَّ الّثَّمَّ اْْلَّْنُفِسِوَّ  ِ.وَّ

ُسولُِِقَّالَِّ ِِِرَّ ّلَّىِالّلٰ ُِِصَّ لَّْيهِِِالّلٰ ّلَّمَِِّعَّ سَّ ِ:وَّ
ِِفيِِاَِّ ْنِكَّانَّ مَّ ْلَِّيُْسِلُمُه،ِوَّ يَّْظِلُمُهِوَّ ْلُمْسِلُمِأَُّخوِاْلُمْسِلِم،ِْلَِّ

اجَِّ حَّ ِفيِ ُِ الّلَّ ِ كَّانَّ أَِّخيِهِ ِةِ اجَّ ُمْسِلٍمِحَّ ْنِ عَّ ِ جَّ فَّّرَّ ْنِ مَّ وَّ ِتِه،ِ
ةِِ ْنُهُِكْربًَّةِِمْنُِكُربَّاِتِيَّْوِمِاْلِقيَّامَّ ُِعَّ ِالّلَّ جَّ  .ُكْربًَّةِفَّّرَّ

HET IS TIJD VOOR SOLIDARITEIT 
 
Afgelopen maandag 6 februari 2023 werd Turkije, tegen de 
ochtend, opgeschrikt door een zware aardbeving. Vele 
duizenden mensen hebben hun leven verloren en 
tienduizenden mensen raakten gewond. Ook liggen er nog 
veel mensen onder het puin. Ik vraag Allah هلالج لج om genadig te 
zijn voor de overledenen, een spoedig herstel voor de 
gewonden en geduld voor hun familieleden. Moge degenen 
die nog onder het puin liggen zo snel mogelijk gered worden. 
Wij vragen Allah هلالج لج om iedereen die in het rampgebied aan 
het werk is te helpen. Āmīn. 
 
Beste broeders en zusters! 
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 Mensen 
worden soms op de proef gesteld met rampen en problemen. 
Onze broeders en zusters die deze pijnlijke ramp hebben 
meegemaakt, worden beproefd met hun leven, hun 
geliefden, hun bezittingen en hun huizen en met de 
moeilijkheid om eten drinken te vinden en met het voldoen 
aan de basisbehoeften. Wij worden op onze beurt op de proef 
gesteld in het bieden van hulp aan hen. De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei eens 
het volgende: “Een moslim is de broeder van de moslim; 
hij doet hem geen onrecht aan, noch geeft hij hem over 
[aan de vijand]. En wie voorziet in de behoefte van zijn 
broeder, [dan] voorziet Allah hem in zijn behoefte. En 
wie een moslim verlost van een probleem, [dan] verlost 
Allah hem van één van zijn problemen op de Dag der 

 
1 Al-Baqara, 2: 155. 

Opstanding.”2 Wij geloven erin dat als we elkaar helpen in 
deze tijd van rampspoed, deze trieste gebeurtenis onze īmān, 
ons geduld en ons broederschapsgevoel met de wil van Allah 
 .zal versterken هلالج لج
 
Beste moslims! 
Wij komen van Allah هلالج لج en zullen naar Hem terugkeren. We 
realiseren ons dat Hij ons allemaal op verschillende manieren 
beproeft. Wij geloven diep van binnen dat deze wereld 
tijdelijk is en dat het leven in het Hiernamaals eeuwig is. Wat 
ons nu te doen staat, is dat wij Allah هلالج لج om hulp vragen voor 
de getroffenen, dat wij duʿāʾ doen, geduld tonen en het leed 
verzachten. Het is tijd om solidair te zijn met hen. Wij 
moeten ons inspannen in goedheid. Wij moeten verenigen en 
liefdadigheid geven, en zo onze dankbaarheid tonen. Het is 
tijd om de getroffenen te omhelzen en deelgenoot te worden 
in hun verdriet en pijn. 
 
Beste aanwezigen! 
Jullie hebben massaal meegedaan aan de inzamelingsactie die 
de Islamitische Stichting Nederland (ISN) heeft opgezet. 
Daarmee hebben jullie je broederschap getoond, moge Allah 
 tevreden zijn met jullie. Wij vragen jullie om jullie steun te هلالج لج
blijven voortzetten. Na afloop van het vrijdaggebed wordt er 
hulp ingezameld in alle ISN-moskeeën. Wij zullen dus 
allemaal liefdadigheid leveren en de pijn delen van onze 
broeders en zusters die op hulp wachten. Het is ook mogelijk 
om via ISN zakāt te betalen ten behoeve van de slachtoffers 
van de aardbeving. Voor meer informatie over de 
inzamelingsactie kun je terecht op onze website 
(www.isndiyanet.nl) en bij het moskeebestuur. 
 
Beste gelovigen! 
Ik wil mijn khuṭba eindigen met een duʿāʾ. O Allah, laat ons 
zulke rampen niet meer meemaken. Schenk geduld en kracht 
aan de mensen en wees genadig voor onze overleden broeders 
en zusters. Schenk de gewonden een spoedig herstel. Maak 
het mogelijk dat degenen die nog onder het puin liggen zo 
snel mogelijk worden gered. Schenk geduld aan onze 
broeders en zusters die deze onbeschrijfelijke pijn en ramp 
hebben meegemaakt. Schenk succes aan iedereen die actief is 
in het rampgebied. O Allah, accepteer met Uw 
barmhartigheid onze duʿāʾ omwille van de maand Rajab en 
deze vrijdag. Āmīn. 
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2 Al-Bukhārī, Al-Maẓālim, 3; Al-Muslim, Al-Birr, 58. 
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