
Vrijdagpreek, 21.10.2022 
Verbonden zijn met de Koran 

ٖنيَنَۙ َوََل يَٖزيُد الظَّالِّٖميَن اَِّلَّ   ﴿ لُْمْؤمِّ فََٓاٌء َوَرْحَمةٌ لِّ َن الْقُْرٰانِّ َما هَُو شِّ ُل مِّ َونُنَز ِّ
 ﴾َخَساراً 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص  قَالَ  َعْن عُثَْماَن بِْن َعفَّاَن أَنَّ َرسُوَل َّللاَّ

 « َخيُْركُْم َمْن تَعَلََّم الْقُْرآَن َوَعلََّمهُ  » 
Beste broeders, zusters! 
Onze Almachtige Rab heeft Zijn dienaren altijd met 
Zijn genade behandeld en via profeten openbaring 
gestuurd zodat ze niet van het rechte pad afdwalen 
en het Paradijs bereiken. Met onze profeet 
Mohammed (vzmh) zond Allah de Koran wiens 
boodschap tot de Dag des Oordeels zal worden 
bewaard. De Barmhartige en Genadevolle Allah 
(swt) zegt: “Wij openbaren van de Koran hetgeen 
een genezing en een barmhartigheid voor de 
gelovigen is. En voor de onrechtplegers 
vermeerdert dat niets dan alleen het verlies.”1 
Ons heilige boek is al 1400 jaar een gids voor de 
ummah van Mohammed en zal dat blijven tot de 
Dag des Oordeels.  
 
Beste gelovigen! 
Allah (swt) zegt het volgende over de aard van de 
Koran: “O mensheid! Inderdaad is er voor jullie 
een vermaning van jullie Rab gekomen en een 
genezing voor wat zich in de binnensten 
bevindt, en een leidraad en een barmhartigheid 
voor de gelovigen. Zeg: “In de goedgunstigheid 
van Allah en in Zijn barmhartigheid, laat hen 
zich daarin verheugen." Dit is beter dan wat zij 
bij elkaar vergaren.”2 De Koran is een vermaning 
die de hele mensheid aanspreekt. Het moedigt 
goede daden aan en laat slecht gedrag vermijden. 
De Koran is een genezing voor spirituele ziekten 
zoals godslastering, polytheïsme, hypocrisie en 
waanvoorstellingen. Hij doet een beroep op de 
harten en probeert de morele en spirituele wanorde 
daar te genezen en brengt voorzieningen die 
mensen in staat zullen stellen hun innerlijke wereld 
te reinigen, de juiste geloofsbelijdenis, mooie en 
verheven eigenschappen te verwerven. Aan de 
andere kant is de Koran een gids die gelovigen de 
juiste weg toewijst. Mensen die in Hem geloven, 
naar Zijn advies luisteren, Zijn genezingsdecreten 
toepassen, Zijn bevelen opvolgen en Zijn verboden 
vermijden, vinden de juiste weg doordat zij valse 
wegen verlaten. De Koran is een bron van genade 
voor gelovigen. Gelovigen die leven zoals Hij het wil 

 
1 Isra 17:82 
2 Yunus 10:57-58 

en hiermee bloeien zullen tot de dienaren behoren 
waarvan Allah houdt, genade mee heeft en eeuwige 
zegent. 
 
Beste moslims! 
De boodschapper van Allah (vzmh) zei: “Lees de 
Koran. De Koran zal op de Dag des Oordeels als 
een bemiddelaar komen voor degenen die het 
lezen.”3 We dienen altijd verbonden te zijn met de 
Koran en we dienen de Koran altijd te lezen. Het 
doel van het lezen is natuurlijk om de betekenis 
ervan te begrijpen. Om een goed en mooi leven te 
leiden, dienen we het woord van Allah juist te 
begrijpen en de betekenis is ons leven te 
praktiseren. We dienen onze levensstijl, onze 
dagelijkse praktijken en de houding die we 
aannemen in het licht van de gebeurtenissen te 
vormen zoals Allah van ons wenst. Als moslim leven 
wij in minderheid en op deze plaatsen dienen we 
ons uiterste best te doen om de Koran te laten lezen 
en te begrijpen door onze generatie. Onze profeet 
(vzmh) zei: “De beste onder jullie is degene die 
de Koran leert en onderwijst.”4 Om te behoren tot 
deze groep wordt er jarenlang kwalitatieve 
koranonderwijs in onze moskeeën aangeboden.  
 
Beste aanwezigen! 
De Islamitische Gemeenschap Milli Görüş, die deze 
profetische geboden als de grootste aanbidding voor 
zichzelf beschouwt, organiseert dit jaar de 34ste 
Europese Koranrecitatiewedstrijd. De wedstrijd 
vindt morgen, zaterdag 22 oktober plaats. Zoals 
altijd vindt dit met veel enthousiasme plaats in de 
Duitse plaats Bielefeld. Duizenden koranliefhebbers 
uit heel Europa zullen deze bijeenkomst waarbij 
jonge Koran-reciteurs met hun mooie stemmen 
Koran voorlezen bijwonen. Onze hele gemeenschap, 
vrouw of man, is uitgenodigd voor deze bijeenkomst 
die om 14.00 uur zal beginnen.  
Ik sluit mijn preek af met de hoop samen te zijn op 
deze mooie dag. Moge mijn Rab ons tot een van Zijn 
dienaren laten behoren die verbonden zijn met de 
Koran en het rechte pad volgen dat door de Koran 
wordt geleid. Amin! 

  

 
3 Muslim, Musafirin, 252 
4 Tirmizi, Fedailu’l-Kur’an, 15 


