
Vrijdagpreek, 25.11.2022 
Erkam b. Ebi’l-Erkam: oprichter van 
bijeenkomstkringen 

 ﴾ اَلَّٖذي َخلََق الَْمْوَت َوالَْحٰيوةَ ِليَبْلَُوكُْم اَيُّـكُْم اَْحَسُن َعَملاًؕ َوهَُو الْعَٖزيُز الْغَفُوُرُۙ  ﴿

 ِ  :ملسو هيلع هللا ىلص  َعْن أَبِى الدَّْردَاِء قَاَل: قَاَل َرسُوُل ّللاَّ
ْن يُِحبَُّك َوالْعََمَل  َكاَن ِمْن ُدَعاِء َداُوَد يَقُوُل: اللَُّهمَّ إِن ِى أَْسأَلَُك ُحبََّك َوُحبَّ مَ »  

الَِّذى يُبَل ِغُنِى ُحبََّك، اللَُّهمَّ اْجعَْل ُحبََّك أََحبَّ إِلَيَّ ِمْن نَفِْسى َوأَْهِلى َوِمَن الَْماِء 

 «الْبَاِردِ 
Beste broeders, zusters! 
Het waren moeilijke tijden in Mekka. De profeet 
(vzmh) nodigde in het geheim een kleine kring die hij 
kon vertrouwen tot de Islam uit. Erkam b. Ebi’l-
Erkam, luisterde aandachtig naar de gezegende 
uitnodiging van de profeet en raakte enthousiast. Hij 
accepteerde deze uitnodiging van de profeet bij de 
allereerste ontmoeting al en werd een van de jonge 
mensen die in hem geloofden. Onder toenemende 
druk van de Mekkaanse polytheisten had de profeet 
(vzmh) een plek nodig waar hij de Mekkanen en 
anderen mensen van buitenaf kon ontmoeten en hen 
kon uitnodigen tot het gezegende pad. Toen Erkam b. 
Ebi’l-Erkam dit hoorde zei hij tegen de profeet: “O 
boodschapper van Allah! Mijn huis is uw huis. U 
kunt het gebruiken wanneer en hoe u maar wilt.” 
Hij stelde het huis in dienst van de Islam. 
 
Beste moslims! 
Erkam b. Ebi’l-Erkam was pas 18 jaar jong toen hij tot 
de Islam toetrad en zijn huis aanbod in dienst van de 
Islam. Terwijl de profeet de metgezellen religieuze 
kennis onderwees, nodigde hij de mensen ook uit tot 
de Islam. Veel metgezellen, waaronder Umar werden 
bij deze gelegenheid geëerd met de Islam. Het 
dappere voorstel van de jonge Erkam was het begin 
van vele welwillende activiteiten en er ontstond een 
geloofskring in zijn huis. Daru’l-Erkam was eens 
‘school’ waarbij harten kennis maakten met het 
geloof en achlaaq de zielen vormde. Erkam b. Ebi’l-
Erkam toewijdde in moeilijke tijden zijn huis op het 
pad van de Islam en hierdoor omarmde veel mensen 
de Islam. Het huis was waardevol omdat er verzen 
van Allah in werden gereciteerd en de profeet (vzmh) 
de mensen uitnodigde.  
 
Beste broeders, zusters! 
We dienen ieder moment van ons leven Allah te 
herdenken, tijd door te brengen met dienaren waar 
Hij tevreden mee is en we dienen ons  bezig te 
houden met dingen waar Hij tevreden mee is. In de 
Koran, die onze levensgids is staat: “(Hij) Die de 
dood en het leven schiep opdat Hij jullie kan 
beproeven, wie van jullie het beste in daden is. En 

Hij is de Almachtige, de Vergevensgezinde.”1 Hier 
wordt beduid dat we met op de proef worden gesteld. 
We dienen samen tijd door te brengen met de 
dienaren van Allah van wie Hij houdt. Net als Dawoed 
(vzmh) zouden we hiervoor doe’a moeten doen, zijn 
doe’a was als volgt: “Mijn Allah! Ik vraag U om van 
U te houden, om van de persoon te houden wie U 
lief heeft en om daden te verrichten die tot Uw 
liefde leiden. O Allah, maak Uw liefde meer 
geliefd bij mij dan mijzelf, mijn familie en water 
dat verfrissend is.”2  
 
Beste aanwezigen! 
Vooral in deze periode waarin mensen door de 
pandemie meer geïndividualiseerd en eenzamer zijn 
geworden zouden we weer samen moeten komen met 
onze naasten. We dienen net als de metgezellen 
hoopvol te zijn over de Islam, we zouden deze traditie 
met dezelfde liefde en enthousiasme moeten 
voortzetten. De traditionele Daru’l-Erkam 
bijeenkomsten van Internationaal Gemeenschap Milli 
Görüş – een pionier in Islamitische diensten- worden 
uitgevoerd met het enthousiasme van de 
metgezellen. Het is van vitaal belang dat we aanwezig 
zijn in deze kringen, waar onze zielen tot rust komen 
door de verzen van Allah, onze geest bloeit met het 
gezegende leven van onze profeet (vzmh) en onze 
harten gevuld worden met advies over het leven. We 
zullen racen om deze bijeenkomsten in de 
wintermaanden in ons huis te mogen organiseren, 
wetend dat er veel genade en mogelijkheden zijn. 
Moge onze Rab ons schenken om onze buren en 
vrienden te ontmoeten die wachten op een 
uitnodiging van ons en die willen profiteren van de 
overvloed van deze bijeenkomsten, in gedachten 
houdend dat we genodigden zijn van de samenleving.  

 
 

 

 
1 Mulk 67:2 
2 Tirmizî, Deavât, 72 


