
Vrijdagpreek, 10.02.2023 
Natuurramp en geduld bij tegenspoed  

َولَنَبْلَُونَّكُْم بَِشْيٍء ِمَن الَْخْوِف َوالُْجوعِ َونَقٍْص ِمَن اْْلَْمَواِل َواْْلَنْفُِس َوالثََّمَراِتِؕ  ﴿

ِ َواِنََّٓا اِلَيِْه َراِجعُوَنِؕ   قَالَُٓوا اِنَّا ّلِِله
ابِٖريَنَۙ ﴿﴾ اَلَّٖذيَن اِذََٓا اََصابَتُْهْم ُمٖصيبَة َۙ ِر الصَّ  ﴾﴿﴾  َوبَش ِ

َِعْن   :ملسو هيلع هللا ىلص  ُصَهيٍْب قَاَل: قَاَل َرسُوُل َّللاه

، َولَيَْس ذَاَك ألََحٍد إِْلَّ ِللُْمْؤِمِن، إِْن أََصابَتْهُ  »   َعَجبًا ألَْمِر الُْمْؤِمِن، إِنَّ أَْمَرهُ كُلَّهُ لَهُ َخيْر 

اُء َصبََر، فََكاَن َخيْ  اُء َشَكَر، فََكاَن َخيًْرا لَهُ، َوإِْن أََصابَتْهُ َضرَّ  «  ًرا لَهُ َسرَّ

 
“Wij zullen jullie zeker op de proef stellen met vrees 
en honger, met verlies van bezittingen en levens en 
met een tekort aan vruchten. Geef het goede nieuws 
aan de geduldigen. Degenen die, wanneer hen 
rampspoed treft, zeggen: Wij behoren toe aan Allah 
en tot Hem keren wij terug.”1 
 
Beste moslims! 
Als gelovigen die in Allah en de Laatste Dag geloven, 
weten en geloven wij allemaal dat we op de proef worden 
gesteld op deze wereld. Allah heeft de dood en het leven 
geschapen om ons op de proef te stellen. Hij heeft mensen 
altijd aan Zijn bestaan herinnerd door profeten te sturen 
en boeken te openbaren. In het vers wordt vermeld dat 
tegenspoed en beproevingen er altijd zijn en dat degenen 
die niet opstandig zijn maar geduld tonen grote 
beloningen zullen krijgen. Zo zei onze profeet (vzmh): 
“Hoe wonderlijk is de zaak van de gelovige. Er is iets 
goeds voor hem in alles en dit is enkel voor de 
gelovige. Wanneer het goede hem treft, dan uit hij 
zijn dankbaarheid tegenover Allah en dit is goed voor 
hem. Wanneer tegenslag hem treft, dan is hij geduldig 
en dit is goed voor hem.” 
 
Beste broeders, zusters! 
Opnieuw staan we voor een grote beproeving. De 
aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van 
Richter, waarvan Kahramanmaraş maandochtend het 
epicentrum was, heeft geleid tot zware schade in de 
omliggende provincies en Syrië. Veel mensen hebben hun 
leven verloren. Er zijn ingestorte gebouwen, steden zijn 
verwoest en mensen liggen onder het puin.... Deze 
gruwelijke beelden doen ons erg veel pijn. 
 
Beste aanwezigen! 
Nadat we het gruwelijke nieuws hoorden, waren onze 
eerste woorden met betraande ogen als volgt: “Wij behoren 
toe aan Allah en tot Hem keren wij terug.” Voor de 
overledenen wensen wij de rang van het martelaarschap 
van Allah de Almachtige. Profeet (vzmh) zei: "Degenen 
die onder het puin liggen behoren tot martelaren.”2 
 
 

 

 
1 Baqara 2:155-156 

Beste aanwezigen! 
Een moslim dient van alles dat hem overkomt een lering te 
trekken. Door deze ramp hebben we opnieuw gezien hoe 
hulpeloos mensen zijn, hoe hulpeloos ze bij rampen zijn, 
hoe groot de macht van Allah is en dat niemand in staat is 
om Allah’s macht te weerstaan! We realiseerden ons 
opnieuw dat de wereld kortstondig is, dat we een leven 
leiden zonder te beseffen wat er morgen met ons zal 
gebeuren, en dat we alleen op Allah moeten vertrouwen! 
 
Beste aanwezigen! 
Na deze ervaringen is het onze plicht om hulp te vragen bij 
Allah door het gebed te verrichten en geduld te tonen 
want Allah is samen met degenen die geduldig zijn. 
Vandaag is onze belangrijkste verantwoordelijkheid om 
onze mensen te helpen die het slachtoffer zijn geworden 
van deze ramp. Het is nu de tijd van saamhorigheid, 
broederschap en hulp! Hulporganisatie Hasene vertrok in 
de ochtend van de aardbeving al om hulp te leveren aan de 
behoeftige mensen in het aardbevingsgebied. Onze teams, 
die in de regio zijn aangekomen, hebben sinds de eerste 
dag warme maaltijden, dekens, tenten en allerhande 
humanitaire hulpmaterialen uitgedeeld en doen dat nog 
steeds. Onze delegatie uit Europa heeft een crisisteam 
opgericht om ter plekke de benodigdheden te achterhalen 
en om snel te schakelen.  
Jullie aarzelden nooit om jullie handen uit te steken bij 
elke pijnlijke gebeurtenis op aarde. Moge Allah jullie 
zegenen voor jullie steun aan onze noodhulpcampagne. 
We willen jullie bedanken voor jullie intense deelname en 
geweldige steun. 
We wensen genade aan degenen die zijn omgekomen bij 
dit tragische incident, we wensen geduld aan de 
achterblijvers en een spoedig herstel van de gewonden. 
"Moge Allah de hele mensheid beschermen tegen 
soortgelijke calamiteiten." Na deze smeekbede wil ik de 
preek beëindigen  met de volgende verzen die het nieuws 
geven van de grote aardbeving die zal plaatsvinden op de 
Dag des Oordeels: Wanneer het aardoppervlak hevig 
wordt geschud door haar machtige beving, en het 
aardoppervlak al haar lasten (haar schatten en haar 
doden)  naar buiten brengt en de mens zegt: “Wat is 
er met haar aan de hand?” Op die Dag bericht zij (de 
aarde)  uitvoerig over haar berichten, omdat jouw Rab 
haar daartoe heeft geïnspireerd. Op die Dag komen 
alle mensen tevoorschijn in verspreide groepen om 
hun daden te bezien. En hij, die dan ter grootte van 
(het gewicht van)  een atoom goed heeft gedaan, zal 
dit zien. En hij, die dan ter grootte van (het gewicht 

2 Buhârî, Cihâd 30; Müslim, İmâre 164 



van)  een atoom kwaad heeft gedaan, zal dit zien.3 
 

 
3 Zilzâl 99:1-8 


