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Afkortingen
In alle uitgaven worden verschillende afkortingen gebruikt. De afkortingen hoort men in het
Arabisch voluit te zeggen, wanneer men deze leest of hoort.

s

salla llâhu alaihî wa-sallam, betekent: ‘Mogen de vrede en de zegeningen van Allah
met hem zijn’.
Deze afkorting wordt gebruikt na de naam van de Heilige Profeet Mohammeds.

a

alaihi s-salâm, betekent: ‘Vrede zij met hem’.
Deze afkorting wordt gebruikt na de naam van andere profeten dan de Heilige
Profeets. Bijvoorbeeld Hazrat Mirza Ghulam Ahmada, Hazrat Abrahama, Hazrat
Adama, enz.

ra

radiallâhu anhu/ha, betekent: ‘Moge Allah welbehagen hebben in hem /haar’.
Deze afkorting wordt gebruikt na de namen van de metgezellen (Suhaba) van de
Heilige Profeets en de Beloofde Messiasa.
Metgezellen zijn degenen die de Heilige Profeets of de Beloofde Messiasa in hun leven
hebben ontmoet.

rh

rahmatu llahi alaihi/ha, betekent: ‘Allah zij hem /haar genadig’.
Deze afkorting wordt gebruikt na de namen van vrome Moslims die zijn overleden, en
geen metgezellen zijn van de Heilige Profeets en de Beloofde Messiasa.

aba

ayyadahu llâhu ta’âla bi-nasrihi l-’azîz, betekent: ‘Moge Allah, de verhevene, hem
met Zijn machtige hulp helpen’.
Deze afkorting wordt gebruikt na de naam van de huidige Khalifa, de geestelijke leider
van de Ahmadiyya Moslim Djamaat over de hele wereld. De huidige Khalifa heet
Hazrat Mirza Masroor Ahmadatba.
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Boodschap van Sadr Ladjna Ima’illah Nederland
Opoffering
“De gelijkenis van degenen, die hun rijkdommen voor de zaak van Allah besteden, is als
gelijkenis van een graankorrel, die zeven aren voortbrengt, in elke aar honderd korrels. Allah
vermeerdert voor wie Hij wil; Allah is Alomvattend, Alwetend.” (Surah Al - Baqarah, vers
262).
Hazrat Khareemra vertelt dat de Heilige Profeet Mohammeds zei: een persoon die in de weg
van God geld uit geeft, krijgt 700 keer meer beloning.
De Beloofde Messiasa zei:
Het is niet mogelijk om van geld te houden en ook nog van God. Men kan alleen maar van
één ding houden. Degene die van God houdt is een van de gelukkige. En als iemand van u uit
de liefde voor God geld uitgeeft, op de weg van God, zal die er meer voor terug krijgen dan
anderen die geen geld uitgeven op de weg van God. Omdat het geld niet zomaar uit de lucht
komt vallen maar je krijgt het door de plannen van God. Dus degene die geen geld heeft
uitgegeven op de weg van God zal zeker verlies lijden. (Azmajmooa- ishtahraat deel 3 Blz.
497-498).
Als we de geschiedenis van de Islam bekijken dan zien we dat de Suhaba’s van de Heilige
Profeets altijd de bevelen van God hebben gehoorzaamd. In het verrichten van vrome daden
probeerden zij beter te zijn dan de ander. Hazrat Khadijara gaf het grote voorbeeld van
financiële opoffering, toen zij al haar rijkdom aan de Profeets van Allah gaf, en de Heilige
Profeets dit besteedde voor de zaak van Allah. Hazrat Abu Bakr Siddiqra luisterde meteen naar
de woorden van de Heilige Profeets over het maken van opofferingen en nam al zijn spullen
uit huis mee en gaf deze aan de Heilige Profeet s. Toen de Profeets aan hem vroeg, wat hij
thuis had achtergelaten, antwoordde Hazrat Abu Bakrra dat hij God en de Profeets heeft
achtergelaten. En zo had Hazrat Umar Faruqra de helft van zijn spullen uit zijn huis
meegenomen.
Hazrat Abu Talha Ansarira was een van de rijkste mannen in Medina. Hij had plantages van
dadels. Zijn beroemdste plantage heette ‘Beerha Nami’ . Toen dit vers werd nedergedaald:
‘Gij zult stellig geen goedheid bereiken, tenzij gij mededeelt van hetgeen u lief is en wat gij
ook besteedt. Allah weet dit eveneens.” (Surah Al-Imraan, hoofdstuk 3 vers 93) ging Hazrat
Abu Talhara naar de Heilige Profeets en zei: ‘O Profeet, Mijn dierbaarste bezitting is de
plantage van ‘Beerha’ en deze wil ik als Sadaqa schenken op de weg van Allah. En ik hoop
dat Allah deze vrome daad van mij zal accepteren.
De ‘Awaleen” (de eersten), namelijk de Suhaba’s (metgezellen) van de Heilige Profeets waren
het voorbeeld voor het maken van financiële opofferingen. De Suhaba’s van de Beloofde
Messiasa, die in de Heilige Koran als ‘Achereen’ (de laatsten) worden benoemd, ook zij
hebben financiële opofferingen gedaan, die men niet moet vergeten. In de tijd van de beloofde
Messiasa zijn heel veel opofferingen gedaan door de strijd (met pen) tegen de vijanden.
De Beloofde Messiasa had voor het werk van Isha’at en Tabligh (predikingswerk) al meer dan
80 boeken geschreven. En vroeg voor de publicatie hiervan om geld in te zamelen. Ook al
was het aantal van de Djamaat -leden in deze tijd klein, zij maakten de financiële
opofferingen met hart en ziel. En zo kwam het werk op gang. Al het rijkdom (onderwijs) die
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we nu in bezit hebben is alleen maar door onze vroegere Ahmadi’s mogelijk gemaakt. En dit
is zeer uniek. Na het overlijden van de Beloofde Messiasa werd het werk van Tabligh
voortgezet door de Khulafa en verspreidde dit over de hele wereld. Er werd niet alleen meer
geld ingezameld voor de boekdrukkunst maar ook voor andere middelen die nodig waren.
Bijvoorbeeld: Tehrike Jadid en Waqf-e-jadid, Jatama (weeskinderen) Fonds, Maryam Fonds
voor hulp bij huwelijk van arme meisjes, en voor Sayedna Bilal fonds, etc. Wanneer de
Khulafa de leden opriep om hun bijdrage te leveren, hebben de leden altijd opofferingen
gebracht. Op dit moment is ook elke Ahmadi lid bereid om geld op te offeren. Ze geven zo
veel mogelijk. Door al deze daden en opofferingen is de openbaring van onze Beloofde
Messiasa uitgekomen: ‘Ik zal u boodschap naar alle hoeken van de wereld verspreiden.’
Door zulke opofferingen zijn en worden er in verschillende landen moskeeën gebouwd. En dit
zijn de hoogte punten uit de geschiedenis van Ahmadiyyat. De vrouwen hebben hier ook
actief aan deelgenomen. Ze hebben niet alleen geld gegeven maar ze hebben ook heel veel
goud gegeven. Op een gegeven moment zei onze huidige Khalifa; Hazrat Mirza Masoor
Ahmad atba: ‘Niet alleen de mannen kunnen in de Islam deelnemen aan financiële opoffering
maar ook de vrouwen nemen hier actief deel aan. Ik heb gezien dat vrouwen al hun goud aan
de Djama’at geven als opoffering. We zien heel veel voorbeelden en dit is een van die
voorbeelden voor ons. Meestal is het moeilijk voor een vrouw om haar goud af te geven.
Want dat heeft ze speciaal laten maken. Een Ahmadi vrouw denkt: als zij haar allerliefste
bezit op de weg van God geeft dat zij dan God’s tevredenheid wint. Elke ahmadi doet dit, het
maakt niet uit of het een hij of zij is. Ze doen het allemaal. Wie kan nou zeggen dat onze
Djama’at niet sterk genoeg is, om opofferingen te doen. Er moet alleen de hele tijd aan
herinnerd worden, dat is God’s bevel.’ (‘Az- Khutba , vrijdag 7 januari 2005, Masjad
Basharat pedro abad….)
Als we de opofferingen van de Ladjna niet benoemen (Djamaat Nederland) dan zal het zeker
wel jammer zijn. De vrouwen hebben ook geld ingezameld en hun goud afgegeven voor de
renovatie van de Mobarak Moskee te Den Haag en voor het kopen van Bait-ul-Mahmood in
Amsterdam. Ze hebben actief deelgenomen. (Alhamdulillah).
De huidige Khalifa; Hazrat Khalifatul Masih Vatba wilt dat op elke plaats in de wereld
moskeeën worden gebouwd. Wij moeten ervoor zorgen dat wij ons best doen om de
moskeeën ook in Nederland te kunnen bouwen, waar Allah wil. Moge God ons de kracht
geven om dit waar te maken, Amin.
Mevr. Bushra Hanief-Hendriks
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Heilige Koran
Hoofdstuk 4: Surah Al Nisa, vers 35

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle,
“Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen
uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die
gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En
degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden
alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar.
Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.”
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Uitleg Hoofdstuk 4, Surah Al Nisa, vers 35
Uit het Arabische woord QAWWAMUN (voogden die ervoor verantwoordelijk zijn gemaakt
om het hun toevertrouwde op het rechte pad te houden) leiden sommige middeleeuws
denkende Ulema's (godsdienstleraren) af, en maken er aanspraak op, dat mannen boven
vrouwen staan, terwijl het vers alleen verwijst naar een voordeel dat de kostwinner heeft op
hen die van hem afhankelijk zijn. Als zodanig is de voogd beter geschikt om een morele druk
uit te oefenen op degenen die hem zijn toevertrouwd om te blijven voortgaan met het
bewandelen van het rechte pad. Wat betreft fundamentele mensenrechten wordt erop geen
enkele wijze naar verwezen dat vrouwen ongelijk zijn of dat mannen boven vrouwen staan.
Het laatste gedeelte van het vers verwijst naar de bovengenoemde voorrang en maakt het
overduidelijk dat ondanks deze voorrang, de fundamentele rechten van vrouwen exact gelijk
zijn aan die van mannen. Men moet niet vergeten dat het beste voorbeeld van Qawwam de
Heilige Stichter van de Islam (v.z.m.h.) zelf was. Hij was m.b.t. zijn gezin noch streng, noch
gebiedend, noch op enige wijze offensief of overmatig zelfbewust. Het was een zware
verantwoordelijkheid hen op het rechte pad te houden, maar de wijze waarop hij zich kweet
van deze verantwoordelijkheid dient als een uitstekend levend voorbeeld voor alle
toekomstige tijden voor allen die de werkelijke betekenis van het woord Qawwam willen
onderzoeken en begrijpen.

In een welbekende Traditie verhaalt Abu Hurairah dat de Heilige Profeets heeft gezegd:
“De volmaaktste van de gelovigen inzake geloof is hij wiens gedrag het beste is; en de beste
van u zijn zij die zich het beste gedragen jegens hun vrouwen.”(Tirmidi)

Aansporingen van Beloofde Messiasa:
Toont vriendelijkheid jegens uw bedienden, uw vrouwen en uw arme broeders, opdat u
genade in de hemel geschonken moge worden.

Romana Wolfs
Majlis ’s Hertogenbosch
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Het bouwen van het huis van God en de
verantwoordelijkheden van Ahmadi vrouwen
Vrijdagpreek gehouden door
Hazrat Al-Haaj Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmadra
op 2 februari 1923
Vertaling: Amtul Hafeez Kashmala
Majlis Utrecht
Na de recitatie van Surah Al Fatiha zei Hazurra:
Net zoals in de wereldse zaken Europeanen en Afrikanen gelijk zijn en iedereen van een
verschillende huidskleur, taal en nationaliteit gelijk wordt behandeld, worden mannen en
vrouwen in religieuze zaken gelijk gesteld. Met andere woorden, er zijn religieuze geboden
voor zowel mannen als vrouwen. Surah Al Fatiha is de wortel en de kern van de Heilige
Koran, de verzameling van al haar onderwerpen. In het beschrijven van Surah Al Fatiha is
Allah met wijsheid te werk gegaan. Of het nu gaat om het leren van een gebed of
onderwerpen die over vooruitgang gaan, de tekst is zo geboetseerd dat mannen en vrouwen
gemeenschappelijk worden aangesproken. Het is een regel van de Arabische taal dat wanneer
een volk wordt aangesproken het mannelijke 'woord' wordt gebruikt, maar hiermee worden
ook vrouwen aangeduid. Maar in Surah Al Fatiha zijn de woorden zo gekozen dat zowel
mannen als vrouwen beiden gezamenlijk worden aangesproken en beiden kunnen de woorden
gebruiken. Bijvoorbeeld 'iyyaka na' buddu wa iyya ka nastaeen'; deze woorden kunnen zowel
door mannen als vrouwen worden gebruikt en beiden worden collectief aangesproken. Ze
bevatten nog een wijsheid namelijk dat dit zinsdeel op beide geslachten toepasselijk is,
mannen kunnen dezelfde woorden opzeggen en vrouwen kunnen ook dezelfde woorden
opzeggen. Net zoals bepaalde taken specifiek zijn voor mannen, zijn er ook bepaalde taken
specifiek voor vrouwen. Met bepaalde taken wordt niet bedoeld dat alleen mannen door Allah
worden aangesproken, maar zoals bepaalde taken uitsluitend voor mannen zijn bedoeld, zijn
er ook taken uitsluitend voor vrouwen. Daarbij zijn er plichten, die voor zowel mannen als
vrouwen gelijk zijn, bijvoorbeeld het luisteren naar de vrijdagpreek, evenals de Ied preek.
Ook al zitten de mannen apart en de vrouwen achter een gordijn. Net zoals vrouwen een sluier
dragen wanneer ze naar een dars (rede) luisteren, luisteren ze ook naar de vrijdagpreek van
achter een doek of gordijn. Wanneer een man de spreker is, zitten de mannen vooraan en de
vrouwen apart achter een gordijn, alhoewel de spreker zich zowel tot de mannen als de
vrouwen richt. Omdat de vrouwen apart zitten, betekent dit niet dat zij niet worden
aangesproken, maar beide geslachten worden aangesproken. De vrijdagpreek is niet alleen
voor mannen, maar ook voor vrouwen. Aldus, wat ik nu wil zeggen is voor de gelegenheid en
plaats helemaal terecht. Na een lange tijd erover nagedacht te hebben, heb ik besloten dat de
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moskee die in Duitsland zal worden gebouwd, met de chanda (contributie) van vrouwen tot
stand zal worden gebracht. Er is geen twijfel over het feit dat de meeste vrouwen geen eigen
vermogen hebben, maar het is ook waar dat vrouwen sieraden als eigendom hebben. Mannen
zijn weliswaar verantwoordelijk voor het inkomen, maar vanwege hun verantwoordelijkheden
hebben de meeste mannen geen geld. Echter, vrouwen hebben altijd enig bezit in de vorm van
sieraden. Vandaar dat in tijden van schaarsheid, mannen iets van vrouwen lenen om er door
heen te komen. Daarom mag men zich niet afvragen waar de vrouwen het geld vandaan zullen
halen. Uiteindelijk krijgen zij het wel van ons. Vrouwen kunnen wel van hun sieraden chanda
betalen. Of iemand veel of weinig heeft, is een andere vraag. Voor Allah gaat het niet om de
kwantiteit, maar om de gulheid. Het is mijn wens dat de moskee in Duitsland met de chanda
van vrouwen wordt gebouwd, omdat men in Europa denkt dat wij vrouwen als een dier
beschouwen. Wanneer daar bekend zal worden dat in deze stad, die zich tot het middelpunt
van de wereld ontwikkelt, moslimvrouwen een moskee hebben gebouwd voor de Duitse
moslimbroeders, dan zullen de Europeanen zich zeer verrast en beschaamd voelen om hun
gedachte die zij koesteren over de moslimvrouwen. Wanneer zij voorbij de moskee lopen,
zullen zij zich levenloos voelen en de moskee zal luid en duidelijk aanduiden dat pastoors
liegen wanneer zij beweren dat de Islam geen waarde aan de vrouwen geeft. Zij denken dat in
ons land vrouwen als een dier worden aangekeken en dat moslimvrouwen als een mormel
worden beschouwd. Aangezien er nu met de chanda van vrouwen een moskee zal worden
gebouwd, zullen zij zich realiseren dat de vrouwen van hier ook beseffen dat er mensen zijn in
de wereld die een mens aanbidden.

Het is bij hun ook gewoonlijk dat de man en vrouw na een maand huwelijk al ruzie hebben.
De man zoekt dan iemand anders en de vrouw doet hetzelfde. Dat man en vrouw na een
maand in vrede en liefde nog bij elkaar zijn, is daar een zeer verbluffend concept. De relatie
tussen een man en vrouw die wij hebben, wordt buiten beschouwing gelaten. Het is een
kwestie van: wie de pen heeft bezit de macht. Zij hebben de pen in hun handen en schrijven
wat ze willen over de Islam en de moslims.

Maulwi Mubarak Ali heeft een brief gestuurd waarin hij schrijft dat een architect heeft
geschat dat het twee honderd vijftig duizend rupees zal kosten om een moskee te bouwen. Hij
had gedacht dat degenen die in ons land een moskee willen bouwen, wel erg rijk zullen zijn.
Maulwi sahib vertelde dat wij niet zoveel geld hebben. Vervolgens schatte hij dat het vijftig
duizend rupees gaat kosten; vijf duizend voor de grond en vijfenveertig duizend voor het
bouwen. Hij denkt dat aangezien het een grote en toeristische stad is, het een groot gebouw
moet zijn zodat het de aandacht van de mensen trekt en een effect achterlaat. Een gewoon
gebouw zal geen indruk maken op de mensen. Dat is hetzelfde als een huis met een gedeelte
van ongebakken baksteen, waardoor het inadequaat lijkt. Hoe dan ook, hij vond dat met vijftig
duizend rupees het gebouw voor een moskee kan worden gebouwd, die niet alleen als moskee
zal worden gebruikt maar ook als verblijfplaats voor missionarissen. Deze zaak wil ik aan alle
vrouwen van de gemeenschap voorleggen. Het is tijd voor een strijd. In het buitenland leggen
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vrouwen net als mannen een examen af voor arts en advocaat om gelijkheid te tonen aan de
mannen, ondanks dat ze het werk kunnen uitvoeren. Zij verspillen hun jaren, maar wij moeten
voor een vrome daad strijden. Daarom zeg ik dat vrouwen een moskee moeten bouwen in
Europa.

De chanda voor de moskee in Londen was tien duizend en volgens de Shariah moeten
vrouwen de helft betalen ten aanzien van de mannen, omdat in de Shariah de helft voor de
vrouwen is vastgelegd. Daarom moeten vrouwen binnen drie maanden vijftig duizend rupees
chanda geven. Volgens de voorspelling van de Beloofde Messiasa werd de staf uit de handen
van de Tsaar van Rusland weg genomen en in uw handen gegeven. De deur van Rusland is
Berlijn en door deze deur kan Rusland worden overwonnen. Om tabligh te doen in Rusland is
een andere zaak, het is al moeilijk genoeg om in deze huidige tijd naar Rusland te gaan.
Duitsland is daarom de enige weg om tabligh te doen. Via Duitsland kunnen wij heel
makkelijk in Rusland tabligh doen en de belangrijke voorspelling van de Beloofde Messiasa,
die door de vrouwen zal worden voldaan, zal een groot effect hebben op hen die later zullen
komen. Zij zullen weten dat net als mannen vrouwen ook veel gevoel hebben voor
oprechtheid. Daarbij zal Europa ook te weten komen dat moslimvrouwen met veel
enthousiasme hun geloof verspreiden. Op deze moskee zal met duidelijke woorden worden
geschreven dat deze door Ahmadi vrouwen voor nieuwe moslimsbroeders is gemaakt. Dit zal
de ogen van anderen openen en Peghamio'n (een groep die beweren dat zij de boodschap van
de Heilige Profeets verspreiden) zullen ook weten dat Ahmadi vrouwen zoveel chanda geven
omdat zij proberen te verzamelen door aan anderen te vragen (voor donatie).

Aan elke vrouw moet dus worden verteld dat zij voor dit werk chanda moet geven. In alle
kranten die vanuit Qadian worden gepubliceerd, moet voor het geven van chanda voor dit
doel worden geschreven en deze toespraak van mij moet worden gepubliceerd, zodat degenen
die bij deze kranten betrokken zijn, aan hun eigen vrouwen kunnen mededelen om binnen drie
maanden chanda te geven voor de moskee. Overal moeten mannendit aan hun vrouwen
doorvertellen en de mannen wiens vrouwen hier niet voor het vrijdaggebed zijn gekomen,
moeten dit ook thuis doorvertellen en hen verzoeken om chanda te geven voor dit doel.

Dit werk heb ik aan een afdeling overgedragen die ik Ladjna Ima'illah heb genoemd. Er is een
branche in India die zichzelf Khadman (dienaar) noemt. Wij zijn geen dienaren van een
bepaalde volk. Wij zijn dienaren en onderdanen van Allah.

Ladjna Ima'illah betekent afdeling van de dienaressen van Allah. Daarom heb ik deze naam
gekozen voor deze afdeling en aan hen deze taak gegeven. Als alleen vrouwen deze
aankondiging zouden maken, zou het minder indruk wekken. Daarom heb ik namens hen deze
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aankondiging gemaakt. Vrouwen moeten niet denken dat het verzamelen van chanda alleen
een taak is van een paar vrouwen, maar elke vrouw moet voor deze taak opstaan en bij andere
zusters binnen drie maanden chanda inzamelen.

Voor de moskee in London is al grond gekocht, maar omdat het gebouw honderd duizend
rupees zal kosten, is het bouwwerk nog niet gestart. Maar met de moskee van Berlijn zal het
niet zo gaan. Het is de bedoeling dat zodra er geld wordt verzameld, de
constructiewerkzaamheden beginnen. Dit, omdat wij erop vertrouwen dat dit werk zal worden
afgemaakt. Daarom zal het bouwwerk beginnen zodra het geld binnenkomt. Met deze
vrijdagpreek wil ik alle Ahmadi vrouwen aansporen om binnen drie maanden vijftig duizend
rupees te verzamelen. Onthoud dat er geen geld van mannen zal worden geaccepteerd. Als
mannen toch chanda geven, zal het geld naar een ander doel worden overgeboekt. Voor dit
werk zal alleen het geld van vrouwen worden aangenomen, zodat deze moskee voor de
vrouwen altijd een herinnering blijft. Ik bid dat Allah ons in staat moge stellen om dit werk te
volbrengen.

Al-Fazl, 8 feb 1923
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Spirituele ontwikkeling en verspreiding van de
boodschap van ware Islam
Vrijdagpreek gehouden door
Hazrat Mirza Masroor Ahmadaba
Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap
op 5 januari 2007
Vertaling: Mevr. Aresha Dieffenthaler
Vrijdagpreek vanuit Nationaal Centrum Baitun Noer in Nunspeet, Nederland.
Hazur (atba) reciteerde vers 111 uit Surah Al Imran:

“Gij (Moslims) zijt het beste volk dat voor de mensheid (ter lering) is verwekt; gij
gebiedt wat goed is, en verbiedt wat kwaad is en gelooft in Allah.” (3:111)

Hazur (atba): “Net zoals in andere Europese landen zijn er in Holland drie soorten Ahmadi’s.
Ten eerste zijn er diegene die hier naar toe zijn verhuisd vanuit Pakistan of India en wiens
voorvaderen de eer hadden Ahmadiyyat te accepteren, dan zijn er de Ahmadi’s uit andere
landen en dan zijn er nog de “witte vogels” (Europeanen), die de Beloofde Messiasa in een
droom had gezien en die het voorrecht hadden om Ahmadiyyat te aanvaarden. Ahmadi’s,
wiens voorvaderen Ahmadiyyat aanvaardden, zouden moeten proberen om deze droom van
de Beloofde Messiasa uit te laten komen. De tijd zal zeker komen dat deze “witte vogels” zich
in grote getalen zullen aansluiten bij Ahmadiyyat. Vergeet niet dat de metgezellen van de
Beloofde Messiasa hun beloning zullen ontvangen voor wat zij deden en nu is het jouw plicht
om goede daden te verrichten, want anders blijf je achter met louter lege woorden.

Jullie zouden God dankbaar moeten zijn dat jullie het nageslacht zijn van de metgezellen van
de Beloofde Messiasa. Je kunt je dankbaarheid tonen door standvastig te blijven in vroomheid
en deugdzaamheid. Vervul je plichten tegenover elkaar en gehoorzaam Nizam-e-Jamaat. De
beste manier om je dankbaarheid te tonen is door je niveau van aanbidding te verhogen. De
Beloofde Messiasa heeft gezegd dat de reden van zijn komst was om het bestaan van God te
bewijzen door middel van tekenen en om de daadwerkelijke omstandigheden van mensen te
verhogen door het versterken van geloof en vertrouwen in plaats van zwakheid en ontkenning
van het Hiernamaals. Dit doel kan alleen worden bereikt als we een positieve verandering in
onszelf teweegbrengen en de ware leerstellingen op onszelf toepassen en het pad van Taqwa
12
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bewandelen. We moeten ook dit elixer van liefde aan andere mensen aanbieden en de
boodschap van Ahmadiyyat verspreiden, terwijl wij ons verder ontwikkelen in
rechtschapenheid.”

Met klem benadrukt Hazur (atba) “Stel uitvoerige plannen op en help de “Strijder van God”,
die gezonden is om alle geloven te laten samenkomen in één hand. Iedereen is
verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Laat je niet afleiden door een ander zijn zwakheid in
geloof of gedrag. Als je merkt dat een Ahmadi afdwaalt, bid dan voor hem, vraag Allah’s
vergiffenis voor hem en probeer hem tot inkeer te laten komen.”

Verwijzend naar bovengenoemd vers vervolgt Hazur (atba): “Het beste wat je voor mensen
kunt doen is de ware leerstellingen van de Islam aan hun over te brengen. Het grootste
voordeel wat de wereld kan krijgen is door middel van het verspreiden van de leerstellingen
van vroomheid. Als je deugdzaamheid toepast en kwaad verbiedt, dan zal de haat van mensen
overgaan in liefde.
Eén manier om de boodschap van God te verspreiden is door middel van het bouwen van
moskeeën. Binnen twee of drie jaar moeten er in elke grote stad in Holland moskeeën
gebouwd worden. Waarom zou het moeilijk zijn om in dit land moskeeën te bouwen, terwijl
overal in de wereld moskeeën worden gebouwd? Jullie moeten je met volledig enthousiasme
op dit doel richten. Jullie inspanningen zullen zeker vergezeld gaan van Goddelijke genade en
zegeningen. Jullie mogen niet twijfelen aan God’s genade. Moge Allah ons tot Zijn ware
aanbidders maken en moge Hij ons overladen met Zijn genegenheid.”
Amin.
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Opofferingen door Moslima’s
Henna Maryam Ikhlaf
Majlis ‘s Hertogenbosch
Het was voorzeker een vrouw, die de eerste persoon was om de Islam te aanvaarden, dat wil
zeggen, Hazrat Khadijahra. Ze hielp de Profeet niet alleen met financiële offers in haar
hoedanigheid als zijn vrouw, maar ook als een Moslim. Voorzeker, dat waren vrouwen die
ernaar streefde om de zegeningen van de Jihad die door de mannen uitgevoerd werd ook
deelachtig te zijn. Ze vroegen de Heilige Profeets, daar zij werden achtergelaten om toe te zien
op hun huizen terwijl de mannen naar de oorlog gingen, of dat hen ook recht zou geven op de
zegeningen? Toen de Heilige Profeets tot financiële opofferingen riep en om de mantel van
Hazrat Bilalra vroeg te worden verspreid, waren het voorzeker de vrouwen die donaties
opstapelden van hun juwelen en kostbaarheden op de mantel. Het was een vrouw die zich
geen zorgen maakte over de dood van haar vader, haar man of haar broer (na afloop van de
oorlogen). Ze was alleen maar bezorgd over de veiligheid van de Heilige Profeet s. Zodra ze
zag dat de Profeets in leven was en gezond, zei ze: ' Ik ben niet meer bezorgd over de dood
van iemand anders.’

Dat waren dus de vrouwen, die begrepen hadden dat degene die hun rechten en hun vrijheid
bazuinde, deze Profeet van Allah (saw) was, die een prachtige leer bracht dat hen een
onderscheidende positie gaf. Ze hadden het gevoel dat zolang hij nog leefde, het geloof in
leven was en zolang als de Levende God met hen was ze geen bezorgdheid hadden over iets
anders.
Er zijn veel overleveringen van gelijke aard over de vrouwelijke metgezellen van de vroege
Islam. Ook in de tijd van de Beloofde Messiasa waren er tal van vrouwen die deze realiteit
begrepen en hoge normen stelden van opoffering. Er zijn de opofferingen van Hazrat Amma
Janra (de gezegende vrouw van de Beloofde Messiasa; ze schonk al haar sieraden en datgene
wat ze spaarde voor de gastvrijheid van Jalsa gasten zonder een wenk van klacht of
bezorgdheid. Dit was niet omdat ze haar man wilde helpen. Maar veeleer omdat er een
behoefte was om de gasten van de Messiasa van Mohammeds te dienen en ze wilde niet dat de
gasten op enigerlei wijze ongemak zouden ondergaan. Dit gevoel van opoffering vloeide
voort uit een ware begrip van het geloof, standvastigheid in geloof en gevoelens van
dankbaarheid.
Er zijn vele voorbeelden van soortgelijke opofferingen te vinden in de Gemeenschap. Hazrat
Umm-e-Nasir, die de vrouw was van Hazrat Khalifatul Masih IIra en de moeder van Hazrat
Khalifatul Masih III, schonk haar juwelen voor het opzetten van Al Fazl [krant]. Dit was voor
de tijd van de tweede Khilafat. Hierover zei Hazrat Musleh Mau'ood, Khalifatul Masih IIra dat
deze daad van vriendelijkheid niet alleen hem middelen heeft gegeven om in staat te zijn de
religie te kunnen dienen en een nieuwe episode in zijn leven heeft geopend, maar ook een
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geweldige bron voor de gehele Gemeenschap gecreëerd heeft. Waarom was dit zo? Welnu,
omdat ze de ware betekenis van opoffering begreep en wist hoe zij opofferingen kon maken.
Ze wist dat onze eer en onze permanente bestaan in de Islam en Ahmadiyyat ligt. Ze begreep
dat, zelfs indien wij in dankbaarheid alles opofferen, wij niet in staat zouden zijn om onze
dankbaarheid terug te betalen.
Dit zijn niet alleen oude verhalen. Zelfs vandaag de dag, door de Genade van Allah, zijn er
vrouwen, jong en oud, die dit feit begrijpen, en die vroom zijn en Taqwa volgen. Ze weten
hoe ze voorrang geven aan hun geloof over deze wereld; zij blijven hun geloof aanhangen,
ondanks het leven in de westerse samenleving en zij weten hoe ze hun band met Ahmadiyyat
onderhouden en hieraan de voorkeur geven boven elke bloedverwantschap. Onlangs, kwam
een jonge vrouw om mij te zien. Zij was diep verontrust en emotioneel. Ze was diep bedroefd,
dat haar vader afvalligheid had gepleegd. Ze maakte zich geen zorgen dat ze niets zou krijgen
van haar vader; haar enige verdriet was dat hij zijn geloof verloren had.
Ze zei met veel vastbeslotenheid dat ze hecht was aan haar religie en zwoer door te zetten met
de genade van Allah. Ze bad dat in ruil voor haar vader, dat Allah mij een hele volk moge
geven. Derhalve zijn er meisjes met zoveel passie in deze tijd die leven in deze [westerse]
landen. Deze meisjes wonen in het Westen, in deze tijden, begrijpen zij de kwaliteiten van de
Islam en erkennen de gunsten die de Islam hun heeft geschonken. Zij waarderen dat als ze
blijven in de bescherming van de Heer van alle werelden, zij de rechten deelachtig zullen zijn
die noch hun vaders, noch enige bloedverwanten kunnen bieden. Ze weten dat ze toegewijd
moeten zijn omwille van Allah, zodat ze altijd vast zullen houden aan de 'sterke handvat' en
op die wijze verblijven in het rijk van vrede en veiligheid, dat Allah de Verhevene heeft
beloofd, met een garantie van veiligheid, voor degenen die vasthouden.
Maak vandaag de dag een vastberaden eed dat sinds Allah de Verhevene u een grote gunst
heeft geschonken door uw rechten te vestigen en u de zegen van Khilafat heeft verleend, op
die wijze u een bron van steun heeft gegeven als voorvechter van uw rechten, daarvoor zult u
dus in dankbaarheid van deze gunst bereid zijn om alles voor de Islam en Ahmadiyyat op te
offeren. Beloofd u plechtig dat u elk mogelijk inspanning zult maken om een sterke band
tussen uw kinderen en Ahmadiyyat, de ware Islam te vestigen. U en uw kinderen zullen
blijven uitblinken in de band van genegenheid en toewijding met Khilafat. U zult zoveel
passie van verbintenis in uw volgende generatie inspireren dat ze zullen doorgaan om
voorbeelden van oprechtheid en toewijding te stellen tot de Dag des Oordeels, zodat, als
gevolg van deze eenheid, het koninkrijk van Allah de Verhevene en Zijn Profeet uiteindelijk
zal
zegevieren
over
de
hele
wereld.
Moge Allah ons allen helpen om dit te doen.
Bron: The Review of Religions, Islam and Women’s Rights, door Hazrat Mirza Masroor
Ahmad- Khalifatul Masih V (atba).
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Een diamant
houd je achter slot en grendel
Noor-Us-Seher Compier MD
Majlis Lelystad
Feministische clichés
Wanneer er in het Westen argeloos gediscussieerd wordt over de Islam verspreidt zich het
onderwerp bedekken van een vrouw als een lopend vuurtje. Islamisering van Nederland,
onderdrukking van de vrouw, geen respect voor Nederlandse normen en waarden zijn dan
bekende clichés. Daarnaast heb je natuurlijk de brainwash van de bekende feministen die de
moslim vrouwen het liefst net zoals hen met kort geknipt haar en zo minst mogelijk gekleed
willen zien, want anders voelen ze zich bedreigd in hun kuisheid.
dat dit de moslima’s zijn die zich aan de
normen en waarden van de Islam houden

Dogmatische moslims
Helaas heb je ook een andere kant van het
verhaal, namelijk heel je leven leiden om
de Koran te verwezenlijken zonder enige
inhoud en zelfreflectie gekend te hebben.
Ouders die jonge meisjes, die amper nog
besef van de wereld hebben, dwingen om
een hoofddoek te dragen. En zo worden ze
dan ook gelijk het pest item waardoor ze in
hun zelfvertrouwen een grote klap
oplopen. En wanneer deze meisjes ouders
hebben die nauwelijks communicatieve
vaardigheden kennen, krijgen zulke
meisjes een aversie tegen de Islam
wanneer ze de puberteit bereiken. Dit is
dan ook een vorm van psychologische
schade. De ouders op hun beurt pakken het
weer verkeerd aan en gaan deze meisjes
hardhandig aanpakken. Zulke meisjes
ontwikkelen dan ook terecht een visie op
de Islam als onderdrukkend en zoeken hun
heil in het Europese feminisme van de
jaren zestig en zeventig.

en zich bedekken, dan heeft u het mis. Dit
zijn de moslima’s van de leuze “ Mijn
geloof zit in mijn hart, ik hoef het niet te
uiten met een hoofddoek”, roepen ze dan
ook heel stellig. Zo uit zich meestal hun
minderwaardigheidsgevoel in de steeds
meer “vrij” wordende samenleving. Ze
kunnen de Islam niet uitleggen, willen het
ook niet verwerpen, en willen er daarnaast
geruisloos bijhoren in hun omgeving.
Helaas ontwikkelen zij (en als niet zijzelf
dan wel hun kinderen) een vorm van
atheïsme dat nog ernstiger is dan
uitgesproken atheïsme. Deze moderne
moslima’s zitten aan het einde van de
tunnel met lege handen aan spiritualiteit,
maar goed gevuld met onrust in het
gezinsleven, onkuis gedrag van de
kinderen en ze krijgen nooit de
maatschappelijke erkenning die zij
zochten. Uiteindelijk worden ze nog steeds
als buitenlanders gezien in de ogen van de
autochtonen, hoewel ze zich niet
geblondeerd hadden.

Moderne moslims dan?
Hiernaast
heb
je
natuurlijk
de
gemoderniseerde moslima’s. Als u denkt
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het bedekken wordt genoemd, namelijk
kuis gedrag. Dit is een van de eerste
vereiste als het gaat om bedekken. Hieruit
kunt u ook concluderen dat het ook
belangrijk is dat een moslim vrouw zich
realiseert wat voor rol haar blik en begeerte
spelen in het zich bedekken. En dit besef
kan slechts op een leeftijd wanneer een
meisje zich tot een vrouw ontwikkelt.

De ware visie
Dit klinkt misschien streng. Maar dit zijn
slechts de gevolgen van wat er ontstaat
wanneer er de juiste visie omtrent het
bedekken van de vrouw zoals genoemd is
in de Surah Annoer vers 32, niet bekend is:
“En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook
haar ogen neergeslagen houden en hun
passies beheersen, en dat zij haar
schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan
zichtbaar moet zijn, en dat zij haar
hoofddoeken over haar boezem laten
hangen, en dat zij haar schoonheid niet
tonen behalve aan haar echtgenoot of haar
vader of de vader van haar echtgenoot, of
haar zonen of de zonen van haar
echtgenoot, of haar broeders, of de zonen
van haar broeders, of de zonen van haar
zusters of haar vrouwen, of haar slaven, of
zulke mannelijke bedienden die geen
geslachtsdrang hebben, of de jonge
kinderen die van de naaktheid van een
vrouw niets afweten. En laat haar niet met
haar voeten slaan, opdat hetgeen zij van
haar schoonheid bedekken openbaar moge
worden. En wendt u allen tezamen tot
Allah, o gelovigen, opdat gij moogt
slagen.”

Opvoeding
Deze leeftijd wordt in Nederland ook wel
de puberteit genoemd, het moment
wanneer de meisjes psychologisch en
fysiek vrouwelijke kenmerken beginnen te
vertonen. Dit is ook het moment wanneer
spirituele,
intellectuele,
seksuele
ontwikkelingen in een rap tempo
plaatsvinden. Waarom doe ik dit? Moet ik
dit doen? Mag ik het doen? Wil ik het
doen? Dit soort vragen vormen dan ook
een gezonde ontwikkeling op die leeftijd.
Om deze emoties en vragen in goede banen
kunnen leiden is het essentieel dat men
goed reflecteert over de jaren die er vooraf
gingen.
Daarom legt onze huidige Kalief, Hazrat
Mirza Masroor Ahmadaba, erg veel nadruk
op de ontwikkeling tot het zevende jaar.

Goed nieuws is voor degenen die de Imam
van de Tijd volgen want alleen zij kunnen
de ware visie van de Islam over dit
onderwerp neerzetten in zijn totaliteit. En
Alhamdulillah mag ladjna ima’illah niet
alleen de visie uitleggen maar ook als een
voorbeeld tonen.

Gebeden
In Islam begint dit ontwikkeling voordat je
begint met het verwekken van een kind.
Als eerste doe je als echtpaar veel gebeden
voor het kind, niet dat het een zoon of een
meisje wordt maar dat het een spiritueel
kind wordt.

Het innerlijke bedekken
Als we nu het eerste deel van het vers in
Surah Annoer ontleden “En zegt tot de
gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen
neergeslagen houden en hun passies
beheersen” dan is het heel helder dat er
hier als eerste de innerlijke kant van

"Onze Heer, maak onze echtgenoten en
kinderen tot troost der ogen, en maak ons
tot voorbeeld voor de godvruchtigen."
(vers 75 surah Al Forqaan)
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terwijl corrigeren van fouten op een
respectvolle manier plaats hoort te vinden
en niet als een vernedering in nabijheid van
anderen.

Bismillahi, Allahumma jannibnaa ashshaitaan, wa jannib

Kinderen moeten dan ook het meest thuis
voelen bij hun ouders. En aangezien over
het algemeen moeders vaker thuis zijn bij
de kinderen hebben ze een belangrijke rol
in het thuis laten voelen van het kind. De
beste vriendin van je kind worden is een
zware verantwoordelijkheid. Niet voor
niets ligt ‘het paradijs onder de voeten van
de moeder’ (Hadith).

ash-shaitaan maa razaqtanna
In naam van Allah, O Allah houdt ons weg
van de duivel, and houdt de duivel weg van
hetgeen Jij ons moogt gunnen. (te weten:
nageslacht)
Hierover heeft de Heilige Profeets gezegd:
Als Allah het beveelt zullen ze hierna een
kind krijgen, en de duivel zal dat kind nooit
kunnen schaden. (Al-Bukhari)

Uren achter het aanrecht, maar geen
opvoeding geven
In het Westen hoor je vaak een terechte
beschuldiging aan het adres van moslim
moeders dat ze hun verantwoordelijkheid
ten op zichte van het opvoeden van hun
kinderen niet nemen. Ze zijn dagelijks uren
achter het aanrecht bezig met allerlei
lekkernijen voor hun kinderen maar spelen
geen actieve rol in het voeden van de ziel
van hun kleintjes. Ze voeden hun zoons op
als trotse macho’s en hun dochters als
“goede huisvrouwen”. Wat de intenties van
zulke moeders zijn kent slechts God. Maar
wat wij als Ahmadi moeders goed moeten
weten dat onze God, onze Heilige Profeets,
de Imam van de Tijd, en zijn Khulafa
verwachten van ons een actieve houding
ten opzichte van het opvoeden van onze
kinderen.

Hiernaast zijn er meerdere gebeden die een
echtpaar tijdens de zwangerschap of tijdens
de verdere ontwikkeling levenslang voor
het kind kunnen doen.
De omgeving van een kind
Zoals vele andere wijsheden in de Islam, is
een goede opvoeding van het kind slechts
mogelijk door goed gedrag in de
omgeving. En de meest nabij zijnde
omgeving van het kind is zijn ouders.
Peuters en kleuters doen alles na, van
klappen in de handjes, tot samen met de
ouders gebed houdingen aannemen, dat
klinkt ons allen bekend in de oren. Zo
wordt dus een basis gelegd in de
opvoeding van het kind.
Hetzelfde geldt ook voor de communicatie,
eet en leef stijl. Hoe ouder het kind wordt,
hoe meer hij om zich heen waarneemt. Dus
juist tijdens deze levensjaren is het van
belang dat het kind een open houding
ontvangt van de ouders, die hem liefde,
zelfvertrouwen, kennis en kunde geven. Ze
moeten het kind bijvoorbeeld in nabijheid
van iedereen belonen voor goed gedrag,

Het lichaam is niet onrein, maar lichaam
en ziel moeten tegen onreinheid worden
beschermd
Hierin speelt het ontwikkelen van liefde
voor kuisheid een belangrijke rol. We
moeten onze kinderen niet leren dat ons
lichaam vies is en dat we ons ervoor
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moeten schamen. Maar juist dat Allah
heeft ons lichaam en ziel als Zijn eigendom
toevertrouwd en daarom moeten we het
lichaam en de ziel juist verzorgen. Net
zoals we ons lichaam van modder tot
kleine bacteriën proberen te beschermen zo
moeten we ook onze ziel beschermen door
deze van kwade dingen God’s toevlucht te
zoeken en door zich te ontwikkelen in de
morele
eigenschappen
middels
de
middelen die Hij ons tot onze beschikking
heeft gegeven.
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het emanciperen. Ze zijn hierdoor een
lustobject geworden, en alle morele
normen omtrent seksualiteit vertonen
moreel verval. Er is geen geloof meer in de
ware liefde, relaties zijn steeds meer
gebaseerd op individuele belangen.
De
wijsheid
van
de
sociale
omgangsvormen van de Islam is niet om de
vrouw te onderdrukken maar juist om de
samenleving te behoeden voor morele
rampen. Dit is goed verwoord in de verzen
die voorafgaan aan het vers over het zich
bedekken van de vrouw. Namelijk verzen
28,29 en 30 laten de volgende sociale
omgangsmanieren zien:

De Heilige Koran spreekt heel duidelijk
erover dat een mens zelf in staat is om zijn
morele
eigenschappen
te
kunnen
ontwikkelen: “Neen! Ik roep de zichzelf
beschuldigende ziel tot getuige.” (Surah alQi’jaanmah vers 3)

O gij die gelooft, gaat geen andere huizen
dan de uwe binnen zonder de bewoners er
van te waarschuwen en te begroeten. Dat
is beter voor u, opdat gij er lering uit zult
trekken.

Terugkerend naar het onderwerp, het
bedekken van de vrouw in de Islam: het is
niet voorgeschreven dat we ons als vrouw
voor ons lichaam moeten schamen of het
moet toevertrouwd worden aan een man.
Maar het is juist om in de gehele
samenleving een norm van kuisheid te
scheppen. Het is een van de vele
beschermde
maatregelen
voor
een
vreedzame samenleving. Een samenleving
waarin vrouw een waardevol individu is,
waarin de relatie tussen man en vrouw de
ware liefde kent en geen gedwongen
huwelijken of gedwongen uitgaansleven.
Kortom, de kuisheid van de vrouw staat
hoog in het vaandel, het is een diamant die
je achter slot en grendel houdt. Niet uit
schaamte, maar puur uit liefde en
bescherming voor de vrouw.

En indien gij niemand daarin vindt, gaat ze
niet binnen voordat gij toestemming krijgt.
En als er tot u wordt gezegd: "Gaat terug,"
gaat dan terug want dit is voegzamer voor
u. Allah is op de hoogte van hetgeen gij
doet.
Het is voor u geen zonde indien gij
onbewoonde huizen, waarin uw goederen
staan, binnengaat. Allah weet wat gij
openlijk doet en wat gij verbergt. (verzen
28, 29 en 30 van Surah Annoer)
Hier boven leest u hoe de privacy wordt
bewaakt en dat de Islam hierin strikt is
maar niet dogmatisch.
Zeg tot de gelovige mannen dat zij hun
ogen neergeslagen houden en dat zij hun
passies beheersen. Dat is reiner voor hen.
Voorzeker, Allah is wel op de hoogte van
hetgeen zij doen. (vers 31, Surah Annoer)

Kuisheid en privacy in de samenleving
Het is helaas kenmerkend voor het
Westerse feminisme dat ze juist deze
mooie eigenschap van de vrouw volledig
hebben verwaarloosd onder het mom van
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nemen, mannelijke kledij dragen, etc. Maar
gezien het feit dat er geen combinatie is
geweest met het ontwikkelen van innerlijke
kuisheid en de fysieke uitoefening ervan is
het deze vrouwen niet gelukt om hun
passies of de passies van het andere
geslacht te kunnen beheersen.

Uit bovenstaand vers kunt u ook
concluderen dat die omgangsmanieren niet
alleen voor de vrouw gelden maar ook
voor de man. Dus mensen die vermoeden
dat moslim jongens vrijuit hun gang
mogen gaan en moslim meisjes zich
gereserveerd houden hebben het volledig
mis. Moslims en moslima’s horen beide te
houden aan de sociale norm van kuisheid
die van hun wordt verwacht conform de
leer van de Islam.

Frustratie in de samenleving
Doordat in het westen tijdens de
vrouwenemancipatie erg veel nadruk is
gelegd op het vrouwelijke lichaam, het
verwerpen van de rol van de vrouw in het
huis en het neigen naar het assimileren van
beide geslachten tot zelfs op psychologisch
niveau, zijn er allerlei emotionele en
seksuele frustraties ontwikkeld die zich
verder vermenigvuldigd hebben in de
generaties erna.

Gezien het feit dat het over het algemeen
de natuur van de man is dat hij zich
aangetrokken voelt tot een vrouw, is het
vrouwen aangeraden zich te bedekken
conform de situatie.
Dan liever kort haar, onaantrekkelijkheid,
mannelijke kleding?

Overigens is de westerse emancipatie
beweging niet in staat geweest om die
natuurlijke eigenschappen van de man uit
te schakelen. Door de jaren heen hebben
vele
‘geëmancipeerde’
vrouwen
geprobeerd minder aantrekkelijk te worden
door bijvoorbeeld lichaamsharen te laten
groeien, kort geknipte kapsels aan te

De tegenstanders van de Islam en de
huidige bedorven toestand van de vrouw in
de Islamitische landen laten helaas een
onderdrukte vrouw zien. Toch is de vrouw
in de Islam niet onderdrukt. Maar de
islamitische landen zouden wel wat van
hun eigen leer en van al het goede in het
Westen omtrent de ontwikkeling van de
vrouw mogen leren.

De diverse rollen van een vrouw
Het moge helder zijn dat de Islam een complete ontwikkeling van de vrouw kent in al haar
levensrollen als dochter, echtgenote, moeder en als onafhankelijk individu in relatie tot haar Schepper.
Het bevordert iedere rol die ze in de samenleving aanneemt: huisvrouw, werknemer, ondernemer,
politicus, geleerde, missionaris, heilige. En het legt expliciet nadruk op haar geestelijke en intellectuele
kennis en ontwikkeling. Enkele voorbeelden van vrouwelijke iconen in de Islam volgen hieronder:
Hazrat Khadijara [555-619], echtgenote van de Heilige Profeet Mohammads was een beroemde
zakenvrouw.
Hazrat Aishara, [612-678] echtgenote van de Heilige Profeet Mohammads was een geneeskundige en
een rechtsgeleerde. Ze gaf ook les aan mannen.
Hazrat Fatimara [605-632], de dochter van de Heilige Profeet Mohammads was een geduldige dochter.
Na het overlijden van Hazrat Khadijara, de moeder van Hazrat Fatimara werd aan Umme Salamara
gevraagd om tutor te zijn van Fatimara. De wijze vrouw antwoordde: "Hoe kan ik een tutor zijn van
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degene, die de personificatie is van hoge deugden en zuiverheid. Ik zou van haar moeten leren. Ze was
in haar jeugd een voorbeeld van kuisheid en bescheidenheid.
Hazrat Rabia Basrira [717-801] was een bekende islamitische mysticus, een sufi dichteres. Zelfs de
oriëntalisten zijn onder de druk van haar filosofisch blik. Hieronder een bekend gebed van haar:
"O God! If I worship You for fear of Hell, burn me in Hell, and if I worship You in hope of Paradise,
exclude me from Paradise. But if I worship You for Your Own sake, grudge me not Your everlasting
Beauty.”
Het is beschreven dat Hazrat Hasan Basri, een heilige geleerde, zijn toespraak niet voortzette als Rabia
Basri niet kwam.
Hazrat Nawab Mubaraka begumra [1897-1977], de dochter van de Beloofde Messiasa, leidde een
bescheiden leven en heeft zich ontwikkeld tot een prachtige spirituele dichteres.
Hazrat Sayyeda Maryam Siddiqara [1918-1999], de kleindochter van de Beloofde Messiasa, en
echtgenote van de Tweede Khalifara, was een getalenteerde schrijfster en spreekster. Ze heeft de
Historie van Ladjna Ima’illah, bestaande uit vijf delen samengesteld. Tevens was zij 39 jaar het hoofd
van de internationale Ladjna Ima’illah.
Er zijn in de geschiedenis van de Islam en Ahmadiyyat vele vrouwen te vinden die zich op geestelijk
en intellectueel niveau hebben ontwikkeld en tot op het heden een voorbeeld zijn geworden voor
anderen. Moge Allah ons in staat te stellen op de juiste manier de rol van de vrouw te vervullen.
Amien.
Voorwaar, de Moslims en de Moslima's en de gelovige mannen en vrouwen, de gehoorzame mannen
en vrouwen, de waarachtige mannen en vrouwen, de standvastige mannen en vrouwen, de mannen en
de vrouwen die nederig zijn, de mannen en de vrouwen die aalmoezen geven, de mannen en de
vrouwen die vasten, de mannen en de vrouwen die hun kuisheid bewaren, de mannen en de vrouwen
die Allah vaak gedenken - voor zulken heeft Allah vergiffenis en een grote beloning bereid.
Surah Al-Ahzaab vers 36
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De financiële positie van vrouwen
in de Heilige Koran
Mevr. Tahira Robina Joemmanbaks
Majlis Nunspeet
Enige tijd geleden sprak ik met een jonge Nederlandse vrouw, die zich zorgen maakte om
haar tante. Deze tante was gehuwd met een weduwnaar. Het kind uit zijn vorige huwelijk had
zij liefdevol grootgebracht. Nu bleek dat de erfenis van haar man volledig op naam van het
kind was gesteld en dat zij niets zou erven. En dit na jarenlange zorg en toewijding. Ik
realiseerde me wat een zegen het is om moslimvrouw te zijn, maar tegelijkertijd vroeg ik me
af of alle moslimvrouwen wel op de hoogte zijn van de gunsten, die wij via de grootste
bevrijder van vrouwen, de heilige profeet Mohammeds hebben ontvangen. Het leek me
verstandig om de hoofdpunten met betrekking tot deze regels op een rij te zetten.
De Islam was de eerste godsdienst in de
geschiedenis van de mens, die aan de
rechten van vrouwen gestalte heeft
gegeven. En de heilige Koran het eerste
Boek, waarin deze rechten minutieus zijn
vastgelegd. Deze rechten brachten een
revolutie teweeg voor de bevrijding van
vrouwen, die tot op heden voelbaar
aanwezig is.

gewaarborgd.
De
beschermende
maatregelen met betrekking tot deze status
bestaan uit verschillende componenten,
zoals de instelling van de bruidsschat, het
erfrecht, het opstellen van een testament en
de zorgplicht.
Wat betreft de financiële zorgplicht is de
man aangesteld als kostwinner, hij draagt
de volledige verantwoordelijkheid voor het
onderhoud van zijn vrouw en kinderen en
zelfs van familieleden die hulpbehoevend
zijn. Hij moet te allen tijde bereid zijn
vermogen te delen. Dit verklaart waarom
de heilige Koran in dit aspect aan de man
een dubbele hoeveelheid van de erfenis
heeft toebedeeld. De vrouw heeft deze
zware plicht niet. Zelfs wanneer een vrouw
buitenshuis mag werken dan mag zij het
verdiende geld houden. De man heeft er
geen recht op. Als zij een deel ervan
vrijwillig afstaat is dit haar eigen keuze.
Op dezelfde wijze is de bruidsschat het
eigendom van de vrouw.

“O gij die gelooft, het is u niet geoorloofd
vrouwen te erven tegen haar wil, noch
moogt gij haar tegenhouden opdat gij een
gedeelte van wat gij haar hebt gegeven
moogt terugnemen…….
HQ 4:20
In dit vers wordt gesproken over het recht
van vrouwen om na het overlijden van haar
man het huis te mogen verlaten en dat de
schoonfamilie haar niet tegen haar zin mag
vasthouden vanwege haar bezittingen. De
vrouw mag eveneens besluiten tot
echtscheiding als het huwelijk niet aan de
afgesproken voorwaarden voldoet.

“…of voor haar een bruidsschat hebt
vastgesteld. Maar maakt een voorziening
voor haar, de rijke naar zijn middelen en
de arme naar zijn middelen, een
gebruikelijke voorziening – dit is een
verplichting voor de deugdzamen.”
HQ 2: 237

In plaats van behandeld te worden als
koopwaar kregen vrouwen het recht om
geld of goederen te erven van ouders,
kinderen en de echtgenoot. Zij kreeg recht
op bezit, dat zij naar eigen inzicht mocht
beheren, zonder inmenging van anderen.
Haar financiële status werd hiermee
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indien zij weggaan zal er geen schuld op u
rusten, wegens datgene, wat zij omtrent
zichzelf op behoorlijke wijze doen. En
Allah is Almachtig, Alwijs.”
HQ 2:241

“…En geeft haar een huwelijksgift
tegenover de voordelen, die gij van haar
hebt, dit is verplicht; er zal na het
vaststellen daarvan geen zonde op u rusten
in alles wat gij onderling overeenkomt.
Voorzeker, Allah is Alwetend, Alwijs.”
HQ 4:25

In vroegere tijden werd een weduwe als
bezit van de schoonfamilie beschouwd en
moest zij automatisch met één van de
overige familieleden hertrouwen. De Islam
heeft dit verboden, zoals wij in het vers:
“het is verboden vrouwen te erven tegen
haar wil”, kunnen lezen. De vrouw kreeg
zelfs het recht om het huis te verlaten of
om te hertrouwen.

In tegenstelling tot andere culturen is de
Mahr, de bruidsschat niet bedoeld voor
ouders of familieleden. Het is uitsluitend
voor de bruid. Voor een tijd waarin geen
sociale voorzieningen bestonden, was dit
een zeer vooruitstrevende instelling, die tot
op heden zijn weerga niet kent. In het
Westen was het tot voor kort gebruikelijk
dat men in gemeenschap van goederen
trouwde. De bezittingen van de echtelieden
werden samengevoegd en de vrouw
verloor hiermee haar zeggenschap over
haar eigen bezittingen. In de Islam is deze
regeling niet toegestaan, maar krijgt de
vrouw de bescherming die zij verdient.

Hoewel de echtscheiding van alle
toegestane zaken het minst wordt
gewaardeerd, wordt de vrouw op zeer
humane wijze bescherming geboden. Naast
het recht op echtscheiding heeft zij recht
op een billijke voorziening en worden haar
kinderen beschermd.
“…De moeder zal geen leed worden
aangedaan wegens haar kind, noch zal de
vader leed worden aangedaan wegens zijn
kind en hetzelfde geldt voor de
erfgenaam.”
HQ 2:234

De regels met betrekking tot het erfrecht
zijn uniek en ongeëvenaard. In geen enkele
voorafgaande godsdienst werden zij zo
nauwkeurig omschreven.

“En er moet voor de gescheiden vrouwen
een billijke voorziening zijn, dit is een
verplichting voor de godvruchtigen.”
HQ 2:242

“Er is voor mannen een aandeel van
hetgeen hun ouders en bloedverwanten
nalaten en er is voor vrouwen een aandeel
van hetgeen hun ouders en bloedverwanten
nalaten, of het weinig of veel zij: een
vastgesteld gedeelte.”
HQ 4:8

Tenslotte besteedt de heilige Koran ook
aandacht aan vrouwen die minder bedeeld
zijn, zoals vrouwelijke slavinnen en
dienstmeiden.
“…huwt haar daarom met de toestemming
van haar meesters en geeft haar een
huwelijksgift op de gebruikelijke wijze,
kuis zijnde, geen ontucht plegende, noch er
heimelijke minnaars op nahoudende.”
HQ 4:26

Ook aan het levensonderhoud van de
vrouw, waarvan de man overlijdt wordt
aandacht geschonken.
“En degenen uwer, die wanneer zij sterven
vrouwen achterlaten, moeten voor hun
vrouwen een testament maken voor hun
levensonderhoud gedurende één jaar,
zonder dat zij worden uitgezet. Doch

De
Heilige
Profeet
Mohammeds
verafschuwde het eeuwenoude systeem
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van slavernij en probeerde deze op alle
mogelijke manieren te beëindigen. Zelf liet
hij al zijn slaven vrij en spoorde hij
anderen aan dit ook te doen. Hij was
inderdaad Rahmatul Alamien, een genade
voor de mensheid.
Wellicht ten overvloede, maar meer
informatie over bovengenoemde verzen
kunt u vinden in Tafsier-i-Kabier, dat werd
geschreven door Hazrat Muslih Maudra en
het boek dat eveneens van zijn hand is,
over het leven van de Heilige Profeet
Mohammeds
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brengen voor de toekomstige generaties.
Vrouwen kunnen moskeeën laten bouwen,
boeken uitgeven en liefdadigheidsprojecten
ondersteunen. De visie van Ladjna
Ima’illah dat vrouwen een gelijkwaardige
positie verdienen voor het behoud van het
geloof, sluit naadloos aan bij de rechten die
zij van Allah heeft gekregen. Ik wil mijn
artikel dan ook afronden met het
onderstaande Koranvers.
“Wie aan Allah het goede deel afstaat, Hij
zal het voor hem vermenigvuldigen en
Allah vermindert en vermeerdert en tot
Hem zult gij worden teruggebracht.”
HQ 2:246

Dankzij de respectvolle financiële status,
die de Islam aan vrouwen heeft
geschonken zijn vrouwen in staat offers te
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WAT IS BETER DAN MENSENLEVENS REDDEN?
Ieder jaar ontvangen zo’n 300.000 patiënten in Nederland een bloedproduct. Dit kan
variëren van bloed voor transfusie bij een operatie tot geneesmiddelen voor de behandeling
van bloedziekten. Het bloed van donors is de onmisbare basis voor de bereiding van de
verschillende bloedproducten. Bij het geven van bloed staat altijd de veiligheid centraal:
zowel voor de donor als voor de patiënt die het bloedproduct krijgt toegediend.
Bij de eerste bloedtransfusies speelde de Na
veiligheid nauwelijks een rol. Tussen 1665 en
1670 werd vooral in Engeland en Frankrijk
geëxperimenteerd met bloedtransfusies. De
Engelsman Richard Löwer was de eerste die
bloed rechtstreeks vanuit de slagader van het
ene dier in de ader van het andere dier wist
over te brengen. Ondertussen pionierde de
Franse arts Jean-Baptiste Denys met
bloedtransfusies bij mensen. In 1667 en 1668

enkele

succesvolle

transfusies

Blundell twee belangrijke fundamentele
conclusies die nog steeds gelden: mensen
mogen alleen met menselijk bloed worden
getransfuseerd en transfusie is alleen effectief
wanneer ze dient om bloedverlies van patiënten
aan te vullen.
Waarom bloed geven?
- Waarom niet?
- Als u bloed nodig heeft, wilt u ook graag
dat het aanwezig is.
- Uw bloeddruk wordt bij elke donatie
gecontroleerd
- Uw bloed wordt getest op 5 infectieziekten
- Uw bloed kan mensenlevens redden!
- Kleine moeite, groots effect
- Bloed geven geeft voldoening en is sadaqa,

deed hij pogingen om bij patiënten zogenaamd
‘slecht bloed’ te vervangen door ‘vers bloed’.
Hij gebruikte hiervoor bloed van lammeren.
Men nam aan dat een bloedtransfusie met
bloed van deze zachtaardige dieren verjonging
en aansterking zou bevorderen. Bovendien
werd verondersteld dat ‘vers bloed’ het gedrag
een vorm van liefdadigheid
van mensen kon veranderen en daardoor
Als u bloed mag geven, bent u gezond!
geestesziekten kon genezen. Het herhaaldelijk
toedienen van dierenbloed leidde echter tot
allerlei complicaties.
De Britse verloskundige James Blundell begon
na uitgebreide dierexperimenten in 1818 met
transfusies bij mensen. Patiënt en donor
werden naast elkaar gelegd en het bloed werd
direct van donor naar patiënt overgebracht.

trok

Meer informatie/bronnen
www.sanquin.nl
www.bloedgeven.nl

In principe kan iedere gezonde persoon
tussen de 18 en 65 jaar en met een gewicht
van meer dan vijftig kilo, bloeddonor
worden (bloed geven mag tot het
zeventigste levensjaar). Wie zich aanmeldt
als nieuwe donor wordt eerst gekeurd of hij
voldoet aan alle criteria. En voor iedere
donatie dient de donor een medische
vragenlijst in te vullen.

Shumaila Qamar
Majlis Nunspeet
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BEAUTY-TIP

FOEFJES

Abida Mahmud
Majlis Amstelveen

Mevr. Ramla Adriaanse
Majlis ’s Hertogenbosch

Honing yoghurt masker
Deze heerlijke masker is heel gemakkelijk te
maken met maar 2 ingrediënten.

Vaak last van hoofdpijn, probeer het volgende
huismiddeltje: meng 2 eetlepels gemalen gember met
een beetje water en verwarm dit even. Verspreid dit
vervolgens over een washandje of andere doek en ga
in een donkere kamer liggen met het washandje of
doek op u voorhoofd. Hopelijk bent u zo snel van u
hoofdpijn af.

Huidtypen: Alle huidtypen.
Benodigdheden: 1 theelepel honing en 1
theelepel yoghurt (geen dieet of light maar
gewone yoghurt).

Hagelwitte vitrage: voeg aan de waspoeder een
steradent tablet (voor kunstgebit) toe en was de
vitrage dan op het fijnwas programma en u zult zien
ze zijn weer stralend wit. Hang ze vervolgens nog nat
op en laat ze zo drogen dit voorkomt kreukels.

Bereiding: Mix de twee ingrediënten samen
en smeer het dan royaal over je gezicht. Laat
het dan voor 15 minuten op je gezicht. Was
daarna je gezicht met een gestoomd
washandje. Droge huid? Doe dan 2 theelepels
honing in plaats van 1. Vette huid? Doe dan
enkele druppels limoensap erbij.

Glimmend leer: Heeft u ergens iets van leer wat erg
dof geworden is wrijf er dan eens over met een
sinaasappel en wrijf het op met een wollen doek en
het glimt weer als vanouds.
Kauwgom in haren of tapijt: Neem wat pindakaas
uit een pot, want pindakaas lost kauwgom op. Na het
verwijderen haren wassen of tapijt reinigen met een
warm sopje.
Ramen streeploos zemen: Doe bij het water een
doorgesneden ui en was hier u ramen mee en droog
maken met trekker en zeem, nadrogen met
krantenpapier en zie het resultaat.
Waterkoker ontkalken: De waterkoker met
schoonmaakazijn en water ( ½ azijn en ½ water)
ontkalken, dit verlengt de levensduur van u apparaat
en is goed voor het milieu en voor u portemonnee,
want apparaten met kalkaanslag verbruiken meer
energie. Daarna goed naspoelen met schoon water dit
voorkomt dat de smaak van azijn achter blijft.
Douchecabine en tegels in de badkamer na het
schoonmaken inwrijven met autowas dit zorgt ervoor
dat kalkaanslag zich minder snel zal hechten aan het
oppervlak.
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Leuke anekdote ter inspiratie voor
mensen die actief tabligh willen doen

Mevr. Hadjra Bakridi-Joemmanbaks
Majlis Amsterdam C

Ik ging op zaterdag 19 februari 2011 naar een
kantoorboekhandel in Nunspeet om te vragen
hoeveel het kost om 100 pagina’s dubbelzijdig
af te drukken. Ik had een uitnodigingsbrief
gemaakt voor Internationale Vrouwendag en
wilde deze brief als bijlage in de kaart van de
Djama’at toevoegen.
De kosten zouden € 20, - bedragen. Ik zei tegen
de mevrouw dat dit boven ons budget was, maar
ik zou erover nadenken en terugkomen. Nadat
ik mijn eigen boodschappen had gehaald ging ik
terug naar de winkel en vroeg om 100 kopieën
enkelzijdig (€ 10, -). Tijdens het kopiëren sprak
ik met de eigenaresse van de winkel en nodigde
haar uit voor ons programma. Zij liep naar
achteren om de uitnodiging in de
personeelskamer op te hangen. Na enige tijd
kwam ze terug en ik wilde afrekenen. Ze zei:
hou maar, je hoeft niets te betalen. Ik kan zelf
niet komen omdat ik op vakantie ben, maar ik
wil jullie graag sponsoren.

Surinaamse roti
Roti [+/- 18-20 roti’s]
1 kilo zelfrijzend meel
Beetje bakpoeder
1,5 pond gele erwten
1 bolletje gemalen knoflook
50 á 100 gram gebakken en gemalen
komijn.
De bloem met bakpoeder met lauw water goed
kneden tot een bolletje deeg. Deze een paar uur
laten rijzen.
De gele erwten goed wassen en half gaar
koken, en fijn malen tot poeder
Het knoflook in een beetje olie bakken [beetje
goudkleurig], dan de gemalen gele erwten erbij
doen en deze een half uur bakken.

Ik was erg blij, want in plaats van € 20, -, die ik
in eerste instantie zou uitgeven, hoefde ik niets
uit te geven. Een geschenkje van Allah,
nietwaar? Alle Lof behoort aan Allah, de
Almachtige, die door Zijn Genade in overvloed
geeft.

Daarna deze laten afkoelen, en de komijn
toevoegen.
Bolletjes maken van het deeg, deze vullen,
uitrollen en bakken in olie of boter
[wat je prettig vind].

Wassalaam,
Robina Joemmanbaks
Lokale secretaris tabligh

Op dezelfde manier kan je ook aardappelroti
maken.

Safina Verhagen
Voorzitter Lajna Ima’illah Nunspeet

Alvast eet smakelijk.
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Wasiyyat
Het Testament
Mevr. Bushra van der Velden
Majlis Zoetermeer
19 Juni 2011,

Tarbiyyat klas Ladjna Ima’illah Nederland
De secretaris Tarbiyyat heeft mij verzocht om over het onderwerp Wasiyyat te spreken. Ik zal
proberen uit te leggen wat Wasiyyat is en waarom het belangrijk is om aan het Wasiyyatprogramma deel te nemen. Ik zal ook verwijzen naar wat de Beloofde Messiasa en zijn
Khulafa hebben gezegd met betrekking tot dit programma.

We zien in de wereld dat wanneer iemand
voelt dat de tijd van zijn dood nabij is, hij
dan zijn kinderen gaat adviseren. De
profeten volgden dezelfde handelswijze.
Wanneer een profeet voelde dat de tijd van
zijn heengaan nabij was, gaf hij
hieromtrent advies aan zijn ummah
(volgelingen). Ook onze Heilige Profeets
deed dit op Hidjatul Wida. In dezelfde
traditie ontving Hazrat Masih-i-Maw’uda
voortdurend openbaringen (ilhaam) over
zijn op handen zijnde dood. Hij schreef
toen een klein pamflet, genaamd “Al
Wasiyyat” (Het Testament). In dit boekje
verwees hij naar deze openbaringen.

onderworpen aan enige rampspoed en dat
enkele buitengewone tekenen van Macht
worden getoond, zodat de wereld zal
worden voorbereid op een revolutie en na
die revolutie vindt mijn dood plaats. En in
het visioen werd mij een plaats getoond en
werd mij verteld: Dit is de plaats van uw
graf. Ik zag een engel die de grond aan het
meten was en toen hij op een bepaalde plek
was gekomen, zei hij tot mij: “Dit is de
plaats van uw graf.” Toen werd mij een
graf getoond dat helderder was dan zilver
en alle klei ervan scheen van zilver te zijn
en mij werd gezegd: Dit is uw graf. Mij
werd een plaats getoond met de naam
Bahishti
Maqbarah
(Hemelse
Begraafplaats), en aan mij werd
medegedeeld dat deze plaats de graven
bevatte van zulke uitgekozen leden van de
gemeenschap die zijn bestemd voor de
hemel.

God heeft mij geïnformeerd over mijn
dood. Hij sprak mij toe en vertelde mij, dat
er van mijn leven nog weinig dagen over
zijn en Hij zei: “Na alle rampspoed en na
het tonen van buitengewone tekenen van
Macht zal uw rampspoed (d.w.z. uw dood)
plaatsvinden”.
Dit wijst op het feit dat het onvermijdelijk
is dat vóór mijn dood de wereld wordt
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Ik vond het gepast dat spoedig een
begraafplaats zou worden geregeld.
Daarom heb ik voorgesteld dat voor dit
doel een stuk land uit mijn eigen bezit zou
worden gebruikt dat naast onze boomgaard
is gelegen en waarvan de prijs niet minder
is dan duizend roepies. En ik bid dat God
dit moge zegenen en dat Hij dit stuk land
tot Bahishti Maqbarah maakt, en het tot
rustplaats maakt voor die leden van de
Jama’at die zuiver van hart zijn en die
waarachtig aan het geloof voorrang hebben
gegeven boven de wereld en die hebben
afgezien van de liefde voor de wereld en
zich aan God hebben onderworpen en die
in zichzelf een heilige verandering hebben
teweeggebracht en die, net zoals de
discipelen van de Heilige Profeets, een
voorbeeld hebben gesteld van geloof en
waarheidslievendheid, Amin, o Heer der
werelden.

uitgave: 2, 2012

achterdocht in hun harten hebben, en die
de
eisen
omtrent
geloof
en
gehoorzaamheid in acht nemen , en aan
hen die met alle intenties en doelen Uw
zaak volgen en in acht nemen, terwijl de
toestand van hun hart zo is dat zij zichzelf
tijdens hun leven voor Uw pad hebben
opgeofferd, en met wie u tevreden bent en
van wie U weet dat zij volkomen opgaan in
hun liefde voor U, en hen die een band van
liefde voor Uw gekozene en zo’n
toewijding voor hem hebben dat zij niet
zouden aarzelen hun levens voor hem te
geven – een band die is gebaseerd op
trouw, een volslagen achting en eerbied en
een band die is gebaseerd op het feit dat
hun harten het geloof zonder enige
terughoudendheid omvatten, Amin, o Heer
der werelden.
En
omdat
mij
betreffende
deze
begraafplaats zeer grote tijdingen zijn
gegeven en omdat God niet alleen zei dat
deze begraafplaats Bahishti is, maar ook
zei unzila fiha kullu rahmat dat wil zeggen
dat op deze begraafplaats iedere soort van
zegening is nedergedaald, en dat er geen
zegening is die niet wordt gedeeld door
hen die in deze begraafplaats zijn
begraven, heeft God mijn hart door Zijn
Wahi-e-Khafi doen neigen tot de gedachte
dat om te worden begraven op deze
begraafplaats een aantal voorwaarden
zouden moeten worden gesteld, en dat
alleen zij zouden moeten worden
toegelaten
die
door
hun
waarheidslievendheid en hun volmaakte
rechtschapenheid hieraan zouden voldoen.

Ik bid weer: O mijn machtige God maakt
dit stuk land geschikt voor de graven van
diegenen van mijn Djama’at die zuiver van
hart zijn en die in waarheid alleen de Uwe
zijn geworden en in wier werk geen
vervalsing is voor wereldse doelen, Amin,
o Heer der werelden.
Weer bid ik voor de derde keer: O mijn
Machtige en mijn Weldadige! O God die
vergevensgezind is en genadevol, geef van
deze begraafplaats alleen een stuk grond
aan hen, die waarlijk geloven in deze
gekozene van U en die geen spoor van
huichelachtigheid, of van zelfzuchtige
verlangens
en
van
ongefundeerde
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Het zijn drie voorwaarden en deze zijn voor iedereen bindend.
(1) Ik heb het onderhavige stuk land geschonken als een bijdrage van mijzelf. Maar voor de
voltooiing van dit terrein zal nog een stuk land van de vereiste afmetingen worden gekocht.
De prijs hiervan zal ongeveer duizend roepies bedragen. Om het aantrekkelijk te maken zullen
enkele bomen worden geplant en zal een put worden gegraven. Ten noorden van deze
begraafplaats bevindt zich een poel van stilstaand water en omdat de begraafplaats alleen
toegankelijk is vanaf deze zijde zal een brug worden gebouwd. Voor deze diverse uitgaven
zijn twee duizend roepies benodigd. De totale uitgaven bedragen dus drie duizend roepies,
hetgeen benodigd is voor het gehele project. Vandaar dat de eerste voorwaarde is dat al wie de
wens heeft om op deze begraafplaats te worden begraven, moet bijdragen aan de onkosten van
het onderhoud ervan naar zijn of haar vermogen. Dergelijke bijdragen worden alleen gevraagd
van mensen die het verlangen hebben erop te worden begraven, en niet van anderen. Voor het
ogenblik kunnen deze bijdragen worden gezonden aan mijn gerespecteerde broeder Maulwi
Nuruddin Sahib, maar als God dit wil zal deze praktijk worden voortgezet na de dood van ons
allen. Als dit gebeurt, moet er een Anjuman Uitvoerend Orgaan) zijn dat verantwoordelijk is
voor het besteden van de fondsen uit dergelijke inkomsten (die van tijd tot tijd moeten worden
verzameld) zoals de Anjuman het gepast acht voor de verspreiding van de Islam en voor de
verspreiding van de Eenheid van God.
(2) De tweede voorwaarde is dat vanuit de Jama’at alleen zij op deze begraafplaats zullen
worden begraven die een wilsbeschikking maken dat een tiende deel van zijn of haar gehele
bezit onder aanwijzingen van de Ahmadiyya Jama’at zal worden gewijd aan de verspreiding
van de Islam en het ten uitvoer brengen van de leerstellingen van de Islam.
Deze fondsen zullen ook worden aangewend om die wezen, die armen en die nieuwe
bekeerlingen tot de Ahmadiyya Jama’at te helpen die niet beschikken over voldoende
middelen om zichzelf te onderhouden.
(3) De derde voorwaarde is dat al zulke personen een rechtschapen leven leiden en afzien van
al hetgeen verboden is en niets zullen doen dat neerkomt op het verenigen van iets met God of
op een vernieuwing in het geloof. Hij moet een ware en oprechte Moslim zijn.
In de toekomst zal slechts die persoon in
deze Maqbara Bahishti worden begraven
die voldoet aan deze voorwaarden. Het is
mogelijk dat er personen zijn die zijn
getroffen door een aard van achterdocht en
mij met betrekking tot dit project het
voorwerp van bezwaren maken en deze
regeling zien als gebaseerd op zelfzuchtige
redenen of deze beoordelen als Bid’at
(ongerechtvaardigde vernieuwingen). Maar
houd in gedachte dat dit de werken zijn
van God, de Machtige, en Hij doet wat Hij
wil. Hij heeft inderdaad gewild dat Hij
door dit plan onderscheid zal maken tussen

de huichelaar en de gelovige. En ook ik
ben van mening dat zij die zijn ingelicht
betreffende dit Goddelijke programma en
die er onmiddellijk en zonder aarzeling
naar verlangen om een tiende van hun bezit
te besteden op de weg van Allah – ja, zij
tonen zelfs een grotere ijver voor de zaak
van Allah – een zegel (van goedkeuring)
op hun geloof plaatsen. Allah zegt: “Ik ben
Allah, de Alwetende. Denken de mensen
dat zij met rust zullen worden gelaten
alleen omdat zij zeggen: ‘Wij geloven’
zonder dat zij zullen worden beproefd?”
(HQ 29:2,3) Denken de mensen dat Ik
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(Allah) tevreden zou zijn alleen door het
woord van hun mond “Wij hebben
geloofd” en dat het nog niet tijd is dat zij
zullen worden beproefd.

uitgave: 2, 2012

Wasiyyat-programma. Hazrat Khalifatul
Masih Vaba heeft in 2004 onze aandacht
wederom gevestigd op dit gezegende
programma tijdens de Jalsa Salana van het
Verenigd Koninkrijk in 2004.

In de tijd van de Heilige Profeets toonde
God zelfs hele kleine beproevingen.
Bijvoorbeeld: het was de gewoonte om
vóór het raadplegen van de Heilige Profeets
een nadhrana (klein geldbedrag) te geven.
Hierin lag dus een beproeving voor de
huichelaars. Ik ben ook van mening dat in
de beproevingen van vandaag de gelovigen
van de eerste orde die in werkelijkheid
voorrang hebben gegeven aan het geloof
boven de wereld, zullen worden
onderscheiden van anderen en het zal
worden bewezen dat zij de eed zijn
nagekomen die zij in de bai’at hebben
gedaan en het feit duidelijk hebben
gemaakt dat zij waarachtig zijn in hun
geloof.

Hazur had ons het doel gegeven dat
tenminste 50% van de verdienende leden
in ieder land en iedere Djama’at deel
moeten nemen aan dit gezegende
programma en dat nieuwe standaarden in
het doen van opofferingen moeten worden
gezet. Iedere Djama’at deed haar uiterste
best om de doelstelling te bereiken. Door
de genade van Allah was Djama’at Belgie
de eerste Djama’at die het doel bereikte.
Djama’at Holland bezette Alhamdulillah
de tweede plaats en bereikte een positie
van 54%. Door de genade van Allah kan de
situatie van Ladjna als voorbeeld dienen.
Alhamdulillah!
Hazrat Khalifatul Vaba zei: Ik richt mij in
het bijzonder tot Ladjna dat zij haar best
moeten doen om deel te nemen aan dit
Goddelijke programma en zij moeten ook
trachten hun echtgenoten en kinderen naar
dit programma te brengen. Om uzelf en uw
kinderen te redden vraag ik die leden van
Ladjna die nog niet aan dit programma
deelnemen nederig om naar voren te
komen en zich te bedekken met deze
mantel van Wasiyyat en overeenkomstig
de instructies van onze geliefde Khalifa
deel te nemen aan dit programma. Maak
uw huizen tot een Paradijs en ontvang de
zegeningen die aan dit gezegende
programma zijn verbonden.

Het lijdt geen twijfel dat deze instelling
(van Wasiyyat) de huichelaars zeer zwaar
zal vallen, en waardoor zij ontmaskerd
zullen worden en na hun dood, of zij nu
mannen of vrouwen zijn, zullen zij zeker
niet
worden
begraven
op
deze
begraafplaats. Maar zij die in deze zaak
uitmunten, zullen worden gerekend tot de
rechtschapenen en tot in eeuwigheid zullen
de zegeningen van God hen omringen.
Overeenkomstig de wil en de blijde
tijdingen van Allah richtte de Beloofde
Messiasa het Wasiyyat-programma op in
1905. Van 1905 tot 2004, dus in een
periode van 99 jaar, hebben slechts 38.000
Ahmadi’s
deelgenomen
aan
het
programma. De Jama’at werd herhaaldelijk
door de Khulafa herinnerd aan het

Moge Allah ons in staat stellen om de
wens van onze geliefde Khalifa volledig te
vervullen. Amin.
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Salat-u-Nabi
(Durood Shareef)
Een wonderbaarlijk gebed
Qudsia Basit
Majlis Nunspeet

Wat zegt de Heilige Koran over Durood?
In de Heilige Koran worden de gelovigen expliciet opgeroepen om Durood te lezen met vrede
en alle eerbied in de volgende woorden:
"Allah en Zijn engelen zenden zegeningen over de profeet. O Gij die gelooft, zendt
zegeningen over hem en wenst hem vrede met alle eerbied toe." (Surat Al-Ahzab 33:57)
bescherming tegen het kwaad van de Dajjal
(Antichrist).

Wat zijn de voordelen van Durood?
In de Heilige Koran zijn een groot aantal
geboden weergegeven om te volgen. Waarom
is dit zo? Door ze te volgen maakt de gelovige
zich dierbaar aan Allah. Hij wordt de
ontvanger van Zijn zegeningen en komt
dichterbij tot Hem. De gelovige wordt dan
beschermd van de Hel en verkrijgt de toegang
tot het Paradijs. Het gebod hier verwijst naar
een taak, die zo groot en enorm is… dat Allah
de Verhevene zijn engelen heeft volhandigt om
het werk te doen. Allah zelf roept ook
zegeningen uit naar de Profeets. Als Allah ons
beloningen geeft voor het volgen van zijn
geboden, hoe groot zou de beloning dan zijn
voor het volgen van iets van Allah Zelf doet?!
De Durood shareef oprecht uit het hart lezen
zou een bron van de hervorming van de
Ummah (mensheid) worden. Een bron van de
bescherming van de Ummah tegen het
schadelijke. Een bron van ons eigen
hervorming. Een middel van acceptatie van
onze gebeden en ook een basis van onze

Het gebed stopt tussen de hemelen en aarde,
zonder het lezen van Durood!
Ik zal nu een zeer interessante uitspraak van de
Heilige Profeets met jullie allen delen. Wellicht
hebben jullie dit niet eerder gehoord. De
Heilige Profeets zegt dat het gebed tussen de
aarde en de hemelen stopt als er géén
begroetingen en zegeningen (Durood) worden
gedaan op de Heilige Profeets. Géén deel van
het gebed reikt boven om te worden
voorgelegd aan Allah.
Zeer belangrijke Ahadith over Durood
Shareef
De Heilige Profeets heeft gezegd dat: Allah zou
tien keer zegeningen sturen naar degene die
een keer Durood leest met de oprechtheid van
het hart. Allah zou zijn toestand tien keer
verheffen, en zijn tien zonden vergeven.
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wilt stuur dan zegeningen naar mij. Hij heeft
ook gezegd dat: Het uitbundig gedenken van
Allah en zegeningen naar mij sturen is een
bron voor het verwijderen van ontbering
(onheil en gebrekkigheid).

De vraag is nu op welke manier wij Durood
moeten lezen? De Heilige Profeets heeft
uitgelegd hoe je de Durood moet lezen. "Stuur
de Durood met absolute oprechtheid".
Tijdens het lezen van zegeningen moet elke
persoon zichzelf onderzoeken (zelfreflectie).
Maar ook hun hart onderzoeken hoeveel
wereldse vuil er in zit en hoeveel oprechtheid
van het hart er is in het sturen van de Durood
Shareef. Het moet niet als een plicht worden
gezien maar met liefde en overtuiging worden
gelezen.

En op de Dag des Oordeels, bij elke fase van
de angstwekkende Dag, zou de persoon die de
meeste zegeningen in de wereld naar mij heeft
gestuurd het dichtst bij mij zijn.
De transformaties als gevolg van zegeningen
bij het lezen van Durood zal het leven op aarde
hemels maken. Bovendien zijn het deze goede
daden en vrome handelingen, die het huidige
leven hemels maken en men de ontvanger
maken van de Hemel in het Hiernamaals.

Laten we nu kijken wat de Beloofde Messiasa
hierover zegt: Durood, wat een enorme bron is
het voor bereiken van standvastigheid, lees het
in overvloed. Hoe dan ook, reciteer het niet als
een gewoonte, maar houdt de schoonheid en de
gunsten van de Heilige Profeets, die hij ons
bracht in uw gedachten; voor de verheffing van
zijn toestand, en het vooruitzetten, en voor zijn
overwinning. Het resultaat van dit zou zijn dat
jou de zoete en heerlijke vruchten van de
aanvaarding van gebeden zou worden gegeven.

De Heilige Profeets heeft tenslotte: Zoek
bemiddeling voor mij want dit is een status uit
de rangen van het Paradijs dat aan een persoon
wordt gegeven uit Allah's dienaren en ik heb
hoop dat ik het zal zijn.
Op een avond las de Beloofde Messiasa zoveel
zegeningen over de Heilige Profeets dat hij die
nacht in zijn droom zag dat de engelen
waterzakken vol met licht aan het brengen
waren in zijn huis en dat een van hen tegen
hem zei:‘‘Dit zijn de zegeningen die je hebt
gelezen op Mohammeds ‘‘

De Beloofde Messiasa heeft ook gezegd dat je
je niet moet focussen op hoe vaak je het hebt
gezegd. Heel belangrijk dus! Want er zijn
mensen die focussen op het aantal.
Het belang van Durood Shareef?
De
Heilige
Profeets
heeft
gezegd:
“Degene die geen zegeningen naar hem stuurt
is erg gierig, een vrek. Hij is niet alleen de
zonde van gierigheid op zichzelf aan het zetten,
hij is ook beroofd van Allah's zegeningen.”

Wat wil ik hiermee bereiken?
Het is de verantwoordelijkheid van elke
Ahmadi Moslim, degenen die de Imam van de
Tijd hebben geaccepteerd, om veelvuldig
Durood op te lezen uit liefde voor de Heilige
Profeets. Dit is voor je eigen bestwil en voor de
andere Moslims opdat Allah de Moslim
Ummah mogen beschermen tegen vernietiging.

Net zoals we hebben gezien stuurt Allah tien
keer meer zegeningen naar de persoon die
eenmaal zegeningen stuurt. Deze manier van
het bereiken van God's toevlucht is een manier
dat de Metgezellenra van de Heilige Profeets en
sommige Metgezellenra van de Beloofde
Messiasa
alle
andere
(vrijwillige)
gebeden opzij zouden zetten en zich
bezighouden met Durood Shareef.

Moge Allah ons leiden op het rechte pad, moge
wij dankbare dienaren worden van God, moge
wij Allah dankbaar zijn omdat hij ons in staat
heeft gesteld de Imam van de tijd te
accepteren. En moge Allah ons nu in staat
stellen om deze acceptatie te eren, en ons ten
alle tijden op de paden van zijn welbehagen
leiden, Ameen.

De Heilige Profeets zegt ook dat als je mijn
genoegen wilt bereiken en naar het Paradijs
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Uit het leven van
gerespecteerde wijlen Abdul Aziz Joemmanbaks
(1935-1985)
Mevr. Amtul Hafeez Joemmanbaks
Majlis Nunspeet
Eerste Ahmadi-moslim van Suriname
(Bai’at 25 januari 1955)
Mijn echtgenoot, Abdul Aziz Joemmanbaks, was afkomstig uit een gerespecteerde
Hindoestaanse familie. In 1953 maakte hij kennis met de Ahmadiyya Moslim Djamaat.
Hoewel hij nog op jonge leeftijd was werd hij hierdoor zodanig geraakt, dat hij besloot om
een lange reis te maken naar Rabwah, duizenden kilometers verwijderd van zijn geboorteland.
Hij schreef zich in voor de Jāmi'ah (opleidingsschool voor imams) en met liefde en
enthousiasme maakte hij zijn studie in vijf jaar af.
Rabwah was indertijd pas gesticht, de wegen waren stoffig, hete windvlagen teisterden het
dorp en de gebouwen waren nog in aanbouw. Dit verdroeg hij allemaal met vreugde. In
Rabwah besloot hij Waqf te doen d.w.z. zijn leven in dienst te stellen van de Djamaat. Hij
schreef hierover een brief naar Mirza Mubarak Ahmad, hoofd Wakil-i- Aala en vermeldde
erbij dat hij er geen financiële tegemoetkoming voor wilde ontvangen.
Zijn studie viel in de Khilafatperiode van Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad, de
tweede Khalifatul Masihra. In 1954 werd een aanslag gepleegd op Hazur tijdens het gebed en
samen met de groep mannen die in de voorste rij stonden, sprong hij naar voren om zijn
geliefde Khalifa te beschermen. Zijn hand raakte gewond door het mes en het litteken op zijn
duim bleef zijn leven lang zichtbaar. Aan zijn kinderen liet hij vaak zijn duim zien en vertelde
met emotie over deze gebeurtenis.
Hij vertelde hoe Mirza Bashir Ahmad Sahib, met wie hij heel goed bevriend was, met zijn
hand op zijn schouder al pratende samen met hem naar huis liep. Vol emotie vertelde hij dat
zijn tijd in Rabwah de mooiste tijd uit zijn leven was. Ook met Sahibzada Mirza Mubarak
Ahmad en Sahibzada Mirza Waseem Ahmad onderhield hij goede relaties. Hij hield veel van
hen.
In 1957 werd onze Nikah gedaan (huwelijk voltrokken) door Khalifatul Masih IIra. Hazur zelf
stelde mijn Haq Mehr (de bruidsschat) vast en zei tegen mijn echtgenoot dat hij deze ook echt
moest overhandigen. Omdat ik geen vader had trad mijn oom, Hafiz ur Rahman op als voogd.
De vader van mijn man verbleef in Suriname en daarom trad Mirza Mubarak Ahmad sahib op
als zijn voogd. Voor onze Rukhstana* mochten we de auto van Hazurra gebruiken, wat
natuurlijk heel bijzonder was.
Na het huwelijk vertrokken wij naar Suriname. Het werd een lange, gedenkwaardige reis met
het stoomschip Asia. Via het Suezkanaal voeren we langs Egypte, bezochten de piramiden,
vervolgens de stad Pompeï en kwamen aan in Amsterdam. Van hieruit voeren we naar
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Londen waar we overstapten op een andere oceaanstomer. Vervolgens arriveerden wij via
Trinidad en Barbados in Suriname.
Omdat hij Ahmadiyyat had aanvaard keerde een groot deel van de familie zich tegen hem.
Zijn zwager adviseerde zijn vader zelfs om hem uit huis te zetten; we verbleven in het huis
van mijn schoonvader Abdoel Ghafar. Maar mijn schoonvader steunde zijn zoon en bood zijn
huis aan als Baitul Zikr. De Jumu'ah gebeden en overige Djama’at programma’s werden hier
gehouden. Dankzij zijn inspanningen besloten zijn vader en twee broers Bai’at te doen. Hij
gaf Koranles aan mannen, vrouwen en kinderen en dankzij hem maakten velen kennis met de
Djama’at.
In 1966 emigreerden wij met onze vier kinderen naar Nederland. Hier kreeg hij de
gelegenheid om de Djama’at te dienen en altijd was hij de rechterhand van de muballigh.
Tot zijn taken behoorden het onderhoud van het gebouw (schoonmaak en schilderwerk), de
geluidsinstallatie, het opzetten van de tent voor speciale Djama’at programma’s en het
ontvangen van de gasten. Eens opperde de muballigh dat het verf van de muren van de
moskee aan het bladderen was, maar dat er geen geld was om dit te verhelpen. Hierop kocht
mijn man verf, huurde een ladder en nam een week vrij van zijn werk. De hele week, van ’s
ochtends vroeg tot ’s avonds laat werkte hij door totdat het schilderwerk er weer strak uitzag.
Iedere vrijdag nam hij een paar uur vrij en na het gebed ging hij vervolgens weer aan het
werk. Ieder weekeinde was hij in de moskee en vaak nam hij gasten mee naar huis.
In deze periode kwam de derde Khalifatul Masih, Mirza Nasir Ahmadrh zeven keer naar
Nederland. Mijn man was de enige persoon die Hazurra als chauffeur mocht rijden. Op een
keer wilde Begum Sahiba gaan winkelen en Hazurra vroeg of mijn man samen met mij, zijn
vrouw wilden meenemen. Uit verlegenheid liep hij meters vooruit, waarop Begum Sahiba
hem op liefdevolle toon vroeg of hij naast ons wilde lopen.
Met Chaudry Zafrullah Khan was hij zeer goed bevriend. Chaudry sahib behandelde hem met
veel respect en vroeg hem altijd om assistentie. Als Chaudry sahib naar Londen ging dan
vertrouwde hij hem de sleutel van zijn appartement toe en gaf hem geld voor de
boodschappen. Vóór zijn terugkomst vroeg hij hem om wat brood, melk en boter in de
koelkast te zetten.
Hij was in de gelukkige omstandigheid dat hij behulpzaam kon zijn bij het oprichten van
Ladjna Imaillah. In 1968 kwam mevrouw Akmal sahiba naar Nederland. Zij vertelde dat
Chotie Appadjaan (de vrouw van Hazrat Mirza Bashir-ud-din Mahmood Ahmad) haar had
verzocht om in Nederland een afdeling van de Ladjna te starten. Omdat zij geen Nederlands
sprak en de cultuur niet kende, vroeg zij ons om hulp. Mijn Nederlands was niet toereikend,
maar mijn echtgenoot was bereid hulp te bieden. In die tijd kwamen er voor het Ied- gebed
veel Turken, Marokkanen, Indonesiërs en Surinamers naar de moskee. Zij spraken Nederlands
en mijn man maakte kennis met hen en vertelde hen over de doelstellingen van Lajna
Ima'illah. Zij waren verheugd dat iemand hen het gebed kon leren en dat zij religieuze kennis
konden opdoen. In de beginperiode van de bijeenkomsten zat mijn echtgenoot achter de deur
van de Mobarak Moskee en beantwoordde tot ieders tevredenheid de vragen van de vrouwen
en kinderen.
Wanneer er gasten uit Rabwah kwamen nam hij ze altijd mee naar huis en informeerde naar
zijn vrienden aldaar. Zijn karakter was zachtmoedig, dankbaar en geduldig. In moeilijke tijden
klaagde hij nooit. In 1978 was hij in staat om naar Pakistan te reizen. Vandaar uit ging hij
naar Qadian om Mirza Waseem Ahmad sahib te ontmoeten. Hij vertelde vaak over zijn liefde
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voor Qadian en zijn inwoners. Bij ieder gelukkig moment in zijn leven dacht hij aan hen en
schonk hij geld aan de Derwisj-i-Qadian.
Op een ochtend vertelde hij mij dat hij in een droom de Beloofde Messiasa had gezien.
Diezelfde middag ontvingen wij een brief van Mirza Waseem Ahmad sahib, waarin hij
mededeelde dat hij met het geld dat hij hiervoor had gekregen de Aqieqa* van de drie
kinderen had volbracht. Voor onze oudste dochter had Mirza Bashir Ahmad sahib de Aqieqa
indertijd verricht in Rabwah.
Op veertigjarige leeftijd kreeg hij een hartaanval, maar herstelde hierna. Hoewel hij
hartpatiënt was bleef hij voor de Djama’at werken. Omdat hij erg veel last van heimwee had
besloot hij in 1980 naar Suriname terug te keren. De artsen waren niet op de hoogte van zijn
hartklachten en toen hij vertelde dat hij pijn in zijn rechterarm had werden er wel foto’s
gemaakt, maar er volgde geen behandeling. Vrij plotseling is hij op 29 mei 1985 overleden
aan een hartstilstand, innā lillāhi wa innā ilaihi rāji'ūn. Omdat dit zijn grote wens was, is hij in
zijn geboorteland Suriname begraven. Ik verzoek u om voor hem te bidden. Moge Allah hem
de hoogste status in het paradijs schenken en hem omwikkelen met Zijn Genade.
Amtul Hafeez Joemmanbaks
Dochter van Sheikh Abdul Karim

*Verklarende woordenlijst:
Rukhstana: de bruid neemt afscheid van haar familie en gaat met haar echtgenoot mee naar
huis.
Aqieqa: op de zevende dag na de geboorte van een kind wordt in de Islam een dier geofferd
als teken van dankbaarheid en vanuit de filosofie dat het kind bereid zal zijn zich altijd in te
zetten voor het geloof (Deze filosofie vinden we ook in het offer tijdens Ied-ul-Adha, waarbij
men belooft alles voor het geloof op te offeren). Het offer mag ook op een later tijdstip
worden verricht.
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Ahmadiyya, het geloof van de waarheid
Voor onze lieve zoon Vishal Ahmad Kharl
Mevr. Nasra Kharl
Majlis Schiedam
Mijn vader, de heer Chaudhry Shafqat Hayat Theem Sahib, was de enige Ahmadi
overgebleven in zijn familie want de rest van de familie was geen Ahmadi meer. Het kon zo
zijn dat hij ook weigerde om een Ahmadi te blijven maar door de zegeningen van God bleef
hij Ahmadi want tijdens het Maghrib-gebed in de stand van Sajdah las hij de volgende
woorden dat ‘Ahmadiyya het ware geloof is’.
Door al deze liefde en zegeningen van God zijn wij op deze dag nog Ahmadi. Met wij bedoel
ik mijn broers en zussen.
Nu ga ik iets over Vishal Ahmad Kharl (waqf-e-nau) vertellen. Hij is nu bekend als Mauood
Ahmad en met deze naam zal die altijd in onze harten leven. Hij hield veel van zijn opa
(moederskant). En door het geplante plant van Ahmadiyyat kreeg hij de kracht om te strijden
tegen zijn ongeneeslijke ziekte. Maar hij overleed op zaterdag 28 mei 2011, (Inna lillahi wa
inna ilaihi raji’un). Hij leed aan botkanker, als je de naam al hoort schrik je dood en kan je het
ergste bij voorstellen. Maar gelukkig was het niet zo erg bij hem want het leek net alsof God
zijn ‘’vleugels’’ over hem had verspreid en zijn pijn had weggenomen.
In het begin van de behandeling dachten we echt van wat gaat er nou gebeuren. Maar door de
zegeningen van God bleef mijn zoon sterk en hij streed met volle kracht tegen deze ziekte.
Ongeveer binnen 1 jaar na al die behandelingen en operaties kregen we het slechte nieuws
horen. Het nieuws was niet erger dan een aardbeving. Want de uitslag was niet positief, we
kregen te horen dat de kanker in alle delen van het lichaam met snelheid was verspreid en niet
meer te genezen was. Dit waren de woorden van de arts.
De zon scheen op die dag en het licht verspreidde zich in alle hoeken. Maar voor ons was het
donker geworden. We zagen de stralen niet meer, alles was donker geworden. Het leek net
alsof er helemaal geen dag was begonnen. Alles was aan het stuk gaan van binnenuit. Het hart
brak uiteen als een glas. Mijn lichaam raakte de kracht kwijt, zelfs het ademen werd moeilijk,
maar God had het al besloten, hij wilde deze opoffering van ons.
Er is een gezegde van onze 4de Khalifarh, want hij zei ‘deze Waqf-e-Nau kinderen zullen in de
handen van God spelen’. Net als je een baby in je schoot neemt en door een slaapliedje in
slaap laat vallen. Zoiets gebeurde ook met mijn zoon Vishal. (Alhamdulillah).
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Voortijdige Onderwijs:
Vanaf het begin was hij een goede student. In elke groep behaalde hij altijd de eerste positie.
En de leraren waren heel erg blij met hem. Toen hij in groep 8 was riep zijn leraar ons voor
een afspraak en zei dat u kind later in de toekomst Einstein zal worden. Daarom wilden wij
een foto met hem samen maken, wie weet krijgen wij later geen kans meer. Toen haalde hij
net als altijd de eerste positie ook in groep 8, Alhamdulillah. Na groep 8 begon hij met Olevels maar na 2 maanden kreeg hij van de dokters te horen dat hij botkanker had.
De ontmoeting met de 5de Khalifaaba en zijn adviezen:
Na alles wat de dokters hadden gezegd, had hij de kans gekregen om de huidige Khalifaaba te
ontmoeten. Het was een mooie toeval. Want toen wij het bericht kregen dat Hazuraba in
Nederland (Nunspeet) was, vertrokken wij ook direct naar Nunspeet. Het sneeuwde erg in
deze tijd. Alles liep vast, zelfs de reis wat meestal 1 ½ uur duurt, duurde 3 uur. We wilden zo
graag Hazuraba ontmoeten. We wilden dat Vishal Ahmad, Hazuraba kon ontmoeten. Gelukkig
was het toch nog gelukt. Er werd op het moment een foto genomen wat voor ons nu als een
mooie herinnering is achter gebleven. Hazuraba gaf als advies om Homeopathie te gebruiken.
Door deze methode kon hij 10 maanden lang rustig in zijn huis doorbrengen.
De liefde voor de Heilige Koran:
Hij had veel liefde voor de Heilige Koran. Hij las zelf elke dag uit de Heilige Koran met Urdu
vertaling.(Alhamdulillah). En hij verzocht anderen om hetzelfde te doen.
Het contact met waqf-e-nau:
Doordat hij een Waqf-e-Nau was, wilde hij naar de Jami'ah Ahmadiyyah gaan. Hij haalde
altijd de eerste positie in toespraken en nam ook deel in andere wedstrijden, een prijzenkast
van hem met veel bekers en medailles kunt u zien.
Andere bijzonderheden:
Hij was cum laude geslaagd voor het fietsexamen in groep 7, Alhamdullilah.
Dit was een bijzondere gebeurtenis, 10 jaar lang had niemand dit gepresteerd. Daarom mocht
hij ook een certificaat en een eervolle onderscheiding ontvangen van de verkeerspolitie te
Maassluis. En met trots in zijn toespraak sprak hij hierover, dat er na 10 jaar weer iemand van
onze streek op de eerste plaats is gekomen, Alhamdullilah
Ware dromen:
Vishal Ahmad had heel vaak de Beloofde Messiasa in zijn dromen ontmoet. Hieronder ga ik
een paar dromen opnoemen. Voordat ik de dromen ga vertellen wil ik jullie allemaal vertellen
dat hij heel erg van God’s namen hield. In tijd van zijn ziekte had hij zijn naam veranderd in
Mauood Ahmad maar hij riep het niet regelmatig.
Droom 1 (Naam Mauood Ahmad):
Van Allah kreeg hij altijd dromen die vol waarheid zaten. Hij had veel liefde voor de namen
van Allah. Daarom koos hij zelf de naam Mauood Ahmad uit, om zo genoemd te worden.
Een keer had hij gedroomd dat hij met de Beloofde Messiasa aan het telefoneren was. De
Beloofde Messiasa vroeg hoe het met zijn gezondheid gesteld was, Mauood zei dat de
toestand best ernstig was en dat hij veel pijn leed. Hij verzocht om Dua. De Beloofde
Messiasa vroeg of hij Mauood Ahmad was, en hij antwoordde daarop: ja. Na deze droom
stelde hij vast dat hij alleen nog maar Mauood Ahmad genoemd wilden worden.
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Droom 2 (foto van Hazuraba):
Er is nog een droom waarin hij in een ziekenhuis is. Hij staat in een gang voor een foto van
Hazuraba. En wilt graag vragen dat hij nu beter is geworden en de dokters hebben hem gezegd
dat hij dat hij naar huis mag. Hoe kan het ineens beter worden? Maar in zijn mond is een
kauwgom dus hij loopt naar de prullenbak om het weg te gooien. Nadat hij het weggegooid
heeft kijkt hij weer naar de foto van Hazuraba maar de foto is veranderd in een foto van een
shaheedane uit Lahore. De foto is van een shaheed.
Mijn zoon was heel erg blij met deze droom maar het gaf mij wel een seintje van wat er in de
toekomst kan gebeuren. En zie, precies na een jaar overleed hij op 28 mei 2011 waardoor hij
ook tot deze shaheedane Lahore behoorde.
Droom 3 Het lezen van Durood Shareef:
In een andere droom staat hij voor een foto van de Beloofde Messiasa en leest heel veel
Durood Shareef achter elkaar. En bidt dat hij zo snel mogelijk weer beter wordt.
Dit was zijn laatste droom.
Voor het overlijden:
Ongeveer vijf maanden voor het overlijden kreeg zijn tante in haar droom een brief van de
Beloofde Messiasa. Hij las het zelf voor, de woorden waren: ‘Geef de jongen mijn boodschap
dat het nu nog niet zijn tijd is om te komen, wanneer de tijd is kom ik hem zelf ophalen’.
Door deze droom dachten wij dat hij zal genezen. En dat het nog geen tijd was voor zo’n
ziekte. Maar aan de andere kant waren wij ook heel erg blij. Want het was een boodschap van
de Beloofde Messiasa zelf en niet iedereen krijgt de gelegenheid om zo iets te kunnen
ontvangen. De rest weet God, want hij is de Alwetende.
Tawakkal- illal lah ‘het geloof in god’.
We hebben het bewijs al gezien met onze ogen dat God bestaat. En toen zijn wij met zijn
allen opgestaan met het geloof dat Allah groot is (Allah-o-akbar). Toen heeft mijn zoon
zichzelf helemaal overgegeven aan zijn Heer. Hij had het touw zo goed vastgehouden dat niks
of niemand tussen hem en God kon komen. Je kon de liefde voor God in zijn ogen zien. En je
kon zien dat hij de wil had om te leven. De angst voor de ziekte was weg. Hij praatte alleen
maar over God en had veel waarde voor hem. Deze 10 maanden gingen zo voorbij dat we het
niet eens merkten. Maar het geloof in God, het geestelijke gevoel heeft een grote zwaarte. Het
is net alsof je een duik in een diepe zee hebt genomen en dan iets hebt gevonden.
(Alhamdullilah). Er is een couplet uit 1 van zijn favoriete gedichten van Beloofde Messiasa
dat hier van toepassing is:
‘Mensen die echt van God zijn die zijn nooit bang voor de dood, dus wees een goede mens
van God en je zult zien dat dood niet eens dichtbij zal kunnen komen.
Overlijden:
Dood gaan iets van wat er toch gebeurt, je kan er niet aan ontsnappen. Elke ziel moet er wel
ooit doorheen. Zaterdag, 18 mei 2011 rond 6 uur in de avond werd mijn zoon ongerust. Hij
kreeg geen rust dus hij zei tegen mij ‘mama ik wil even gaan slapen, misschien krijg ik dan
een beetje rust’. Na deze woorden ging ik’ wudhu‘ doen net als altijd en ging ik bij hem
zitten. Er was nog geen minuut voorbij en hij opende zijn ogen en keek naar mij, hij begon
steeds sneller te ademen, ik hield snel zijn hand vast en begon de verzen van de Heilige Koran
te lezen. Op dit moment kreeg ik een droom voor me die ik eerder ook had gezien. De droom
was zo:
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Op een nacht, vol sterren en licht zit mijn zoon en ik in de koets. We zitten tegenover elkaar,
de koets staat stil voor het stoplicht want die staat op rood. Ik zeg tegen hem wanneer het
groen wordt dan gaan wij verder rijden. En toen het groen werd begint het koets weer te
rijden. Ik begin de verzen van Heilige Koran te lezen (richting mijn zoon). Dan zie ik dat uit
de hemel een soort sneeuw op hem begint te vallen, na deze gebeurtenis ben ik God erg
dankbaar.’
En precies op deze manier las ik ook de verzen van de Heilige Koran en hij begon heel
langzaam weer normaal te ademen, en zei ‘Mama, sorry’. Wat eigenlijk betekende dat
‘Mama, ik moet nu gaan’. En na deze woorden sliep hij voor altijd. Je kon precies die rust
zien op het gezicht van hem, wat ook te zien was in mijn droom. En nu heeft hij zichzelf als
die sterren in onze harten bevestigd. Hierna heb ik mijn hand uit zijn hand gehaald en keek
naar de foto van de Beloofde Messiasa en zei: dat u, uw belofte heeft waar gemaakt. U bent
hem komen ophalen, we zijn blij, met wat, God blij is. Ik ging 2 Nafl lezen. En uit mijn hart
kwam: Degene die heeft geroepen is heel mooi, en heb mijn hart aan hem gegeven.
Ik bedank alle leden van mijn Djama’at, die voor mijn zoon Mauood Ahmad hebben gebeden.
En verzoek u allen om nog steeds mij en mijn familie in u gebeden te herinneren zodat ik
sterk kan blijven. Moge God ons altijd zegeningen, Amien.
Het gebed van Nawab Mubarka Sahibara:
In deze toestand is het beste om altijd Du’a te doen, altijd hulp te vragen aan God en vragen
of hij ons wilt vergeven voor onze slechte daden en ons hulp bied met het zuiveren van onze
harten. Moge onze intensiteiten positief zijn, zowel voor onze huizen en in onze harten. Moge
we altijd goed blijven doen en denken. Moge God ons ver houden van alle slechte dingen, en
moge het ons (onze kinderen) van alle ruzies ver houden. Laat het niet gebeuren dat de
vijanden door onze zwakheden ons kunnen uitlachen en blij worden. O, God, help ons en
zegen ons met u speciale zegeningen. Zuiver ons hart en maak ons een echt goede Ahmadi,
maak van ons zo’n voorbeeld wat wij in het echt moeten zijn. Help mensen die aan het vallen
zijn en maak ons van jou. Wordt voor altijd onze steun, hou onze handen goed vast. Moge we
altijd standvastig blijven in u weg. En moge onze hiernamaals leven goed zijn. O onze Heer,
de Barmhartige, de Vrijgevige, maak ons successvol voor de Heilige Profeets en de Beloofde
Messiasa door ons vergiffenis en barmhartigheid te schenken.
Ameen summa Ameen
(Tehreerat Mubarka ke Safa 156)
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Gedicht
Ter gelegenheid van de komst van Hazrat Mirza Masroor Ahmadaba
in Nederland op 2 juli 2011
Geschreven door Abida en Sadia Chowdhrie
Majlis Amstelveen
Welkom Hazur welkom
welkom in Nederland
Welcome Hazur welcome
welcome in Holland
Wat een mooie dag, is het vandaag
Wij voelen ons, gezegend
What a beautiful, day it is today
we feel, so blessed
O majesteit, uwe hoogheid
door uw bezoek, zijn wij vereerd
O majesty, your highness
with your visit, we are honoured
Welkom Hazur welkom
welkom in Nederland
Welcome Hazur welcome
welcome in Holland
Wij zijn verlicht, door uw nour
U bent beeldschoon, Hazur
We are lighten up, with your nour
You are beautiful, Hazur
O majesteit, uwe hoogheid
Uw gebeden, zijn onze houvast
O majesty, your highness
your prayers, is our support
Ahmadiyyat Zindabad
Khilafat voor eeuwig
Ahmadiyyat Zindabad
Khilafat forever
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Woordelijke vertaling van De Heilige Koran
Meanings of the difficult words of the Holy Qur’an’ van Dhr. Maulana Bashir Ahmad Qamar Sahib

Part 1. R-1 Al-Baqarah. R-1.

Roekoe nr. 1 van Deel 1. Roekoe nr. 1 van Soera
Al-Baqarah

Nederlandse vertaling: Nadia Samreen
Majlis Leeuwarden
Ik ben Allah, de Alwetende
Dit (het woord wordt voornamelijk
gebruikt in de zin van ‘dat’, maar
het wordt ook wel gebruikt in de
zin van ‘dit’, hetgeen verwijst naar
de hoogwaardigheid van het
gerefereerde eenheid).
Een volmaakt Boek.
Kh.I: Een uitgebreid boek
bestaande uit uitmuntende
eigenschappen
Twijfel
In
Het, dit
Hierin
Leiding
Voor de rechtvaardigen,
godvrezenden, die zich tegen
kwaad behoeden
Zij geloven
Het onzienlijke
Zij onderhouden, alle voorschriften
en regelmaat in acht nemend
Gebed
Vanuit
Hetgeen , wat
Waaruit
Wij gaven
Aan hen
Zij besteden
42

I am Allah, the All-Knowing
This ( - it is primarily used in the
sense of ‘that’, but it is also used in
the sense of ‘this’ indicating the
high rank and dignity of the thing
to which it refers.)
A perfect Book. Khalifatul Masih
I:Comprehensive book of
excellences
Doubt
In
It
In it
Guidance
For the righteous, guarding against
evils.
They believe
The unseen, invisible
They observe, perform with all
prescribed conditions and
regularly.
Prayer
From (out of)
What /which
Out of what
We provided
For them (to them)
They spend
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Is geopenbaard
Aan
Gij, u
Aan u
Vóór u
Het Hiernamaals
Zij hebben standvastig vertrouwen
Zij zijn het
Zij die zullen slagen
Zeker
Zij verwierpen
Gelijk, hetzelfde
Of
Gij waarschuwt
Of
Niet
Gij waarschuwt
Hij heeft verzegeld
Harten
Oren (vermogen van horen )
Ogen
Sluier
Straf
Groot
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Has been revealed
To
Thee
To thee
Before thee
Hereafter
They have firm faith
It is they
Those who shall prosper, succeed
Certainly, verily
They disbelieved, refused
Same, alike, equal
Whether
You warn
Or
Not
Thou warn
He has set a seal
Hearts
Ears (hearing power)
Eyes
Covering
Punishment
Great
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Cadeau voor de jaarlijkse bijeenkomst
In verband met Jalsa Salana Nederland, dat zal plaatsvinden op 18, 19 en 20 mei 2010 willen we u een
cadeau geven voor de jaarlijkse bijeenkomst:
“Bijeenkomsten vinden met betrouwbaarheid plaats.”
(De Heilige Profeet Mohammeds)
De jaarlijkse bijeenkomst is een uitnodiging tot bijeenkomen door de Beloofde Messiasa, doe het recht
aan die het hoort te krijgen. Voor de mensen die deze bijeenkomst bijwonen zijn door de Beloofde
Messiasa de volgende gebeden verricht vol met liefde:
“Voor ieder die reist voor deze bijeenkomst die voor Allah wordt gehouden: Moge Allah met hen zijn
en hen de hoogste beloning geeft. En moge Hij Barmhartig zijn voor hen. En moge Hij hun problemen
en moeilijke perioden voor hen makkelijk maken. En moge Hij de poorten naar hun wensen openen.
En moge Hij hen op de dag des Oordeels met die laten opstaan op wie Zijn Zegening en Genade is
nedergedaald. En beëindigen van hun reis moge Hij na hen een opvolger aanstellen uit hen.
O God, O Verhevene.
O Schenker en de Genadevolle.
O probleem Oplossende, verhoor alle
gebeden.
Geef ons overwinning boven onze
vijanden met duidelijke tekenen.
Alle soorten van kracht en macht bezit
Hij slechts.”
Amin.
(Artikel: 7 december 1892, uit verzamelde
artikelen, deel 1 pagina 342)
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