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Geachte zusters, 

Assalamo´ Alaikum wa Rahmatullahi, wa Barakatuhu, 

Wij zijn gezegend met de Barmhartigheid van Allah, de 

Almachtige, dat Ladjna Ima’illah Nederland de vierde uitgave 

van Khadija heeft uitgegeven. 

Het tijdschrift ‘Khadija’ is het tijdschrift voor Nederlands en 

Urdu sprekenden zusters, en wordt uitgegeven door Ladjna 

Ima’illah Nederland. Het informeert over allerlei interessante en 

leerzame onderwerpen uit de Islam en het leven van 

moslimvrouwen. 

Graag willen we alle lezers vragen om ook hun bijdrage te 

leveren aan het blad. Deel uw kennis met andere zusters, of stuur 

een heerlijk recept, uw reisverslag, een gedicht etc. 

Wilt u de redactie en alle zusters in uw gebeden herinneren die 

de uitgave van het tijdschrift mogelijk hebben gemaakt.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Nationaal 

secretaris Isha’at van de afdelingen Urdu of Nederlands. 

 

Wassalaam, 

  

De redactie 

September 2013 

 

 

 

 

 

LADJNA IMA’ILLAH BELOFTE 
 

 

ASH-HADU ALLA ILAHA ILLALLAHU WAHDAHU LA SHARIKA LAHU WA       

ASH-HADU ANNA MUHAMMADAN ‘ABDOHU WA RASULUHU 

Ik getuig dat er geen God is dan Allah, de Enige, zonder enige deelgenoot. 

En ik getuig dat Mohammed
s
, Zijn dienaar en Zijn boodschapper is. 

 

Ik verklaar plechtig dat ik altijd bereid zal zijn mijn leven, mijn bezit, tijd en kinderen op te 

offeren voor de zaak van het geloof en de gemeenschap. Ik zal altijd getrouw blijven aan de 

waarheid en zal altijd klaar staan om iedere opoffering te verrichten voor de bestendiging van 

het Ahmadiyya Khilafat, Insha’Allah. 
 

 

Nederlands en Urdu voorkant is gemaakt door: Zubda Nabeel, Majlis Rotterdam 



 

 

 

 

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 Mohammed
s
. 

 

a alaihi s-salâm, betekent: ‘Vrede zij met hem’.  

Deze afkorting wordt gebruikt na de naam van andere profeten dan de Heilige 

Profeet
s
. Bijvoorbeeld Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

a
, Hazrat Abraham

a
, Hazrat 

Adam
a
, 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 

Profeet
s 
en de Beloofde Messias

a
.  

Metgezellen zijn degenen die de Heilige Profeet
s 
of de Beloofde Messias

a 
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 Profeet
s
 en de Beloofde Messias

a
. 

 

atba 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 Djama’at over de 

hele wereld. De huidige Khalifa heet Hazrat Mirza Masroor Ahmad
atba

.  
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Boodschap van Sadr Ladjna Ima’illah Nederland 

 

Gij (Moslims) zijt het beste volk dat voor de mensheid (ter lering) is verwekt; gij gebiedt 

wat goed is, verbiedt wat kwaad is en gelooft in Allah (Surah Al-Imran, vers 111) 

Hazrat Khalifatul Masih II
ra

 legt in dit vers uit dat moslims het beste zijn omdat zij ten gunste 

van anderen geschapen zijn in plaats van voor eigen profijt. Men kan anderen alleen dan 

voordelen geven als hijzelf over de werkelijkheid van dat voordeel weet en ervan profijt heeft 

gehad. De verklaring voor dit vers is dat het één van onze grote verantwoordelijkheden is om 

over goede dingen te spreken en slechte dingen te verbieden. 

Hazrat Musleh-e-Mau’ud
ra 

heeft Hazrat Khalifatul Masih III
rh

 in 1934 voor studie en met 

daarnaast het volgende doel naar Engeland gestuurd:  

Ik stuur je naar Engeland met hetzelfde doel als waarvoor de Heilige Profeet
s
 voor de 

verovering van Mekka zijn metgezellen naar Mekka had gestuurd. Ik stuur je zodat je de 

westerse opvattingen kan begrijpen. Zoek de oorzaak van het gif dat het spirituele lichaam 

van de mens vernietigt. Wees bekend met het wapen dat de Dajjal tegen de Islam gebruikt. 

Het is jouw taak om de Islam te ondersteunen en materiaal te verzamelen om de Dajjali Fitna 

te vernietigen.  

Hazrat Khalifatul Masih V
atba

 vertelt: 'In deze tijd zijn Ahmadies de echte moslims. Wij zijn 

de echte gelovigen, omdat wij de Imam van deze tijd hebben geaccepteerd en we zijn bekend 

met de echte leer van de Islam. We proberen om de taken en bevelen op te volgen en een 

voorbeeld te zijn voor anderen. God heeft ons de taak gegeven om de boodschap van vrede op 

aarde te verspreiden. Voor deze taak moeten wij altijd gerechtigheid, waarheid en 

rechtvaardigheid tonen en voortzetten. We moeten de bevelen van God diepgaand begrijpen 

en in de praktijk brengen. Dit geldt ook voor het naleven van de rechten van Allah. Moge 

Allah ons in staat stellen om in onze huizen en omgeving met rechtvaardigheid te spreken en 

er naar te gedragen; wij moeten ook de mooie leer van de Islam door middel van Tabliegh 

verspreiden.' (Vrijdagpreek van 26 April 2013) 

In deze tijd, als een lid van de Ahmadiyya Djamaat, is het onze verantwoordelijkheid om een 

ware en oprechte band met Khilafat te hebben en onze kinderen hiervan bewust te maken. Wij 

kunnen op de Dag des Oordeel alleen gered worden als wij naar de vrijdagpreken van 

Hazur
atba

 luisteren en ons volgens de woorden uit de Heilige Koran (wij horen en 

gehoorzamen) ernaar gedragen. Alle woorden en preken van Hazur
atba

 hebben betrekking op 

de Heilige Koran en de Ahadith. Hazur
atba

 wil ons allen op de bevelen van God wijzen en ons 

hieraan herinneren. Behalve dat we God hiervoor bedanken, moeten we dit ook in praktijk 

brengen.  

 

Mevr. Bushra Hanief-Hendriks 
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Heilige Koran 

Hoofdstuk 3: Surah Aal-e-`Imran, vers 111  

 

 

 

 

 

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle, 

Gij (moslims) zijt het beste volk dat voor de mensheid (ter lering) is verwekt; gij 

gebiedt wat goed is, verbiedt wat kwaad is en gelooft in Allah. En indien de 

mensen van het Boek (Joden) hadden geloofd, zou het zeker beter voor hen zijn 

geweest. Sommigen hunner zijn gelovigen, maar de meesten hunner zijn 

overtreders. 
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Gezegde van de Profeet Mohammeds 

 

Hazrat Abu Huraira
ra 

vertelt dat de Heilige Profeet
s 
heeft gezegd: “Een persoon volgt de weg 

van zijn vrienden (namelijk dat het karakter van een vriend van invloed is op een persoon). 

Daarom dient diegene goed na te denken wie hij als vriend neemt.” 

(Abu Daud Kitaab-al-Adaab) 

 

Gezegde van de Beloofde Messiasa 

 

God, de Glorierijke, heeft zich met de volgende woorden tot de Heilige Profeet
s 
gewend: 

 

Gij bezit zeer zeker hoge morele voortreffelijkheden (68:5) Dit betekent dat alle hoogstaande 

morele eigenschappen zoals weldadigheid, moed, rechtvaardigheid, genade, milddadigheid, 

oprechtheid, grootmoedigheid, enz., alle werden gecombineerd in de persoon van de Heilige 

Profeet
s
. Kortom alle natuurlijke eigenschappen van de mens zoals vriendelijkheid, 

bescheidenheid, onkreukbaarheid, weldadigheid, waakzaamheid, standvastigheid, kuisheid, 

vroomheid, billijkheid, medegevoel, dapperheid, edelmoedigheid, verdraagzaamheid, 

lijdzaamheid, milddadigheid, oprechtheid, getrouwheid, enz., kunnen alle als zij worden 

getoond bij de juiste gelegenheden onder de besturing door rede en nadenken als morele 

eigenschappen worden beschouwd. In werkelijkheid zijn zij de natuurlijke toestanden en 

prikkels van de mens en worden tot morele eigenschappen als zij weloverwogen bij de juiste 

gelegenheden worden aangewend. Het is tekenend voor de mens dat hij vooruitgang wil 

maken en dat hij daarom door het volgen van een ware godsdienst, het het verkeren in goed 

gezelschap en het zich richten naar goede leerstellingen, zijn natuurlijke aandriften omzet in 

morele eigenschappen. Geen ander wezen is begiftigd met deze kenmerkende eigenschap.
 
 

(De Filosofie van de Islamitische leer, blz. 19 en 20) 
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Toespraak gehouden door  

Hazrat Mirza Masroor Ahmadatba  

Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap  

op 29 juni 2013 

O Ahmadi vrouwen en meisjes, 

In deze tijd, degenen die in de Bai’at van de Beloofde Messias
a
 treden en vervolgens beloven 

om zich met Taqwa (godvrezendheid) staande te houden en van lahuv-o-la’ab (genot en 

vermaak die een persoon op triviale gedachten brengen) afstand te doen, die aankondigen om 

volgens de geboden van de Heilige Koran hun schoonheid te beschermen, die hun eer en 

reputatie beschermen, die beloven om hun vermogen voor het verspreiden van het geloof in 

plaats van aan de wereldse voldoeningen uit te geven en die hun nageslacht voor het dienen 

van het geloof toewijden, moeten zelfevaluatie uitvoeren. Jullie moeten onderzoeken in 

hoeverre jullie zijn geslaagd om het leven te leiden dat niet de vertoorning/boosheid van Allah 

oproept. In hoeverre hebben jullie zich in de deken van maghrifat (vergiffenis van zonden) 

omgewikkeld. In hoeverre beschermen jullie zichzelf tegen het wereldse bedrog. In hoeverre 

maken jullie jullie beloftes waar. In hoeverre zijn jullie bezig met het zoeken van Allah’s 

Barmhartigheid en proberen jullie een ware gelovige te worden, Zijn zegeningen te erven. In 

hoeverre proberen jullie als het hoofd van jullie echtgenoot’s huis, jullie nageslacht van de 

gevaarlijke aanslagen van lahuv-o-la’ab te beschermen. In hoeverre proberen jullie de 

godsdienstige eer van jullie echtgenoten in stand te houden, zodat jullie door het inzamelen 

van Allah’s zegeningen voor altijd de erfgenaam worden van Zijn zegeningen. Moge Allah 

elke Ahmadi man en vrouw in staat stellen om Zijn zegeningen, maghfirat en aanvaarding te 

bereiken. 

 

29 juni 2013 

Toespraak aan de Ladjna tijdens Jalsa Salana Duitsland 

Hazrat Khalifatul Masih V
atba

 

 

 

 

“Islam zal vast en zeker 

slagen als u vijftig procent 

van de vrouwen weet te 

hervormen”. 

Hazrat Musleh-e-Mau’ud
ra
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Toespraak gehouden door  

Hazrat Mirza Masroor Ahmadatba
 

Ter gelegenheid van Jalsa Salana Nederland aan Ladjna Ima’illah 

19 mei 2012 

Vertaling: Arooj Kharl 

Majlis Schiedam 

Heilige Koran, hoofdstuk 33: 

Vers 36: 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.  

Vers 37: En het betaamt de gelovige man of vrouw niet, wanneer Allah en Zijn 

boodschapper over een zaak hebben beslist, dat er voor hen een keuze zou zijn in die 

zaak. En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt, is zeker klaarblijkelijk 

afgedwaald.   

 

In de Koranverzen die in het begin zijn gereciteerd (Heilige Koran, Hoofdstuk 33; vers 36 en 

37) is duidelijk vermeld wat God verwacht van een gelovige man en gelovige vrouw. Hierin 

staat vermeld over wat voor kwaliteiten zij moeten beschikken. Hier zal ik later op ingaan. 

 

In de Heilige Koran is er op meerdere 

plaatsen de opdracht gegeven om vroom te 

gedragen. De Heilige Koran heeft vermeld 

wie zulk gedrag verricht, heeft in dit leven 

en in het leven na de dood recht op de 

beloningen van Allah. Dat komt omdat 

Allah elke goede daad beloont. Bepaalde 

verzen bewijzen dat slechte daden zeker 

gestraft zullen worden. Net als dat er voor 

het krijgen van zegeningen tussen man en 

vrouw geen verschil wordt gemaakt, wordt 

in het krijgen van straf ook geen verschil 

gemaakt. Hoe iemand zich gedraagt, 

datgene krijgt hij ervoor terug. Dus aan de 

ene kant moet de Momin (gelovige man) en 

de Momina (gelovige vrouw) blij zijn dat 

het goede werk zegeningen oplevert, maar 

aan de andere kant moeten zij zich 

behoeden voor slechte daden waarvoor 

men gestraft zal worden. En dat hoort ook, 

dat de mens bang is voor de straf, dan zal 

hij juist zijn best doen om goede daden te 

verrichten en zal hij zichzelf van het 

slechte behoeden. 

Elk moment moet men op zijn daden letten 

en zich afvragen wat God hiervan vindt. 

Zeker voor Ahmadi mannen en vrouwen is 

dit zeer belangrijk, want wij hebben de 

Beloofde Messias
a
 geaccepteerd. Wij zijn 

diegene die in deze tijd op de hand van de 

Beloofde Messias
a
 ba'ait verrichten. 

Daarmee hebben we beloofd om de 

voorschriften van de Heilige Koran zo 

goed mogelijk op te volgen. 

De zesde voorwaarde van ba'ait is het 

beloven om de voorschriften van de 

Heilige Koran zo goed mogelijk proberen 

op te volgen. Zoals Ahmadi mannen dit 

hebben beloofd, hebben Ahmadi vrouwen 

dit ook gedaan. De wet van de Heilige 
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Koran accepteert u niet op deze manier, 

door te zeggen: Alhamdulilah wij hebben 

de Koran geaccepteerd als het boek van 

God, of we hebben onze kinderen de 

Heilige Koran leren lezen en zij hebben 

Amin (eerste keer uitgelezen) gedaan. Voor 

ons is de Heilige Koran het boek van 

Allah, wat aan de Heilige Profeet
s
 is 

geopenbaard. Het is de laatste wetgevende 

boek. En wij geloven ook dat hierna geen 

wetgevende boek zal komen. Allah heeft 

vermeld dat na het openbaren van dit 

wetgevende boek het geloof is 

vervolmaakt. In de Heilige Koran zijn alle 

zegeningen en religieuze leer op de 

prachtigste manier beschreven. Dat elk 

Momin en Momina hierin gelooft en 

vertrouwd, is zeer belangrijk. Maar de 

wetten van de Heilige Koran kan men; 

hetzij man of vrouw pas accepteren als de 

voorschriften van de Heilige Koran worden 

bestudeerd en deze worden opgevolgd. 

De Beloofde Messias
a
 heeft vermeld, 

diegene die niet naar de 700 bevelen van 

de Koran luistert, is niet van mijn Djamaat. 

Ook al was je door bai'at te doen al 

aanwezig in de Djamaat en geloof je dat de 

Beloofde Messias
a
 is gekomen en dat 

Heilige Profeet
s
 de rang van de Beloofde 

Messias
a
 zo hoog als een profeet heeft 

gesteld. Maar de Beloofde Messias
a
 

vermeldt dat Allah heeft de status van mijn 

Djamaat zeer hoog gesteld, die hoge status 

is dat geprobeerd wordt alle bevelen van de 

Heilige Koran op te volgen. 

Allah wil op deze manier, door middel van 

de Beloofde Messias
a
, een Djamaat 

stichten die volledig het pad van Allah 

bewandelt. Daarom dient elke Ahmadi man 

en elke Ahmadi vrouw, jong en oud, bij 

zichzelf stil te staan en te kijken of hij/zij 

werkelijk de verwachtingen van Allah 

waarmaakt. Hoe goed zijn we bezig om 

aan onze verplichtingen te voldoen die in 

de Heilige Koran worden vermeld? Elke 

Ahmadi vrouw en elke Ahmadi man moet 

proberen om dit belangrijke punt te 

begrijpen: na het Ahmadi zijn, zijn onze 

verantwoordelijkheden gestegen. We 

moeten niet vergeten dat het ons werk is 

om naar de Beloofde Messias
a 

te kijken, 

naar hetgeen wat hij van ons verwacht. 

 

De Beloofde Messias
a
 vermeldt: ''Het 

geloof en de wereld valt niet te 

combineren, op het gebied van hulp 

verlenen wel, maar verder niet. Dit is nog 

nooit voorgekomen, namelijk dat degenen 

die een relatie met vroomheid heeft, aan 

het bedelen is. Want zelfs hun nageslacht 

zal de Almachtige God Zijn Genade 

tonen.” 

Daarna vermeldde de Beloofde Messias
a
 

dat in onze gemeenschap worden degenen 

gerekend die volgens de voorwaarden van 

bai'at het geloof boven het wereldlijke 

houden. Wanneer een persoon met deze 

intentie naar Allah toekeert, zal Allah hem 

kracht geven. Vervolgens vermeldt hij dat 

hij blij is wanneer hij de toestand van de 

sahaba (metgezellen) ziet en dat Allah hen 

vroom heeft gemaakt. Dit mag niet 

vergeten worden, een Djamaat die niet het 

pad van Allah bewandelt, wat heb je 

daaraan? De Beloofde Messias
a
 wilt net zo 

een vroomheid als de sahaba in ons 

creëren. Niet alleen sahaba's maar ook 

sahabiaat (vrouwelijke metgezellen) 

hebben in het verleden met vroomheid 

gehandeld, zij hadden zich aangepast, zij 

zijn zodanig bezig geweest met bidden en 

tijdens de nachten Allah urenlang te 

herdenken. Toen ze zagen dat mannen 

meer zegeningen kregen voor de Jihad en 

dat ze vooruit liepen ten opzichte van de 

vrouwen, gingen de sahabiaat naar de 

Heilige Profeet
s
. Daar vertelden ze hem dat 

zij de huizen van hun mannen 

beschermden, de kinderen beschermden, 

en vroegen zij of deze handelingen genoeg 

waren om gelijk met de mannen te kunnen 

staan. De Heilige Profeet
s
 antwoordde: 

''Waarom niet, natuurlijk kan dat. De taken 

die je hebt gekregen, de 

verantwoordelijkheden die je hebt 

gekregen, als je die op de juiste wijze 

uitvoert, verdient de vrouw ook net zoveel 

zegeningen als een man die Jihad voert. 

Degene die zegeningen geeft is alleen 

Allah. Tegenwoordig is de betekenis van 



Ladjna Ima’illah Nederland  Khadija              Uitgave 5, 2013 

10 

Jihad helemaal veranderd. Tegenwoordig 

kan elke vrouw net zoveel Jihad doen als 

een man doen, en dat is tabligh. De Jihaad 

van nafs (zichzelf) moet iedereen 

vanzelfsprekend verrichten, maar aan de 

Jihad van tabligh kunnen vrouwen ook net 

zo goed als mannen deelnemen, door de 

boodschap van Islam te verspreiden. 

Allah geeft elk mens zegeningen voor zijn 

vrome daden. Maar om hierop recht te 

hebben heeft de Beloofde Messias
a
 

vermeldt dat opoffering van de nafs en 

nastreven van alle voorschriften uitermate 

belangrijk zijn. Hij vermeldt een 

Koranvers dat wie vreest voor de 

Almachtige God en zich behoedt voor 

wensen van deze wereld, voor hen is er een 

verzekerde plaats in het paradijs. Dit vers 

bevestigt dat de hemel op deze wereld al 

begint. De Beloofde Messias
a
 heeft 

vermeld dat elke beslissing van ons moet 

zijn als een poging om de zegeningen van 

Allah te kunnen ontvangen, zodat op deze 

wereld al het paradijs voor ons kan 

beginnen. Wat niet vergeten mag worden is 

dat het leven in het hiernamaals niet 

zomaar verkregen kan worden door 

uitsluitend zich op de aarde te bevinden, 

maar alleen door het geloof op de juiste 

wijze proberen na te leven. 

Zoals de Beloofde Messias
a
 heeft vermeldt 

dat je niet diegene moet zijn die achter de 

wereld aanrent, maar jij moet juist de 

wereld leiden. Dit was ook de hoofdregel 

die de sahaba's en sahabiaat hadden 

opgevolgd. Ook al hadden zij het leven van 

de Heilige Profeet
s
 als voorbeeld. 

Wij moeten ook streven naar dat prachtige 

karakter als leidraad, zoals in de Heilige 

Koran staat vermeld:  

 

“Voorwaar, gij hebt in de Profeet van 

Allah een prachtig voorbeeld voor ieder 

die Allah en de laatste Dag vreest, en die 

Allah vaak herdenkt.” (33:22) 

 

Voor de sahaba was ook het leven van de 

Heilige Profeet
s
 het voorbeeld om naar 

vroomheid te streven. Zij streefden niet 

meer naar het materialisme, maar hielden 

het geloof boven het wereldlijke en hadden 

angst voor de Almachtige God. Zij waren 

dienaren van Allah. Zij waren ook bezig 

met wereldlijke zaken, maar vergaten de 

Barmhartige God nooit. Ook de sahabiaat 

probeerden het voorbeeld van de Heilige 

Profeet
s
 op te volgen. 

Door dit gedrag en het volgen van de 

wetten van de Heilge Koran heeft Hazrat 

Aisha
ra

 zo een hoge positie behaald dat de 

Heilige Profeet
s
 over haar heeft vermeld: 

“De helft van het geloof leert u van Aisha.” 

En zo werd Hazrat Aisha
ra

 een voorbeeld 

voor de mannen. 

Zo zijn er meer voorbeelden van sahabiaat 

die zulk eervol gedrag toonden dat de 

Heilige Profeet
s
 zei dat zij boven de 

mannen zijn komen te staan. Ook al zijn 

we tegenwoordig niet meer tot zulke 

dingen in staat zoals de sahaba's en 

sahabiaat van vroeger, die blinden het licht 

hadden laten zien, maar wij moeten niet 

vergeten dat wij het volmaakte boek voor 

ons hebben. 

Wij hebben de Sunat (handelingen) van de 

Heilige Profeet
s
 voor ons. U bent en blijft 

tot de dag des oordeels de levende Profeet, 

ook al bent u overleden. Tot aan de dag des 

oordeels hebben wij uw schitterende 

uitspraken en uw leven als voorbeeld om 

van te leren. Iedereen moet proberen om 

hiernaar te streven. 

Elke handeling van de Heilige Profeet
s
 was 

een voorbeeld uit de Heilige Koran. Hazrat 

Aisha
ra

 heeft gezegd: “Zijn karakter is 

conform de Koran”. Wij hebben geen 

smoes om hiervan af te kunnen zien. We 

moeten ons concentreren op het feit dat in 

deze tijd Allah de Beloofde Messias
a
 heeft 

gestuurd, om ons te helpen om de 

voorschriften van de Heilige Koran zo 

optimaal mogelijk te kunnen naleven. 

Wij moeten proberen om de Heilige Koran 

als het ware in ons leven op te nemen. En 

niet alleen opnemen maar ook verder aan 

ons nageslacht doorgeven. Want de 

verantwoordelijkheid van de kinderen is bij 

de vrouw gelegd. Moeders moeten niet 

alleen voorbeelden uit de Heilige Koran en 

Ahadith aan de kinderen voordragen, ze 
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moeten er ook naar handelen. 

 

Dat vrouwen het goede nieuws hebben 

kregen dat zij het Paradijs onder hun 

voeten hebben, betekent dit niet dat het 

voor elke vrouw geldt. De vrouw die 

hiermee wordt bedoeld is de vrouw die 

zich niet bezig houdt met de wereldlijke en 

materiële wensen, maar dit zijn de 

vrouwen die de voorschriften van de 

Heilige Koran proberen op te volgen. 

Dat was ook een vrouw van wie de zoon de 

tong van zijn moeder had afgeknipt. Met 

als reden, dat als zij sinds jongs af aan hem 

goed had opgevoed en hem had 

terechtgewezen om zijn slechte daden en 

niet door onnodig veel liefde zulk gedrag 

had genegeerd, hij nu geen crimineel en 

moordenaar zou zijn geweest en niet de 

doodstraf zou hebben gekregen. 

Zelfs als de kinderen die geen goede 

opvoeding hebben gehad, de tong van hun 

moeder niet afknippen, om zo de wereld 

laten weten dat hun zonden door de slechte 

opvoeding van de moeder komt, zal de 

wereld alsnog kunnen zien dat zij een 

slechte opvoeding hebben gehad door hun 

karakter. Zij vluchten voor het geloof, 

hebben geen respect voor hun ouders, 

mengen zich in verkeerd gezelschap. En dit 

komt door de thuissituatie, de opvoeding 

van de moeder en door onnodig veel liefde 

het kind verwaarlozen. 

Ahmadi moeders die in deze maatschappij 

wonen, moeten al van jongs af aan voor 

een goede opvoeding van hun kinderen 

zorgen. Zij dienen voor hun kinderen 

voorbeeldige moeders te worden die laten 

zien wat goed is en wat fout is. Hen met 

het geloof te verbinden en in de harten van 

de kinderen liefde en respect voor het 

Khilafat te laten ontstaan. En het spreken 

van de waarheid leren. 

Onder ons zijn er mensen die spreken over 

goede kwaliteiten ontwikkelen, zij spreken 

over de beste manier om de voorschriften 

van de Heilige Koran op te volgen, vooral 

over het spreken van de waarheid (Kole 

sadid). Zij geven het voorbeeld van dat 

kind, die zich hield aan het advies van zijn 

moeder over eerlijkheid, hij antwoordde de 

rovers eerlijk over zijn munten en maakte 

geen zorgen over zijn verlies en het 

spreken van de waarheid de voorkeur gaf 

boven de wereldlijke rijkdom. Maar u dient 

naar uzelf te kijken. Hoeveel moeders zijn 

er, die altijd naar de waarheid streven? 

Men moet niet denken: u zegt wel dat men 

altijd naar de waarheid moet streven, maar 

er zijn genoeg functiehouders die dat niet 

doen. Als ik iets zeg, dan geldt het voor 

iedereen. 

Allah zal niet zeggen ik ga jouw leugen 

vergeven omdat een functiehouder ook een 

leugenaar is. Iedereen moet boeten voor 

zijn eigen daden. Het is nooit op de wereld 

gebeurd en niemand heeft ooit gezien dat 

de gevolgen van een slechte opvoeding van 

een kind ontstaat omdat een bepaalde 

functiehouder of persoon ook zijn kinderen 

niet goed heeft opgevoed. Andersom ook, 

als iemand de kinderen goed heeft 

opgevoed, zal dat geen verschil maken op 

de opvoeding van uw kind. 

Voor de mens is de Heilige Profeet
s
 het 

perfecte voorbeeld. Zoals de Heilige 

Profeet
s
 heeft vermeld: ''Mijn sahaba's en 

sahabiaat zijn die sterren die het juiste pad 

laten zien.'' In deze tijd is de Beloofde 

Messias
s
 het sublieme voorbeeld. En wij 

moeten zijn voorbeeld volgen. Daarna is 

het khilafat die voor verbetering zorgt. We 

moeten naar deze voorbeelden kijken en 

niet naar een ander. Wij moeten ons leven 

volgens de leerstellingen van Islam 

inrichten. 

 

Elke vrouw moet haar aandacht op deze 

zaken vestigen. Pas wanneer dit gebeurt, 

zullen jullie zeker de moeders zijn met het 

Paradijs onder de voeten. Dat een borg is 

voor het paradijs van uw kinderen. De 

Beloofde Messias
a
 heeft vermeld dat in 

deze tijd ben ik het sterke fort waarmee u 

een relatie kunt aangaan om uzelf zeker te 

stellen. En deze relatie zal uw redding zijn, 

waar wij het pad volgen waarin het geloof 

boven het wereldlijke wordt gesteld. 

Het is zeer jammer voor diegene die 

beweren dat ze Ahmadi zijn, maar wel een 
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eigen wil hebben. 

Als u uw eigen gang wilt gaan, dan hoor je 

niet bij degenen die bij deze sterke fort 

horen. 

Als u uzelf wilt veiligstellen, de kinderen 

wilt veiligstellen, uw gezinnen wilt 

veiligstellen, dan moet er naar die daden 

worden gestreefd die Allah en de Heilige 

Profeet
s
 ons hebben voorgedragen en 

welke de Beloofde Messias
a
 ons in deze 

tijd heeft verteld. 

Om deel uit te maken van deze sterke fort, 

moet de nafs worden opgeofferd. Wanneer 

vrouwen naar deze landen komen, is de 

eerste slechte invloed op hen het afdoen 

van de sluier (pardah). Pardah is een bevel 

van de Heilige Koran. Dit is niet zomaar 

een bevel waar vrouwen het zelf voor het 

kiezen hebben of ze het willen opvolgen of 

niet. Integendeel, het is een duidelijk 

bevel; het bedekken van uw hoofd, gezicht 

en boezem. Iemand die hiertegen is, is 

tegen het bevel van de Heilige Koran. Dit 

is een teken van weinig zelfvertrouwen in 

elke vrouw die denkt dat wanneer ze 

pardah doet ze niet meer in de 

maatschappij past en zich afvraagt over 

wat de mensen zullen denken en haar 

zullen uitlachen. Om een rechtschapen 

Ahmadi vrouw te worden, moet u de sluier 

van weinig zelfvertrouwen afnemen, dat 

uw kuisheid blootstelt, dat het gewaad van 

Taqwa van u afneemt. En neem de sluier 

van Taqwa die uw kuisheid zal beschermen 

en waarmee u aanzien krijgt in de wereld. 

U heeft de keuze, of Allah tevreden stellen 

of deze wereld tevreden stellen. Als u deze 

wereld tevreden wilt stellen, dan stapt u uit 

het sterke fort en zodra u daarvan afstand 

neemt dan kunt u het geloof voor uzelf niet 

meer veiligstellen en ook niet het geloof 

van de kinderen meer veiligstellen. 

 

Zoals eerder gezegd had de Beloofde 

Messias
a
 verteld dat hij alleen die personen 

in zijn Djamaat heeft aangenomen, die de 

voorschriften van de Heilige Koran 

proberen op te volgen. Daarvoor moeten 

we de net voorgedragen verzen uit de 

Heilige Koran goed begrijpen, hierover zal 

ik kort wat toelichten. Toen Allah deze 

eigenschappen vermeldde, vermeldde Hij 

dat wanneer men deze toepast, de mannen 

en de vrouwen vergiffenis zullen 

ontvangen. Als men probeert om deze 

voorschriften eigen te maken dan zullen 

fouten die gemaakt worden door Allah 

worden vergeven. 

Door standvastig te blijven in het geloof en 

ook uw kinderen proberen standvastig te 

maken, zal Allah voor u de benodigde 

middelen beschikbaar stellen. En door uw 

vrome daden die u verricht voor het 

ontvangen van de Genade van Allah, zal 

Allah u en uw kinderen beschermen tegen 

slechte invloeden van deze tijd. U zult niet 

alleen bescherming ontvangen, maar ook 

erfgenamen zijn van de Beloningen van 

Allah. 

 

Ik kom weer terug op deze tien 

eigenschappen die een Momin en een 

Momina eigen moeten maken, die u naar 

vroomheid leiden en beschermen tegen het 

kwade. 

Het eerste dat is vermeld is het accepteren 

van Islam, want na de komst van de 

Heilige Profeet
s
 is er geen ander geloof dan 

Islam dat de mens zal redden. De eerste 

stap om verbonden te zijn met Allah is 

door een vrome moslim man en moslim 

vrouw te worden, dus met het verstand en 

gevoel accepteren dat het alleen de Islam is 

die ons dichtbij Allah kan brengen. En de 

volgende stap is wanneer u gerekend wordt 

tot vrome Moslim man en Moslim vrouw. 

U heeft Islam niet geaccepteerd omdat de 

feiten logisch leken of omdat uw 

echtgenoot of een kennis het geloof Islam 

of Ahmadiyyat geaccepteerd heeft. Dat is 

niet genoeg. Men moet het geloof zelf 

ervaren, liefde voor de Heilige Profeet
s
 

hebben, een sterke band hebben met de 

Beloofde Messias
a
 hebben, en het 

allerbelangrijkste: een persoonlijke band 

ontwikkelen met Allah. En wanneer deze 

band is ontwikkeld dan pas kan er volledig 

aan de bevelen van Allah worden voldaan. 

De bevelen van Allah zijn vermeld in de 

Heilige Koran. 
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Zoals de Beloofde Messias
a
 heeft vermeld 

dat men de wetten van de Heilige Koran 

volledig accepteert en alle bevelen opvolgt. 

Ik had gisteren in de vrijdagtoespraak 

medegedeeld dat de Beloofde Messias
a
 

heeft vermeld dat men niet alleen bepaalde 

bevelen moet opvolgen. Een ware gelovige 

is degene die probeert alle bevelen op te 

volgen. Het opvolgen van een bevel moet 

niet gebeuren doordat men gedwongen 

voelt, maar door de liefde van Allah. 

 

Het volgende wat Allah vermeldt, is 

waarheidslievend te zijn, de waarheid te 

spreken, men moet bij diegenen horen die 

waarheidslievende mannen en 

waarheidslievende vrouwen zijn. 

Dit zijn de mensen die altijd de waarheid 

spreken en alles opofferen voor de 

waarheid, zelfs in moeilijke tijden. Elke zet 

van hen is om het Welbehagen van God te 

ontvangen. 

Jullie Ahmadi meisjes en vrouwen komen 

naar de moskee, u dient te kijken, heeft u 

het niveau van kuise kleding en pardah die 

u hier heeft, ook wanneer u zich in winkels 

en op straten begeeft? 

Zoals ik al eerder had vermeld, weerhoudt 

de liefde voor deze wereld u toch niet voor 

de liefde van de waarheid? Als deze wereld 

u van de voorschriften van Islam 

weerhoudt en u deze niet volgt dan wordt u 

niet gerekend tot de waarheidslievenden. 

Allah vermeldt dat geduld heel belangrijk 

is om al deze doelen te kunnen 

verwezenlijken. Dan alleen boekt u 

vooruitgang in het geloof en krijgt u 

vertrouwen. U moet kijken dat het door uw 

geduld komt, die velen van u in Pakistan 

hebben laten zien waar u uw geloof heeft 

beschermd. En nu woont u hier en heeft u 

godsdienstvrijheid. We moeten deze 

beloningen van Allah waarderen en hiervan 

profiteren en niet boven het geloof de 

voorkeur geven aan hetgeen dat iemand 

zegt in verband met wereldlijke zaken. Met 

geduld standvastig blijven in uw waarden 

en normen en onze leer. Diegene die Allah 

ontmoeten zijn degenen die geduld 

vertonen. 

 

Allah heeft vermeld dat u in uzelf 

bescheidenheid moet aannemen, het 

bespreken van deze eigenschap is niet iets 

gewoons, want arrogantie staat een mens in 

de weg om alle bevelen van Allah op de 

juiste wijze te kunnen opvolgen. Om 

standvastig te zijn in het geloof is 

bescheidenheid belangrijk. Allah heeft 

door middel van openbaring aan de 

Beloofde Messias
a
 vermeld: “Uw 

bescheidenheid behaagt Hem”. Daarom 

moeten wij ook proberen om 

bescheidenheid toe te passen, als wij het 

Welbehagen van Allah willen ontvangen. 

 

Hierna wordt vermeld over het geven van 

sadaqa. Met de Zegeningen van Allah zijn 

veel Ahmadi mannen en vrouwen die dit 

doen. Maar toch moet hier aandacht aan 

worden gegeven. Diegene die in deze 

landen wonen,  van hen heeft Allah de 

financiële situatie beter gemaakt, moeten 

helpen in de behoeften van arme 

broeders/zusters. Ook in Djamaat wordt 

voor weeskinderen, studenten en zieke 

mensen gezorgd. U dient hiervoor uw 

steun te geven en chanda te geven. 

 

Daarna wordt er gesproken dat vasten heel 

belangrijk is om de verbintenis met Allah 

te kunnen versterken. Ik heb eerder ook al 

uw aandacht gevestigd op het verrichten 

van (Naffli Roza's) Nwafil vasten. U moet 

dit onder de aandacht brengen in uw 

gezinnen bij uw echtgenoten en uw 

kinderen die jong volwassen zijn. Vooral 

veel Du'a verrichten voor Ahmadi's zoals 

in landen als Pakistan waar geen 

godsdienstvrijheid is. Allah heeft jullie hier 

alle faciliteiten gegeven om in rust te 

kunnen leven, jullie moeten die 

zusters/broeders ook in gedachten houden 

die dat niet hebben en voor hen bidden. 

Dan is vermeld, degenen die zichzelf 

behoeden tegen hetgeen, dat in de 

gedachten kan komen dat naar het kwade 

en slechte pad leidt, gerekend worden tot 

de ware gelovigen. Hiermee wordt niet 

alleen de verkeerde gedachten bedoeld. 
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Maar word bedoeld de oren, ogen en mond 

waarmee men het kwade hoort, ziet en doet 

en waarmee men verkeerde gedachten kan 

krijgen. Het bevel is om zichzelf hiervan te 

behoeden. Tegenwoordig moet men zich 

behoeden van slechte tv programma's en 

verkeerd gebruik van internet, door in 

chatten en facebook betrokken te raken, 

zeker in deze landen zijn deze algemeen in 

gebruik. Vooral jonge meisjes en jongens, 

en zelfs getrouwde stellen moeten zichzelf 

hiervoor behoeden. Zelfs huwelijken gaan 

stuk, omdat mannen en vrouwen hier 

interesse in hebben. Waardoor onrust wordt 

veroorzaakt in het gezin. Man en vrouw 

ruziën en dit heeft effect op de kinderen. 

Maar niet alleen gezinnen gaan stuk, maar 

het nageslacht wordt hierdoor verwoest. 

Daarom heeft Allah ons al eerder verteld 

om ons hiervoor te behoeden. In plaats van 

met zulke zaken bezig te zijn, moet men 

zich concentreren op het doel van dit leven 

waarvoor de mens is geschapen. Door 

Allah te gedenken en te bidden, de mannen 

die Allah gedenken (zakerien) en de 

vrouwen die Allah gedenken (zakeraat) te 

worden. Dan alleen kunt u erfgenamen 

worden van de Genade van Allah. 

 

 

Elke Ahmadi man en vrouw moet zichzelf 

beoordelen in welke mate zij proberen de 

bevelen van Allah op te volgen en de 

erfgenamen te worden van Allah's 

Welbehagen. En anders moet u onthouden 

dat ook de vrouw voogd van het gezin is, 

en ook de man daarin meer 

verantwoordelijkheid heeft als voogd. En 

voor het niet nakomen van deze 

verantwoordelijkheid zal Allah uw vragen. 

Dit is zeer beangstigend. 

Elk Ahmadi vrouw en man moet zichzelf 

beoordelen. En zichzelf niet beoordelen 

gebaseerd op het feit dat u juist handelt of 

door uzelf met anderen te vergelijken. U 

dient uzelf te beoordelen gebaseerd op de 

bevelen uit de Heilige Koran, en wat Allah 

van ons wil. Dan alleen kunt u een ware 

gelovige worden genoemd. 

 

De Beloofde Messias
a
 heeft vermeld dat 

Allah een persoon heeft gestuurd om een 

Djamaat op te richten die liefde voor Allah 

heeft. Deze liefde kan alleen ontstaan als 

we het boek van Allah lezen en deel laten 

uitmaken van ons leven. Voor Allah dient 

de Djamaat als voorbeeld, houd dit in 

gedachten welk voorbeeld wij moeten 

worden. 

Moge Allah elke Ahmadi, vrouw en man in 

staat stellen om te handelen zoals Allah dat 

wil, de Profeet van ons verwacht, de Imam 

van deze tijd van ons verwacht. En dat elk 

van ons het ware beeld van Islam wordt en 

de prachtige leer van Islam in de wereld 

verspreidt en dat wij niet de wereld volgen, 

maar dat de wereld ons volgt. Moge Allah 

dit in staat stellen. Amin. 
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Zijn Moslim vrouwen onderdrukt? 

Henna Maryam Ikhlaf 

Majlis ’s-Hertogenbosch 

en 

Noor-us-Seher Compier MD 

Majlis Lelystad 

 

Voor veel mensen in onze huidige tijd, komt het woord 'onderdrukking' in gedachten wanneer 

de twee woorden 'Moslima' en ‘vrijheid' in een zin worden genoemd. 

 

Zijn Moslim vrouwen onderdrukt? 

Ik ben het helemaal mee eens dat een groot deel van de schuld voor deze verkeerde indruk bij 

degenen onder de Moslims ligt die een foutief begrip hebben en de leer van hun eigen 

godsdienst verkeerd interpreteren en haar mooie beeld vervormen door hun handelingen.  

Maar als iemand een wet niet gehoorzaamt en een misdaad pleegt, is het niet juist om die wet 

de schuld te geven voor de onrechtvaardige daad. Op dezelfde manier mag de Islam niet 

worden beschuldigd op grond van de verkeerde inzichten en praktijken van haar volgelingen 

die weinig kennis bezitten. Ook de Islam mag niet verantwoordelijk worden gehouden voor 

wat sommige niet- Moslims erover denken, vooral wanneer haar leerstellingen volledig in 

tegenspraak zijn met deze verkeerde ideeën.  

De beste manier om de Islam te beoordelen is het bestuderen van haar ware leerstellingen die 

momenteel nog steeds in de Heilige Koran bewaard zijn gebleven, met zijn zuivere tekst nog 

in zijn oorspronkelijke vorm. En dit is wat ik hoop naar buiten te brengen vandaag. 

Laten we eerst beginnen met het 

onderwerp over de onderdrukking van 

de vrouw. 

Door zelfs een eenvoudige blik in de 

geschiedenis van de mensheid te werpen, 

zal men te weten komen dat vrouwen 

werden uitgebuit en onderworpen aan 

wreedheid en onderdrukking sinds het 

begin van de beschaving, lang voor de 

komst van de Islam. 

Maar ondanks haar zeer lange 

geschiedenis, werd deze kwestie slechts 

zeer recentelijk aan het licht gebracht in 

Europa toen een aantal feministische 

organisaties het onderwerp begonnen 

bekend te maken. En zelfs met hun 

inspanningen kunnen we nog steeds 

getuige zijn van vrouwen die tegenwoordig 

onderdrukt worden.  

Wat betreft de kwestie van de 

onderdrukking van vrouwen door de Islam, 

natuurlijk zal ik als een Moslim deze 

veroordelingen ontkennen, en zeggen dat 

de leerstellingen van de Islam vrouwen 

niet onderdrukken. Hoe kan ik anders deze 

onderdrukking op mezelf accepteren en 

tolereren en waarom zou ik vandaag hier 

staan om het te steunen?  
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De Heilige Koran leert ons dat: 

ينِ   الَ إِْكَراهَ فِي الدِّ

Er is geen dwang in de godsdienst. (2:257) 

Dus elke dame die de leer van de Islam 

volgt moet dit wel gewillig doen zonder 

dwang. Dit weerlegt meteen iedere 

suggestie dat de Islam vrouwen 

onderdrukt, omdat de keuzevrijheid en 

onderdrukking niet tegelijkertijd 

kunnen bestaan.  

De Islamitische sluier 

Het is evident dat veel mensen in onze 

huidige tijd zich niet bewust zijn van de 

ware doelstellingen van de Islamitische 

sluier. Zij geloven dat de Islam vrouwen 

belast door hen te instrueren om de sluier 

te dragen die hun vrijheid beperkt en 

ervoor zorgt dat ze worden geïsoleerd van 

de samenleving. Maar in tegenstelling tot 

deze verkeerde indruk, is de Islamitische 

sluier werkelijk het instrument die 

verschillende soorten van vrijheid voor 

vrouwen waarborgt. In feite is de sluier 

zelf een bewijs dat de Islam vrouwen niet 

isoleert of hun beperkt tot hun huizen. 

We moeten in gedachten houden dat de 

sluier door een Moslim vrouw niet hoeft te 

worden gedragen in haar huis, waar alleen 

haar man of andere leden van haar directe 

familie aanwezig zijn. Van haar wordt 

alleen vereist de sluier te dragen in de 

aanwezigheid van buitenstaanders. En door 

buitenstaanders bedoel ik hier diegenen 

buiten de kring van haar directe 

familieleden. Dit is natuurlijk de situatie 

die eerder buitenshuis plaatsvindt. 

 

Dus als de Islam Moslimvrouwen opsluit 

in hun huizen en hen van de buitenwereld 

isoleert, dan zullen deze Koran instructies 

met betrekking tot de sluier niet 

noodzakelijk geacht worden en overbodig. 

Daarom is het feit dat deze leerstellingen 

van de sluier te vinden zijn in de Heilige 

Koran, het bewijs dat de Islam de vrouwen 

beslist toestaat om naar buiten te gaan en 

interactie te hebben met de samenleving en 

ook om deel te nemen aan verschillende 

activiteiten of het onderwijs is of werk of 

enige andere wettige handeling. 

 

Het is belangrijk om hier te onthouden dat 

de sluier van de vrouwen niet iets is dat de 

Islam heeft uitgevonden. De eerder 

geopenbaarde godsdiensten onderwezen 

vrouwen ook om bescheiden te zijn in hun 

kleding en hun hoofd te bedekken. We 

kunnen de sporen hiervan zelfs vandaag de 

dag zien, bijvoorbeeld in het kleed van de 

christelijke nonnen die hun hoofd 

bedekken en bescheiden kleding dragen. 

We kunnen dat ook zien in het feit dat 

religieuze Joodse vrouwen hun hoofd 

bedekken - indien niet met een doek dan 

met een pruik. Hetzelfde is het geval met 

de traditionele kleding van de hindoe 

dames. Dit is het bewijs dat hun 

respectieve godsdiensten hen onderwees 

om hun hoofd en lichamen op een bepaalde 

manier te bedekken. 

Als de laatste godsdienst is de Islam 

gekomen om de voorgaande leerstellingen 

over de sluier  te voltooien en 

vervolmaken. Daarom heeft de Heilige 

Koran in aanvulling meer leerstellingen 

gegeven in dit verband, om de redenen en 

de wijsheid achter deze leerstellingen uit te 

leggen en te wijzen op de voordelen die 

verkregen worden door hen te volgen. 

 

Uit de Heilige Koran leren we dat de 

Islamitische sluier de morele en geestelijke 

toestanden van het individu als de 

collectieve samenleving bewaakt. Zoals 

eerder vermeld, de verantwoordelijkheden 
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van Moslim vrouwen is niet alleen beperkt 

tot de vrouw en moeder zijn, zij delen met 

de mannen ook de verantwoordelijkheid 

voor het behouden van de morele en 

spirituele vooruitgang van de samenleving. 

Een van de methoden om dit te bereiken is 

het in acht nemen van de sluier. 

De sluier in de Islam is een complete stijl 

van leven die de manier van omgang 

tussen mannen en vrouwen regelt en 

ervoor zorgt dat de normen van het moraal 

worden beschermd. Zodoende is het een 

reeks van bevelen die moeten worden 

nageleefd door zowel mannen als vrouwen. 

 

De Heilige Koran heeft zeer duidelijk 

uitgelegd dat de sluier niet geheel onder de 

verantwoordelijkheid van de vrouwen valt. 

Er zijn ook enkele verplichtingen voor 

Moslim mannen ten aanzien van de sluier. 

 

Zo worden met dezelfde instructies waarin 

Moslimvrouwen worden voorgeschreven 

om hun ogen te beheersen en hun kuisheid 

te beschermen ook de mannen 

aangesproken, zoals vermeld in de 

volgende twee verzen waar God zegt:  

وا ِمْن أَْبَصاِرِهْم َويَْحفَظُوا فُُروَجهُْم  قُل لِّْلُمْؤِمنِيَن يَغُضُّ

َ َخبِيٌر بَِما يَْصنَعُونَ   َذلَِك أَْزَكى لَهُْم إِنَّ َّللاَّ

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. (24:31) 

En 

َوقُل لِّْلُمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهنَّ َويَْحفَْظَن 

 فُُروَجهُنَّ 

En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook 

haar ogen neergeslagen houden en hun 

kuisheid beschermen. (24:32) 

Het is hierna duidelijk dat zowel mannen 

als vrouwen in gelijke mate de 

verantwoordelijkheid voor de naleving van 

dit bevel delen. Ze moeten beiden hun 

blikken beheersen of, in andere woorden, 

zij moeten de sluier van de ogen naleven.  

Dit weerlegt het idee dat Moslimvrouwen 

wordt opgedragen om hun lichaam te 

bedekken omdat mannen niet kunnen 

vermijden om naar hen te kijken. Zoals we 

uit deze twee verzen kunnen zien, dient het 

beheersen van de ogen nageleefd te 

worden door zowel de mannen als 

vrouwen. En wanneer mannen naar dit 

bevel handelen en hun ogen beheersen, 

zullen ze in elk geval niet naar vrouwen 

kijken om op te merken of ze bedekt zijn 

of niet.  

Dit betekent dat het bedekken van het 

lichaam andere voordelen voor de dames 

zelf heeft, zoals we later zullen zien.  

 

In andere verzen zijn er aanvullende 

instructies voor Moslim mannen. Hen 

wordt onderwezen dat zij huizen niet 

moeten binnentreden totdat toestemming is 

gegeven, en dat wanneer zij in het 

gezelschap van dames zijn, zij moeten 

spreken van achter een sluier van respect. 

Dit betekent dat zij de sluier van spraak in 

acht moeten nemen wanneer zij spreken 

met dames. 

 

Wederom worden soortgelijke instructies 

gegeven aan Moslim dames. Zowel 

mannen als vrouwen moeten zich formeel 

en fatsoenlijk gedragen wanneer zij in 

elkaars aanwezigheid zijn. 

Additionele voordelen 

 

In aanvulling op dat alles, traint de 

Islamitische sluier vrouwen om de 
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afhankelijkheid van fysieke schoonheid te 

vermijden door het als een blijk voor 

eigenwaarde te zien of om zelfvertrouwen 

te verkrijgen. Dit biedt hen de 

mogelijkheid om superieure en 

gevorderde vaardigheden te 

ontwikkelen. Elke vrouw is gezegend 

met veel potentiële talenten en 

vermogens. Maar als vrouw zijnde, bezit 

ze ook het inherente instinct om te 

verlangen er mooi en aantrekkelijk uit 

te zien. Dit instinct werd geïmplanteerd 

bij vrouwen om te helpen de menselijke 

soort te behouden.  

Aangezien dit natuurlijke verlangen een 

vrouw afleidt om haar andere speciale 

talenten na te streven, heeft de Islam het 

in het gareel gebracht door het gebruik 

van de sluier te vereisen, zodat haar 

aandacht wordt gevestigd naar haar 

andere vermogens. Wat betreft deze 

natuurlijke neigingen, kan het huwelijk 

deze behoeften vervullen op een 

aanvaardbare en wettige manier. Dit 

bevrijdt de vrouw zodat ze haar andere 

mogelijkheden met gemak en vertrouwen 

kan nastreven. Ze verkrijgt vervolgens 

nieuwe vaardigheden en ontwikkelt andere 

talenten. Haar fysieke verschijning wordt 

niet langer het middel waarmee zij 

zelfvertrouwen krijgt of waarmee zij haar 

doelen in het leven bereikt; omdat haar 

hogere kwaliteiten voorrang verkrijgen. 

Hierdoor heeft ze er zelf baat bij en kan ze 

veel meer bieden voor anderen. 

Verre van het ontnemen van de vrijheid 

van vrouwen, of een zijn last voor de 

vrouwen, is de inachtneming van de 

Islamitische sluier juist een zegen voor 

hen en is het een middel waarmee zij 

hun vrijheid kunnen verkrijgen van de 

ketenen die hun vooruitgang beperken. 

Graag wil ik eindigen met de boodschap 

van de Heilige Profeet Mohammed
s
: 

De Heilige Profeet (vrede zij met hem) was 

de oprechtste onder de mensen en hij zei 

dat het onze plicht was om kennis te 

vergaren, zelfs als we hiervoor naar China 

moesten gaan. Het eerste  dat wij  moeten 

leren  is dat wij oprecht moeten zijn in 

onze daden en principes en eerlijkheid 

moeten betrachten, zowel jegens onszelf 

als jegens onze medemensen  

De Islam benadrukt zoals iedere andere 

godsdienst de rol van een evenwichtige 

vrijheid in een geest van geven en nemen. 

Het begrip absolute vrijheid is hol, vreemd 

en onwerkelijk in samenhang met de 

maatschappij. Soms wordt het begrip zo 

verkeerd verstaan en verkeerd toegepast 

dat de schoonheid van het dierbare begrip 

vrijheid wordt veranderd in de 

kwaadaardige vrijheid. 

De westerse emancipatie: 

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 

frustraties ontwikkeld die zich verder vermenigvuldigd hebben in de generaties erna. 

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.  
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Hierbij een vers uit de Heilige Koran, die uitstekend de geestelijke gelijkheid van de man en 

de vrouw in de Islam weergeeft: 

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 

U zult echter binnen de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in de Islam ontdekken dat 

vrouwen goed op de hoogte zijn van hun rechten die door de Heilige Profeet Mohammed 

(vrede zij met hem) zijn gegeven. De mannen zijn in de maatschappij ook bewust van de 

rechten van hun vrouwen. 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad
atba

, het tegenwoordige Hoofd van de Gemeenschap, herinnert 

herhaaldelijk zijn volgelingen aan hun rechten en taken. De meeste Ahmadi vrouwen zijn 

goed onderwezen, en actief op vele terreinen terwijl zij hun waardigheid handhaven door de 

Islam. Een van de mooie aspecten van de Islamitische leerstelling is dat door het omschrijven 

van de rol van de vrouwen in de maatschappij, en dan de waardigheid aan die rol te geven, 

Moslim vrouwen zich vervult voelen. Dit is een grote zegening van God de Almachtige.     

Dank u voor uw aandacht. 

Bron:  

De Heilige Koran 

Khutba’s en boodschap aan Lajna wereldwijd van Hazur (atba)  

Arabische desk (Lajna UK) 

“Allah houdt van diegene die zich haasten om 

de eerste te zijn om te groeten: 

het zeggen van Assalamo’alaikum  

De Heilige Profeet Mohammed
s   

Abu-Dawood
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Gedicht  

Een boodschap van een moeder: Mijn lieve kind   

Geschreven door:  

Mevr. Nasrah Fozia Choudhry 

Majlis Nunspeet 

 

 
Als je mij in mijn ouderdom gaat zien, 

begin ik moeilijk te lopen. 

Heb dan geduld voor mij, 

ik weet dat dit de waarheid is. 

 

Zeg dan niks, 

wordt dan niet boos. 

 

Als het eten door mijn zwakke handen op mij valt, 

kijk dan niet met een vies gezicht. 

 

Want vergeet dan niet, dat ik met deze handen jou heb geleerd hoe je moet eten, 

wanneer jij door het eten mijn kleren en handen vies maakte. 

Ik gaf je een kus en een glimlach. 

 

Wanneer ik mij langzaam omkleed en langzaam aan het worden ben, 

geef mij dan niet meer ziekte door te zeggen dat ik lui ben. 

Want toen jij klein was heb ik jouw kleren wel eens 10 keer met plezier 

verwisseld. 

 

Wanneer  ik langzaam begin te lopen, 

hou mijn hand vast. 

Ga dan niet sneller lopen, 

want toen jij klein was heb ik jou leren lopen. 

Heb met mijn armen jou opgevangen, 

wanneer jij bijna viel. 

Heb altijd bij je gestaan. 

 

Wanneer ik tijdens praten begin te stotteren, 

mijn zinnen begin te herhalen. 

Probeer mij dan te begrijpen, 

ga geen haast maken. 
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Maak mijn hart dan niet kapot door je boze antwoorden, 

want vergeet niet toen jij klein was, heb ik vele malen naar jou geluisterd. 

Heb vele malen zinnen herhaald zoals jij dat wenste, 

 

Wanneer  ik niet meer zo vaak kan douchen, 

ga dan niet zeggen dat ik stink. 

Want vergeet dan niet dat ik jou heb gewassen, 

wanneer jij dat niet wilde. 

Door jou te beloven om naar een park te gaan of door een andere smoes te  

vertellen, 

om jou uiteindelijk onder de douche te krijgen. 

 

Internet en  mobiel zijn nieuwe technieken, 

als ik het niet begrijp, geef mij dan de tijd. 

Ga mij dan niet uitlachen, misschien ga ik het ook begrijpen, 

want vergeet niet dat ik jou ook veel geleerd heb. 

 

Als ik je stoor bij het slapen, door mijn hoesten, 

ga dan niet zeggen, dat ik van alles gegeten heb. 

En daardoor aan het hoesten ben, 

want vergeet niet dat ik jou ook heb verzorgd toen jij ziek was. 

Als ik iets niet wil eten of als ik daarin geen zin heb, 

ga dan niet forceren. 

 

Ga niet met elkaar ruzie maken, 

om een reden bij wie ik moet blijven. 

En als een broer mij niet kan verzorgen, 

geef hem dan geen schuld. 

 

Voor iedereen komt de tijd om te gaan, 

Misschien ga jij het later begrijpen, 

misschien ga jij deze moeder herkennen. 

 

Ik heb je alle liefde gegeven, 

wanneer ik dood ga, 

ga dan voor mij een gebed doen. 

Dat God mij kan vergeven, net als ik jou heb vergeven toen jij klein was. 

Want vergeet niet toen ik leefde heb ik elke seconde voor je gebeden, 

Dat God jou altijd  zal beschermen. 
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Het Paradijs ligt onder de voeten van de moeder 

Deel 2 

Ramla Adriaanse 

Majlis ‘s Hertogenbosch 

 

Nu zal ik het tweede aspect van dit gezegde behandelen, dus het kind ten opzichte van de 

moeder/ouders. 

Iemand kwam bij de Heilige Profeet Mohammed
s
 en informeerde: “O Boodschapper 

van Allah! Met welke van alle mensen moet ik de beste verhouding hebben?” Hij 

antwoordde: “Uw moeder”. Hij vroeg een tweede keer: “En met wie daarna?” De 

Heilige Profeet
s 

antwoordde: “Weer uw moeder. Hij vroeg een derde keer: “En wie 

daarna?” “Weer uw moeder” was het antwoord. Hij vroeg nog een keer: “En daarna?” 

De Heilige Profeet
s 

antwoordde: “Uw vader”. Volgens een andere versie vroeg de 

vragensteller: “O Profeet van Allah! Wie verdient de beste behandeling?” De Heilige 

Profeet Mohammed
s
 antwoordde: “Uw moeder, dan uw moeder, dan uw moeder, dan 

uw vader, en de rest van de familie.” (Bukhari) 

In de Heilige Koran worden de Moslims 

onderwezen:  

“Wij hebben de mens op het hart 

gedrukt betreffende zijn ouders, zijn 

moeder droeg hem in zwakte op zwakte, 

en zijn zogen nam twee jaren in beslag. 

Zeg Mij en uw ouders dank, tot Mij is de 

terugkeer. 

Maar indien (uw ouders) trachten u iets 

met Mij te doen vereenzelvigen, 

waarvan gij geen kennis hebt, 

gehoorzaam hen niet. Doch leef met hen 

samen in de wereld op een behoorlijke 

wijze en volg de weg van hem die zich 

tot Mij richt. Dan zult gij tot Mij 

terugkeren en Ik zal u inlichten over 

hetgeen gij deelt. (31: 15-16) 

En in een ander vers staat vermeld:  

Uw Heer heeft u bevolen, zeggende: 

“Aanbidt niemand anders dan Mij en 

betoont vriendelijkheid jegens de 

ouders. Indien een hunner bij u een hoge 

leeftijd bereikt of beiden doen   dit, zeg 

dan nimmer tot hen "Foei" noch stoot 

hen af, doch spreek tot hen een welvallig 

woord.” 

En wees teder voor hen in erbarming. 

En zeg: “Mijn Heer, ontferm U over hen 

daar zij mij opvoedden toen ik jong 

was.”(17: 24-25) 

Deze verzen zijn de belangrijkste over dit 

onderwerp. Na de Eenheid van God 

moeten menselijke wezens door hun 

houding van liefde, genegenheid en 

vriendelijkheid, boven alle dingen 

voorrang geven aan hun ouders die een 

hoge en moeilijke leeftijd hebben bereikt.  

Verder spreekt het vers van situaties 

waarin het gedrag van één of beide ouders 

uiterst beproevend en soms hinderlijk 

wordt. In antwoord hierop mag zelfs niet 

een milde uitdrukking van afkeer of afkeur 

de lippen passeren. Integendeel, zij moeten 
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worden behandeld met een grote achting. 

De nadruk op de hoogst voortreffelijke 

verwanten tussen de ene generatie en de 

andere die langzaam verdwijnt, garandeert 

dat er geen generatiekloof ontstaat, zulk 

een kloof onderbreekt altijd de overdracht 

van traditionele morele waarden. De 

Islamitische sociale filosofie leert daarom 

dat geen generatie moet toestaan dat er een 

kloof ontstaat tussen haar en de 

verdwijnende generatie en tussen haar en 

de toekomstige generatie. Generatiekloven 

zijn de Islam totaal vreemd. Zoals eerder 

verklaard is het begrip familie in de Islam 

niet beperkt tot de leden van een enkel 

huis. Het volgende vers draagt de Moslims 

op om niet alleen voor hun ouders uit te 

geven, maar ook voor hun familieleden die 

in volgorde van voorkeur naast de ouders 

worden genoemd, zodat hun gevoel van 

waardigheid niet wordt gekwetst en 

wederzijdse liefde wordt bevorderd.  

“En aanbidt Allah en vereenzelvigt niets 

met Hem en bewijst vriendelijkheid aan 

ouders, verwanten, wezen, de 

behoeftigen en aan de nabuur, die een 

vreemdeling is en de nabuur, die een 

bloedverwant is en aan de metgezel, de 

reiziger en aan degenen die onder uw 

macht zijn. Voorzeker, Allah heeft de  

pochers en de opscheppers niet lief.”   

(4: 37) 

De Heilige Koran verklaart dat u moet 

denken om vriendelijkheid jegens uw 

ouders. Als de hedendaagse samenleving 

lessen trekt uit deze bevelen, zullen vele 

problemen waarmee zij vandaag worden 

geconfronteerd en die een blaam werpen 

op een geavanceerde samenleving, 

ophouden te bestaan. Er zouden geen 

bejaarde woningen of bejaardentehuizen 

nodig zijn, behalve voor enkele bejaarde 

mensen die, ongelukkigerwijze geen naaste 

verwanten hebben om voor hen te zorgen. 

Maar in een Islamitische samenleving 

wordt die liefde tussen ouders en kinderen 

zo herhaaldelijk benadrukt dat het voor een 

kind onmogelijk is zijn ouders als zij oud 

worden in de steek te laten voor de zaak 

van zijn of haar eigen genoegen. De 

Heilige Profeet Mohammed
s 
heeft hierover 

gezegd:  

“Arm is de persoon, arm is de persoon, 

en nog eens arm is de persoon. Degene, 

die lang genoeg leeft om zijn ouders oud 

te zien worden en er toch niet slaagt het 

Paradijs te verdienen (door hen te 

dienen).” (Muslim) 
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De voordelen van borstvoeding 

 

Koratolein Arif-Kahloon 

Majlis Amstelveen 

 

Iedereen weet dat borstvoeding de beste voeding is voor een baby. Borstvoeding heeft niet 

alleen voordelen voor een kind, maar ook voor de moeder.  

In de Heilige Koran is een vers geopenbaard over borstvoeding: 

Moeders zullen haar kinderen twee volle jaren zogen, dit is voor hen, die de zoogtijd 

wensen te voltooien. En op de vader rust de zorg voor voedsel en kleding voor haar volgens 

gebruik. Geen ziel wordt belast boven haar vermogen. 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. Als beiden besluiten, het kind te spenen door 

wederzijdse overeenkomst en overleg, rust er geen schuld op hen. En als gij verkiest, een 

min voor uw kinderen te nemen, zal er geen blaam op u rusten, mits gij hetgeen gij 

overeenkomt naar billijkheid betaalt. En vreest Allah en weet, dat Allah ziet wat gij doet 

[hoofdstuk 2 vers 234]. 

Dit vers heeft betrekking op gezinsplanning. Het is beter om twee jaar te wachten voordat nog 

een kind wordt verwacht. Het is mogelijk om een kind binnen de zoogtijd te nemen, maar het 

is beter om minstens twee jaar te wachten voor het volgende kind. Dit is omdat borstvoeding 

ook voor oudere baby's gezond is. Het is ook wetenschappelijk bewezen dat des langer je 

borstvoeding geeft des te beter en veiliger de hechting van het kind met de moeder is. Dit gaat 

op natuurlijke wijze als  moeders ervoor kiezen om langere tijd borstvoeding te geven. Dit  

betekent niet, dat een kind dat geen borstvoeding krijgt slecht terecht zal komen, of geen 

veilige hechting heeft, maar het gaat minder gemakkelijk als het kind die geen borstvoeding 

krijgt.  En hoe langer ze borstvoeding krijgen hoe minder ze kans hebben op bepaalde 

allergieen en hoe betere imuunsysteem zij ontwikkelen. De nieuwste voedingsrichtlijn van de 

consultatiebureaus van de Inspectie voor de Gezondheidzorg zegt het volgende: “Tot de 

leeftijd van ongeveer zes maanden heeft het kind over het algemeen geen andere voeding 

nodig dan moedermelk. Daarna kan de borstvoeding, gecombineerd met andere 

voedingsmiddelen, doorgaan zolang moeder en kind dat prettig vinden.” 

 
 

Voordelen van borstvoeding voor het kind 

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat kinderen die ten minste zes maanden 

borstvoeding krijgen een kleinere kans hebben op bepaalde allergieën. Dit geldt vooral voor 

allergisch astma, koemelkeiwitallergie en voor atopisch eczeem. Moedermelk bevat 

antistoffen tegen allerlei ziektes, zodat baby's die borstvoeding krijgen minder snel ziek 

worden en een beter imuunsysteem ontwikkelen. Borstgevoede kinderen hebben onder andere 

minder of minder ernstige kno-infecties, luchtweginfecties, maagdarminfecties, infecties aan 

het centraal zenuwstelsel, urineweginfecties. Het beschermt tegen diabetes type 2 en geeft 

enige bescherming tegen de ziekte van Crohn. Doordat borstvoeding lichter verteerbaar is dan 

kunstvoeding, hebben borstgevoede baby's minder last van spugen en darmonstekingen. 
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Baby's en kinderen die borstvoeding krijgen of kregen hebben een kleinere kans op diarree en 

buikgriep. Zij hebben ook minder kans op infecties aan hun ogen en luchtwegen. Baby's die 

borstvoeding krijgen hebben minder vaak overgewicht dan kunstgevoede baby's en hebben 

later minder kans op vetzucht. Op de lange termijn hebben borstgevoede baby's als 

volwassenen een lagere bloeddruk, lager cholesterol gehalte en presteerden ze beter op 

intelligentie testen. Het drinken aan de tepel zorgt bij de baby's en kinderen voor minder 

cariës, een rechter gebit en betere kaakspieren. Zij hebben minder kans op osteoporose 

(botontkalking). Borstgevoede baby's hebben een sterkere hechting met de moeder, vanwege 

hormonen die zowel bij de baby als bij de moeder die borstvoeding geeft vrijkomen. 

Borstvoeding bevredigt de emotionele behoeften van baby's. 

 

Voordelen van borstvoeding voor de vrouw 

Vrouwen die borstvoeding geven hebben een kleinere kans op borstkanker en hoe langer zij 

dit doen, hoe kleiner deze kans wordt. Deze kans kan oplopen tot 75% minder kans op 

borstkanker. Ook hebben vrouwen die borstvoeding geven een kleinere kans op 

baarmoederkanker en ovariumkanker. Zij herstellen ook beter en sneller van de bevalling dan 

als zij geen borstvoeding zouden geven. Ze bloeden korter en minder na de bevalling en ze 

komen sneller terug op hun oude gewicht door het geven van borstvoeding. Ook is de kans 

lager om osteoporose te krijgen. Ten slotte kan het ook voordelig zijn voor de moeder dat 

haar kind waarschijnlijk minder vaak ziek zal zijn dan als ze kunstvoeding zou geven. 

 

Hechting 

Wereldwijd wordt er over borstvoeding als voordeel aangevoerd dat dit de emotionele band 

tussen moeder en kind zou versterken. Vanouds heeft men dit ook altijd aangenomen. 

Wereldwijd blijft de mening bestaan dat borstvoeding de binding tussen moeder en kind 

versterkt, en omgekeerd, dat directe nabijheid en binding tussen moeder en kind beslissend 

zijn voor het doen slagen van de borstvoedingsrelatie. 

 

Alternatieven voor borstvoeding 

Als borstvoeding niet mogelijk is zijn er verschillende alternatieven. Borstvoeding kan 

bijvoorbeeld afgekolfd worden. Verder kan de baby afgekolfde melk van een andere moeder 

krijgen. Dit was vroeger redelijk gebruikelijk bij rijke vrouwen, die een zogenaamde min 

(zoogmoeder) hadden voor hun kinderen, maar is tegenwoordig uiterst zeldzaam. Hiervoor is 

in Nederland het Moedermelk Netwerk opgericht. 

Tot slot bestaat er kunstvoeding. Veel kinderen worden hier sinds de jaren '60 van de 

twintigste eeuw mee grootgebracht. Kunstvoeding bevat toegevoegde vitamine K en D, zodat 

vitamine K en D druppels niet nodig zijn. Nadelig aan deze optie is dat zowel de baby als de 

moeder veel gezondheidsvoordelen missen. 

Bronnen: 

Heilige Koran, Horta, Bernardo L.; Bahl, Rajiv; Martinés, José Carlos; Victora, Cesar G.; Evidence 

on the long-term effects of breastfeeding. Systematic reviews and meta-analysis. World Health 

Organization, 2007.Borstvoeding en het immuunsysteem, Vereniging Moedermelk Natuurlijk 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Borstvoeding#cite_ref- 
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Tien Algemene tips voor ouders  

opvoeding van kinderen 

Fadia Daud Akmal  

Majlis Den Haag 

 

Er kan veel gezegd worden over het opvoeden van kinderen. Ik werd gevraagd om 10 algemene 

punten op te schrijven voor de opvoeding van kinderen.  

De 10 gouden en wijze tips zijn: 

1- Ten eerste: spreek altijd de waarheid. De 

kinderen gaan je vanzelf volgen. 

2- Het goede voorbeeld geven: door de vijf 

dagelijkse gebeden gezamenlijk te verrichten 

en de Heilige Koran dagelijks te reciteren, dan 

nemen de kinderen het voorbeeld over. 

3- Vanaf de baby leeftijd nemen kinderen veel 

op, dus praat duidelijk met ze. bijvoorbeeld: 

    - Assalam-o-Alaikum zeggen als ze 

binnenkomen en weggaan 

    - voor het eten Bismillah en na het eten 

Alhamdulillah reciteren 

    - ze bedanken met Jazakumullah als ze iets 

goeds doen, dan voelen ze zich       

gewaardeerd. 

4- Probeer niet als een politieagent de kinderen 

te controleren, maar met vriendelijk gedrag te 

corrigeren. Probeer regelmatig tijd vrij te 

maken om met ze te spelen, dan worden ze ook 

vriendelijk en open naar jou toe. 

5- Let goed op dat ze gezond eten vanaf het 

begin. Probeer fruit en groente zoals 

komkommer, tomaat,wortels enz.  te geven in 

plaats van koekjes en snoepgoed. 

6- Probeer verhaaltjes te vertellen of voor te 

lezen waarin een goede raad zit.  Goede en 

leerzame verhalen over Hazrat Mohammed 
s 

, 

Hazrat Masih-e-Maoud
ra
, of andere Suhaba of 

Khulafa te vertellen. En vraag na afloop of ze 

iets geleerd hebben van dit verhaal.  Dit is leuk 

om te doen en tegelijkertijd educatief voor het 

kind. 

7- Vrienden zijn belangrijk in het leven. 

Kinderen leren veel van hun vrienden en hun 

levens worden hierdoor sterk beïnvloed. 

Probeer ervoor te zorgen dat je kinderen goede 

vrienden krijgen.  

8- Altijd volhouden en consequent gedrag 

tonen. Als je de ene keer iets verbiedt en een 

andere keer instemt, dan gaan ze altijd 

proberen om hun zin te krijgen.  

9- U moet zelf ook bidden en Dua doen voor 

de kinderen. En ook aan de kinderen vragen dit 

te doen. Het is een goede raad om ze te leren 

hoe ze Dua moeten doen.  Vertel de kinderen 

bijvoorbeeld welke Dua geschikt is voor Salat, 

welke Dua ze moeten opzeggen voor het 

slapen gaan en welke Dua er is bij het opstaan 

etc. 

10- Het is belangrijk dat de kinderen leren 

gehoorzamen. Vertel duidelijk wanneer iets 

niet mag, zeg duidelijk NEE en verbied dit. 

Kinderen gaan dan beseffen dat ze niet altijd 

alles mogen doen en dat ze niet altijd hun zin 

krijgen.  

 

Ik hoop dat de door mij gegeven tips ten gunste komen van uw kinderen en u als ouders.  

Moge Allah ons kracht geven om goede ouders te worden. Moge Allah ons helpen om onze 

kinderen goede mensen en vooral goede Ahmadi moslims te laten worden . Dit is onze taak 

als ouders, dus moge Allah met Zijn genade ons helpen om deze taak met succes te vervullen. 

(Ameen) 
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Recept: Amerikaanse chocoladetaart 

Khoula Kahloon 

 

INGREDIËNTEN 

 200 g boter 

 2 repen pure chocolade (van 100 gram) 

 2 repen melkchocolade (100 gram) 

 3 eieren 

 200 g donkere basterdsuiker 

 150 g zelfrijzend bakmeel 

 3 bakjes pecannoten (a 80 g) of 200 g walnoten 

 125 ml slagroom 

 

BEREIDEN 

Taart bakken: Verwarm de oven voor op 175 °C en haal het rooster eruit. Snijd de boter in 

blokjes en doe ze in een steelpan met dikke bodem. Breek 200 gram pure chocolade en de 

reep melkchocolade boven de pan in stukjes. Zet de pan op het allerkleinste pitje van het 

fornuis en laat de chocolade en boter heel zachtjes smelten. Roer er regelmatig in. Neem de 

pan van het vuur en laat de chocoladeboter nog even afkoelen. 

 

Breek de eieren boven een beslagkom en klop ze met een garde of mixer los. Meng er de 

basterdsuiker en 1/2 theelepel zout door. Roer ook de chocoladeboter erdoor. Doe het 

bakmeel boven de beslagkom in een zeef en schud die heen en weer. Schep het bakmeel met 

een lepel of spatel losjes door het chocolademengsel. Bewaar 12 mooie noten als garnering en 

breek de rest boven het beslag in stukjes. Schep ze erdoor. 

 

Leg een vel bakpapier in de bakvorm, zodat bodem en wand bedekt zijn (bakvorm invetten 

met boter en bestrooien met bloem kan ook). Schep het chocoladebeslag op het bakpapier en 

strijk de bovenkant glad. Trek ovenwanten aan en schuif het rooster in het midden van de 

oven. 

Zet de bakvorm erop en bak de taart ongeveer 30 minuten (de bovenkant is dan stevig, maar 

vanbinnen blijft de taart een beetje vochtig). Haal de bakvorm met ovenwanten aan uit de 

oven en laat de taart een uur afkoelen. 

 

Taart glazuren: Til de koude taart aan het bakpapier uit de vorm en keer hem voorzichtig om 

op een schaal. Trek het bakpapier eraf. Verbrokkel de laatste reep chocolade boven een 

steelpan met dikke bodem. Schenk de slagroom erbij en laat de chocolade terwijl je roert op 

heel laag vuur smelten. Laat even afkoelen en schenk de gesmolten chocolade in een dun 

straaltje over de taart, zodat de bovenkant en zijkanten er helemaal mee bedekt worden. Strijk 

het glazuur als het nodig is met een spatel verder uit. Versier de taart met de bewaarde noten 

of andere versiersels. Zet de taart in de koelkast zodat het glazuur hard kan worden. Snijd de 

taart in 12 stukken.                                                          

In Amerika heet zo'n chocoladetaart een 'brownie';. Je kunt de taart ook versieren met 

minismarties, snoepjes, gekleurde hagelslag of vlokken, andere nootjes of met speciale 

versiersels, zoals glimmende pilletjes. 
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Hoe ik een Ahmadi werd 

Aleesha Sidiqqie 

Majlis Rotterdam 

 

Mijn naam is Aleesha Siddiqie, echtgenote van Adeel Siddiqie uit Rotterdam. Samen hebben 

wij 4 kinderen, Masha’Allah. Wij doen onze uiterste best om hen een goede opvoeding te 

geven. Ik ben van Hindustaanse afkomst en van origine belijdde ik het Hindu geloof. Ik ben 

geboren in Rotterdam en heb Bedrijfskunde gestudeerd. Toen ik 23 (2003) was, ben ik 

bekeerd tot Ahmadiyyat en ben tot de dag van vandaag hier erg trots op.  Ik was zelf nooit 

echt gelovig, maar voelde me toch incompleet. Toen ik in aanraking kwam met Ahmadiyyat, 

ben ik mezelf gaan verdiepen in het geloof en heb veel informatie vergaard bij andere 

Ahmadi’s. Toen begon ik rust te vinden in mezelf en Ahmadiyyat spoorde me aan mij meer te 

ontwikkelen op geestelijk vlak. Vandaag kan ik mezelf een tevreden Ahmadi noemen met een 

ontzettend grote motivatie om mijn kinderen ook tot goede Ahmadi’s op te voeden.  

Hoe bent u in aanraking gekomen met Ahmadiyyat? 

Via kennissen.  

 

Waar heeft u de informatie gevonden over Islam en Ahmadiyyat?  

(zoals Literatuur, Imam, Ahmadi, website etc)  

Via mijn kennissen heb ik literatuur gekregen, maar ik heb zelf ook veel research gedaan op 

het internet. Ik ben nog lang niet uitgelezen. Ik leer iedere dag weer een stukje erbij. Want nu 

doe ik het niet alleen voor mezelf, maar belangrijker nog, voor mijn kinderen. 

 

Wat sprak u het meest aan in Ahmadiyyat? 

De saamhorigheid, frequent bij elkaar komen, veel aandacht aan de Koran en hoe de  Islam in 

deze tijd wordt beleefd en gepraktiseerd. Dankzij Ahmadiyyat wordt je zelf actief.  

 

Wat heeft u doen besluiten om Bai’at te doen? 

Mijn zoektocht naar innerlijke rust en de manier waarop mijn kennissen bezig waren met het 

geloof trok mij heel erg aan.   

 

Wanneer heeft u Bai’at gedaan? 

In 2003. 

 

Hoe lang heeft het geduurd voordat u besloot te bekeren tot Ahmadiyyat? 

 (jaren, maanden, dagen) 

Het duurde iets minder dan een half jaar. 

 

Kunt u uw gevoelens voor de Heilige Profeet
s
 beschrijven? En hoe zijn deze gevoelens 

sterker geworden?  
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Ik voelde me heel erg aangetrokken tot de Heilige Profeet
s
. De manier waarop hij leefde 

inspireert mij heel erg. Ik probeer zijn voorbeeld zoveel mogelijk op te volgen. Mijn 

gevoelens werden steeds sterker door steeds meer over de Heilige Profeet
s
 te lezen.  

 

Kunt u uw gevoelens voor de Beloofde Messias
a
 beschrijven? En hoe zijn deze gevoelens 

sterker geworden? 

Mijn gevoelens voor de Beloofde Messias
a
 zijn ook heel groot. Hij heeft een groot verschil 

gemaakt voor de Islam. Dit gevoel wordt wederom sterker door veel te lezen.  

 

Hoe voelt het om een Ahmadi te zijn? Hoe is uw leven veranderd nadat u Ahmadi bent 

geworden?  

Ik ben een tevreden persoon sinds ik een Ahmadi ben. Uiteraard heeft iedereen zijn ups en 

downs maar op geestelijk vlak ben ik rustiger. Bidden met een doel helpt mij heel veel om op 

een kalme manier de dag door te komen. Bidden redt ons van zoveel zonden.  

Ik ben nu ook op een bewustere manier met het geloof bezig. Met een echt doel. Ook ben ik 

actiever met het geloof bezig, wat ik nu tot een deel van mijn leven heb gemaakt. Het is een 

levensstijl, niet meer louter geloof. 

 

Hoe ervaarde u uw eerste Mulaqat (ontmoeting) met Hazur
atba

; Hazrat Khalifatul Masih V. 

Heel erg bijzonder en machtig. Het is ongelooflijk wat voor sfeer er hangt. Een Goddelijke 

sfeer. Hij is niet zomaar een man, maar de charisma en sympathie die hij uitstraalt dwingt 

bijna een ieder respect en waardigheid te tonen. Ahmadi of geen Ahmadi. 

Wat vond u van uw eerste Jalsa Salana die u bijwoonde? 

Heel erg leerzaam. Alle voordrachten die worden gehouden zijn erg informatief. Nazms zijn 

erg mooi om naar te luisteren. De kraampjes, gezelligheid tijdens de pauze, de devotie, het 

idee dat dit voor ons geloof is, is voor mij werkelijk iets bewonderenswaardig.  

Doet u werk voor Djama’at? En wilt u daarover vertellen? 

Ja, ik zit in de lokale Amla Alhamdulillah. Ik heb twee taken die ik uitvoer, namelijk de 

ledenlijst van de lajna en nasiraat in Rotterdam bijhouden en de maandelijkse financiele 

bijdragen houd ik bij. Dit doe ik met heel veel genoegen. Ik voel me compleet en nuttig als ik 

werk voor de Jamaat doe. Hiernaast probeer ik zoveel mogelijk nevenactiviteiten te doen. 
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Geschiedenis van Ladjna Ima’illah Nederland 

De tweede Nederlandse Ahmadi Moslim Vrouw  

Mevrouw Razia den Boer Sahiba 

 

Mevr. Momina Chaudry 

Majlis Zoetermeer 

Deze column gaat over een Nederlandse Ahmadi vrouw. In de vorige editie ging het over 

mevrouw Hadayat Butt. Er is meer bekend over haar, deze informatie is vermeld op 

verschillende pagina’s in Tarikh Ladjna Ima’illah Volume I. Dit zal in een van de 

aankomende edities van Khadija verschijnen, insha'Allah.  

Vandaag zal er een introductie worden gegeven over een Nederlandse Ahmadi vrouw 

die niet alleen voor Ladjna Ima’illah Nederland, maar ook voor de Nederlandse 

Djama’at een grote mijlpunt was. Haar naam is mevrouw Razia den Boer. Na het 

oprichten van een missiehuis in Nederland was zij de eerste vrouw die door middel van 

Bai'at (verklaring van inwijding) de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap binnen trad. De 

informatie die ik over haar heb kunnen verzamelen, heb ik uit het boek Dastan-e-Hafiz 

Bazman-e-Hafiz van de heer Hafiz Qudratullah Sahib en door zijn vrouw mondeling te 

horen gekregen.  

De heer Hafiz Sahib schrijft afgezien van het oprichten van het missiehuis, dat er nog iets 

wonderbaarlijks is gebeurd. Het leven in Nederland was nieuw voor mij. Ik sprak de taal niet, 

noch kende ik iemand. Het was eenvoudig om eerst te kijken hoe het hier gaat, dan de taal te 

leren en daarna pas Tabligh te doen. Maar door de toewijding voor Tabligh had ik een wens 

en bad tot Allah om binnen veertig dagen iemand te sturen die zich toewijdt aan de Islam. Ik 

bad uitzonderlijk voor dit. Het bericht over de komst van de islamitische missionaris werd 

door de pers in de krant aangekondigd. Dit werd toevallig gezien door een vrouw, die in het 

noorden van Nederland woonde. Deze vrouw kreeg vaker dromen, waarin zij een licht zag. In 

dit licht stond Islam geschreven. Door deze droom verlangde zij naar een Islamitische persoon 

die haar kon hechten met deze religie. Tot heden kwam ze niemand tegen, totdat zij het 

bericht las, dat in Den Haag een Muballig is gekomen om de boodschap van de Islam te 

verspreiden. Tijdens het lezen van dit bericht nam ze met mij contact op en ongeveer na twee 

weken kwam ze mij bezoeken. Ze vertelde dat ze wou bekeren tot de Islam. Op dat moment 

was haar leeftijd tussen de 45 en 50 jaar. Haar familie was overleden en ze deed huishoudelijk 

werk bij een rijk gezin. Ik zei tegen haar dat het beter is om eerst kennis van de Islam te 

verbreden en daarna een beslissing te nemen. Ze zei dat ze alle kennis heeft en dat ze klaar is 

voor Bai'at, maar toch gaf ik haar wat Engelse literatuur mee. Ze kon de Engelse taal. Na het 

lezen van de boeken, kwam ze twee weken later terug om te melden. Dit keer had ze ook een 

aantal, dat ik vervolgens beantwoordde. Na het accepteren van de Islam, zijn aan haar de 

plichten, verantwoordelijkheden, offers, etc. uitgelegd. Vervolgens was zij gevraagd om terug 

te komen. Er waren nog geen veertig dagen voorbij na mijn komst en ze las Kalima 
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Shahadat (La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah), deed Bai'at en werd moslim, 

Alhumdulillah. 

De heer Hafiz Sahib vertelde verder dat ze na een paar dagen met 1000 gulden kwam. Ze wou 

dit geld aan de Djama’at geven. Ik zei tegen haar om naar haar eigen financiële situatie te 

kijken en niet al te een groot offer te doen omdat ze dan financieel in moeilijkheden zou 

komen. Ze zei dat ze het bedrag moeten accepteren, omdat ze een lange tijd uit het licht van 

de Islam bleef en nu ze dit heeft gevonden wil ze alles offeren voor dit. Hij vertelde dat het 

heel bijzonder was voor hem op dit te horen. Zij reisde regelmatig van ver om naar het 

missiehuis te komen en hielp ons met Tabligh. In die tijd werden er regelmatig conferenties 

georganiseerd. Zij maakte de uitnodiging en ook nam ze contact op met de media.   

Naast dit verhaal vertelde Hafiz Sahib ook over een jong persoon die ook tot de Ahmadiyyat 

wou bekeren. Hafiz Sahib vertelt dat, de heer Coupé,  regelmatig naar de Moskee kwam. Hij 

wist veel over de Islam, maar veel feiten over de Ahmadiyyat waren niet bekend voor hem. 

Langzaam aan kwam de waarheid voor hem naar boven, maar hij dacht nog niet aan Bai'at. 

Na een tijdje kreeg hij van zijn Shia de instructie om een hoofdkwartier op te richten in 

Nederland en hij dacht over wat hij moest zeggen. Op een dag vroeg mevrouw Razia aan 

hem, de heer Coupe, waarom bekeert u niet tot de Ahmadiyyat?. Hafiz Sahib antwoordde en 

zei: hij is gehecht aan zijn Shia vrienden en wil hun niet verlaten. Vol met bezieling zei 

mevrouw Razia hierop: Ze moeten hun spirituele moed gebruiken en niet denken aan 

vrienden. Daardoor heeft zij hem ook meerdere brieven geschreven en deed gebed. Op een 

dag heeft, de heer Coupé,  uiteindelijk besloten om Ahmadiyyat te accepteren en bekend 

gemaakt.  

Verder heeft de vrouw van Hafiz Qudratullah Sahib verteld over de gehoorzaamheid en 

oprechtheid van mevrouw Razia den Boer sahiba. Zij vertelde dat zij regelmatig naar de 

Moskee kwam en dat ze hielp met het werk in het missiehuis.   

Het bericht over het missiehuis in Nederland werd ook in Al-Fazl van 1948 tot 1959 

gepubliceerd. In dit bericht kwam een aantal keren haar naam voorbij. Moge haar offers en 

oprechtheid een voorbeeld zijn voor de aankomende generaties, Ameen.  

Vertaald door: Samra Nazir Ahmad  

Majlis Utrecht 

“Een goed woord is een daad van 

Liefdadigheid” 

De Heilige Profeet Mohammed
s 

(Bukhari) 
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Gedachten 

Mevr. Bahri Hamid-van  een  

Djamaat Engeland 

 

Wat zijn leugens? Leugens zijn woorden, die uiting geven aan gedachten, die antwoord geven 

op een netelige vraag of situatie. Degene die leugens gebruikt, doet dit om zich hiermee uit 

een netelige situatie te redden. Zij kunnen ook een uiting zijn van gedachten die naar macht 

streven. 

Wat is echter het karakter van leugens? Meestal beginnen ze klein en men zegt dan : ”Ach het 

is niet belangrijk, het is een  leugentje om bestwil. Leugens kunnen echter niet om bestwil 

zijn, want leugens zijn van nature nooit goedwillend tegenover de andere mens. In tegendeel: 

zij worden gebruikt om er voordeel mee te verkrijgen. Die leugentjes blijven nooit klein, want 

hun aard is dat zij steeds groter willen worden. Dan beginnen zij hun eigen leven te leiden en 

hun ware aard te tonen. Zij nestelen zich dan in het hart van de mens die zij dienen. Dan 

begint hun lieve leventje pas goed en zij nemen bezit van de oprechtheid en vernietigen deze. 

Zij maken dat degene die zich van hen bedient denkt dat hij of zij heel slim is en dat spelletje 

met de slimheid wordt uiteindelijk de totale vernietiging van het karakter van de mens. Of 

leugens nu een antwoord op vragen of problemen zijn of een instrument om macht te 

verkrijgen, zij gaan een eigen leven leiden en nemen bezit van de maatschappij, die zij 

daarmee uiteindelijk  ten gronde richten. 

Eigenlijk komen leugens voort uit angst en lafheid. Men zou kunnen zeggen dat angst en 

lafheid de vader en moeder van de leugen zijn. Want eerst is er angst en lafheid en dan wordt 

de leugen geboren. De mens is de schepper van leugens zoals Allah de Schepper van de 

waarheid is. Het ligt in de natuur van de leugen dat deze niet alleen wil zijn en samen krijgen 

zij de overhand in het leven van de mens. Leugens kunnen zoveel macht krijgen omdat zij 

zich altijd heel mooi voordoen. Het is gemakkelijk om met ze om te gaan. Men begint zich 

veilig bij hen te voelen en dan is het te laat, want leugens blijken altijd zwakker te zijn dan de 

waarheid. Zij doen zich ook anders voor dan dat zij in werkelijkheid zijn, want zij doen zich 

voor als de waarheid. In hun vermomming als de waarheid vieren zij hoogtij, want de mensen 

houden van de waarheid. Waarheid brengt immers vrede, rust en geluk. Maar als de leugens 

hun vermomming verliezen dan tonen zij hun ware lelijke gezicht. De waarheid wil bekend 

worden, want Allah is de Schepper van de waarheid en door dit begrip wil Hij aan de mensen 

Zijn Barmhartigheid tonen. Leugens willen echter verborgen blijven omdat zij weten, dat als 

zij ontdekt worden het met hen gedaan is. Zij kunnen dit niet overleven hoeveel andere 

leugens hun daarbij ook te hulp komen. Zij willen verborgen blijven want zij weten dat hoe 

meer leugens zich verzamelen zij makkelijker ontdekt zullen worden. En dat betekent voor 

hen het einde. 

In de politiek vieren leugens vaak grote triomfen maar deze doen de wereld ondergaan in 

chaos en ellende voor de mens. Een goed voorbeeld hiervan gaf Hitler. Hij heeft eens gezegd 

dat als men maar lang genoeg een leugen vertelt dan wordt de leugen de waarheid. Wij zijn er 
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getuige van geweest waartoe hij met zijn leugens een groot deel van Europa heeft gebracht. 

Zijn leugens hebben miljoenen mensen het leven gekost. Steden werden totaal vernietigd en 

deze leugens zijn tot in de verste hoeken van het hart en hoofd doorgedrongen en hebben zo 

het karakter van Hitler ‘s volgelingen veranderd waardoor zij een werktuig tot vernietiging en 

ellende werden. 

Maar uiteindelijk heeft de waarheid gezegevierd. Door waarheid en waarachtigheid kan de 

mens herboren worden en een hoogstaand moreel verwerven. Dat is de genade van Allah. Hij 

leert de mens wat de waarheid is  om zo de leugen aan de kaak te stellen. De waarheid te 

betrachten is het enige middel om leugens uit de wereld te verbannen. Men moet als leugens 

klein zijn, beginnen met hen de waarheid te tonen. Als de mens leugens uit zijn leven verbant 

en de waarheid betracht dan plaatst deze mens zich onder de bescherming van Allah. Dat is 

ook de beste verdediging tegen leugens van anderen. Dan wordt de mens een hart onder de 

riem gestoken. Dan krijgt hij een zesde zintuig om leugens op te sporen. Door het gezonde 

verstand te gebruiken en zich aan de richtlijnen van Allah te houden krijgen leugens geen 

kans de mens zijn leven tot een hel te maken. 

Ach, waren alle mensen wijs en deden daarbij wel, dan was de wereld een paradijs, nu is zij 

vaak een hel. 

Oh Allah, geef ons het beste van deze wereld en het beste van de wereld hierna en spaar ons 

voor de martelingen van het vuur. 

 

Hoe ik een moslim en Ahmadi werd 

Nadat ik voor zes weken een reis met een vrachtboot langs de Noord Afrikaanse kust, Egypte, 

Syrië, Turkije, Rhodos en Sicilië had gemaakt, vond ik dat ik nooit iets over de Islamitische 

godsdienst had gelezen. Ik heb toen een Koran bij de moskee in Den Haag besteld. Nadat ik 

de Koran gelezen had kreeg ik het gevoel dat dit was waarnaar ik zo lang gezocht had.  Op 

aanraden van de toenmalige Imam Hafiz Qudratullah  heb ik toen regelmatig aan de 

vrijdagdienst deelgenomen. In die dagen waren er veel buitenlanders uit Arabische landen die 

naar de Moskee in Den Haag kwamen om aan het vrijdaggebed deel te nemen. Na het gebed 

verzamelde men zich in de zitkamer om de preek te bespreken. Er werden altijd veel 

verschillende argumenten aangevoerd, maar ik begon al gauw te merken dat die van de heer 

Hafiz beter overeen kwamen met de inhoud van de Koran. Dat heeft mij ertoe gebracht het 

boek ”De Filosofie van de Islamitische leer” door de Beloofde Messias
a
 (Zegeningen van 

Allah zij met hem) te lezen. Dit heeft ertoe geleid dat ik Ahmadi geworden ben. 

Nida e Bahri Hamid-van Veen. 
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Woordelijke vertaling van De Heilige Koran 

 

 

 

 

 

 

Nederlandse vertaling door: Nadia Samreen  

Majlis Leeuwarden 

 

      Wanneer When 
       Hij (Allah) zeide He (Allah) said 
 Tot the engelen To the angels لِلْمَالَئِكَةِ 
  Ik (ga) voorzeker (doen) [Surely I am], I am about (p8) اِنِّىْ  
         Ga scheppen [Am about to create], One who 

creates (p8) 
            Stedehouder, plaatsvervanger, opvolger Vicegerent, successor 
          Gij zult scheppen, maken You will create 
 Hij zal onheil stichten  He will cause disorder يُفْسِدُ 
          Hij zal vergieten(bloed) He will shed 
 Bloed Blood دَمُ sing :دِمَآءَ
        Wij We 
 Wij verheerlijken We glorify نُسَبِّحُ 
 .Wij prijzen heiligheid نُقَدِّسُ

Kh.II: Wij erkennen het bestaan van alle 

soorten verhevenheden.  

We extol holiness, praise.  

Khalifatul Masih II: We 

acknowledge existence of all 

greatnesses. 
          Ik weet I know well 
        Hij leered He taught 
        Adam Adam 
 Namen, attributen Names, attributes اِسْمُ sing :اَسْمَآءَ
        Hij plaatste voor He put before 
 Vertel Mij Tell Me اَنْبِئُوْنِى 
 Al deze (namen) All these (names) هٰؤُآلَءِ
          Heilig Holy 
الََ          Geen kennis No knowledge 
      Hebben wij We have 
            Gij hebt ons geleerd You have taught us 
        Gij, u You 
              ََ  De Alwijze The Wise 
 Zeg, vertel Tell اَنْبِاْ
 Hij informeerde He informed اَنْبَاءَ 
 Zeide Ik niet ? Did I not say      اَقُلْ 
            Gij onthult You reveal, display, show, 

disclose 

Meanings of the difficult words of the Holy Qur’an’ van Dhr. Maulana Bashir Ahmad Qamar Sahib 

Part 1. R-4 Al-Baqarah. R-4.           Roekoe nr. 4 van Deel 1. Roekoe nr. 4 van Soera 

Al-Baqarah 
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              Gij verbergt You hide, withhold 
        Wij zeiden We said 
           َُ  Gehoorzaam, onderwerp  Submit, obey, carry out 
           Zij onderwierpen zich, gehoorzaamden  They submitted, obeyed 
      Hij weigerde He refused, defied 
             ََ  Hij achtte zich te hoogwaardig, hij was 

hoogmoedig 

He considered himself too big, 

was too proud 
       Hij was, hij werd He was, he became 
 Verblijf Dwell, live, reside اُسْكُنْ
        Vrouw, echtgenote Wife 
            ََ  Tuin Garden 
 Eet beiden van jullie Both of you eat كُالَ
        Overvloedig , in alle rust Plentifully, freely, with ease 
        Waar ook There from (p9), [wherever] 
          Jullie beiden wensen Both of you wish, desire 
 Nader jullie beiden niet Approach not both of you الَ          
        Deze This 
            ََ  Boom Tree 
            Anders zult gij beiden worden, opdat gij 

beiden niet worden 

Lest both of you will be 

         
      ََ  Zondaren Wrongdoers 

            Hij (Satan) verleidde hen beiden  He (Satan) caused them both to 

slip 
 Satan Satan شَيْطَانُ 
        Wat deze betreft (de boom) Regarding to this (tree) 
           َِ  Gaat heen Go forth 
 َُ         Sommigen, een deel Some, a part 
         Vijand Enemy 
            Verblijfplaats Abode, dwelling-place 
         Voorziening, levensonderhoud Provision  
              Tot een tijd For a time 
 Hij leerde He learnt فَتَلَقّٰى 
         : sing ُكَلِمَة Woorden des gebeds Words of prayers 
          Hij (Allah) wendde Zich tot He (Allah) turned towards 
           ََ  Herhaaldelijk Berouwaanvaardend  Oft-Returning with compassion, 

Merciful 
      Als If 
                Komt tot u Come to you 
 Zal volgen Shall follow تَبِعَ 
         Mijn leiding My guidance 
        Vrees Fear 
              Zij zullen droevig zijn They will grieve 
          Zij verloochenden They treated as lies, rejected 
 Tekenen, geboden Signs, Orders اٰيَةُ sing  :اٰيَاتِ 
         : sing ُصَاحِب 

(40) 
Bewoners, metgezellen  Inmates, companions, fellows 
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Wat is hygiëne? 

 

Mevr. Hameeda Bachnu Joemmanbaks 

Majlis Den Haag 

 

Onder hygiëne verstaan we het schoonhouden van ons lichaam en onze omgeving, zodat de 

gezondheid in stand wordt gehouden. 

Hygiëne begint bij de mens zelf. Persoonlijke hygiëne is belangrijk bij het voorkomen van infecties. 

Verder moet men denken aan gezonde voeding, beweging en schone kleding.  Maar ook aan rust, 

ontspanning en voldoende bezigheden zonder stress. Veiligheid is belangrijk voor een goede 

gezondheid, want verwondingen zijn goede toegangspoorten voor bacteriën. 

Een schone leefomgeving betekent een hygiënisch toilet, douche en keuken. De mens zelf kan als hij 

het wil veel aan hygiëne doen en het zelfs verbeteren. 

Wij lezen in de Heilige Koran: Allah bemint hen, die zich tot Hem wenden en zich rein 

houden’. (Al –Baqarah 2:223) 

De Islam spoort aan tot fysieke en spirituele 

reinheid en leert ons hoe we deze kunnen 

bereiken. Voor het gebed dient men eerst de 

rituele reiniging te verrichten, waarbij de 

lichaamsdelen worden gewassen die het meest 

in aanraking komen met vuil en bacteriën, 

zoals de handen, mond, neus, gezicht, hoofd, 

oren en niet te vergeten de voeten. 

De sleutel tot het paradijs is het rituele gebed 

en de sleutel tot het rituele gebed is reinheid. 

Persoonlijke hygiëne betekent een goede 

lichaamsverzorging, omdat door hygiëne 

schadelijke stoffen, zoals ziektekiemen 

geweerd worden en afvalstoffen verwijderd 

worden. Hygiëne voorkomt verder dat het 

lichaam een nare geur afgeeft. Als je hier 

bewust mee omgaat, kun je heel veel 

infectieziektes voorkomen. Dat gaat van een 

simpele verkoudheid tot echt serieuze 

aandoeningen.  

Toilet hygiëne 

De toilet en de toilet ruimte zijn een grote bron 

van bacteriën. De meest bacterievolle 

contactpunten zijn o.a. de spoelknop, de kraan, 

de lichtschakelaar en de deurkruk. Omdat we 

hier allemaal met onze ‘vieze” handen aan 

zitten.  

 

Algemene maatregelen om besmetting te 

voorkomen: 

-Het vermijden van tocht, tocht doet stof 

opwaaien. 

-Regelmatig ventileren vermindert de 

hoeveelheid stof. 

-Het gebruik van zeepautomaten of 

zeepflacons. 

-Het gebruik van wegwerpdoekjes. 

-Het (liefst) gebruik van een pedaalemmer. 

-Een goede techniek van handen wassen. 

-Dagelijks verwisselen van handdoeken. 

-Regelmatig toilet schoonmaken. 

 

Door persoonlijke hygiëne in praktijk te 

brengen kan je veel ongemak voorkomen. En 

als je jezelf goed voelt, profiteer je daar niet 

alleen zelf van, maar ook je directe omgeving 

heeft er plezier van. Je doet het dus ook voor je 

partner en je kinderen.  
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Adviezen voor een moslim meisje en haar ouders  

in de westerse maatschappij  

 

Aan verschillende Ladjna en Nasiraat zijn vragen gesteld, waar zij uit eigen ervaring hun 

advies geven voor de moslim meisjes die hier in Nederland opgroeien en naar school gaan. 

Ook zijn adviezen gegeven voor de ouders.  

De antwoorden zijn anoniem verwerkt. We willen de zusters die hun adviezen hebben 

gestuurd hartelijk danken, Jazak’Allah.  

Vraag 1: 

Wat is jouw beste advies voor de Nasiraat die naar de middelbare school gaan? 

 Probeer veel zelfvertrouwen in jezelf te hebben, zodat je zeker van jezelf bent in wat je 

doet (bijvoorbeeld pardah of ‘nee’ zeggen als iemand wilt dat je naar een feest komt). 

 Als ex-brugklasser wil ik jullie vertellen dat het gaan naar de middelbare school een 

hele grote stap is en veel beproevingen bevat, dus een heel belangrijk deel van je leven 

is. 

Ik adviseer elke Nasiraat ten eerste om duidelijk je doelen voor je te houden als je naar 

de middelbare school gaat. Je doel is om te studeren, en daar moet je dan vooral op 

concentreren en je niet laten afleiden want de grootste gevaren van Middelbare school 

zijn onder andere de afleidingen die van alle kanten naar je toe komen en je 

studie zwaar beïnvloeden. En dat is ook echt het moeilijkste, waar sommige meisjes 

jammer genoeg wel in trappen. Maar sta dan weer op, heb berouw en bewandel het 

pad van de Islam. Jij bent degene die een voorbeeld dient te zijn en hen juist de mooie 

boodschap van de Islam geeft en deelt. 

 Natuurlijk is iedereen nerveus, maar het beste is gewoon jezelf te zijn. Zo leer je ook 

meisjes kennen. En het belangrijkste is spontaan zijn en oprecht. 

 Vergeet naast school en huiswerk de Djama'at en bijeenkomsten als Ijtema niet. 

 Maak bij elke les aantekeningen, door te schrijven onthou je dingen beter en zo kun je 

ook makkelijker leren voor een toets. 

Vraag 2: 

Welke moeilijkheden kom je tegen en hoe los je ze op? 

 In deze fase kom je in aanmerking met vele zaken, dus ook moeilijkheden. Deze 

moeilijkheden zal je moeten doorstaan en sterk moeten blijven. Echter, een Ahmadi 

moslim moet geduldig zijn en telkens vragen om Allah's Genade. Erbij horen en van 

jezelf gebruik laten maken zijn tekens van zwakke mensen. Sterke mensen laten hun 
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grenzen zien en komen op voor zichzelf. ‘Nee’ leren zeggen is eng, maar het doet je 

goed op den lange duur. Om dit te ervaren moet je weten wat belangrijk voor je is en 

wat jouw doel is. Je gaat immers naar school om een diploma te behalen.  

 Vriendinnen die willen dat je naar hun feest komt. Dit kun je oplossen door vanaf het 

begin vriendinnen te maken die het best bij jou passen en aan wie je goed kunt 

uitleggen wat je geloof is en dat je niet naar bepaalde feesten wilt. Feesten die binnen 

de grenzen van de Islam zijn, is niks mis mee. Deze vrienden zullen je ook begrijpen 

als je het goed uitlegt en zullen inzien voor welke feesten ze jouw wel of niet kunnen 

uitnodigen. 

   

Pardah: als je net begint met pardah zullen veel mensen je vragen waarom je pardah 

doet en of het van je ouders moest. Wees hierin zelfverzekerd en leg uit dat het bij 

jouw geloof hoort en dat je er nu klaar voor bent en het zelf wilt, en niet dat je het van 

je ouders moest, want hierdoor zullen de mensen verkeerd tegen Islam aankijken.  

 

 Moeilijkheden zijn dus onder andere de afleidingen om je heen. Je zult veel meer in 

situaties terechtkomen waarin er dingen gebeuren die heel ver weg van ons geloof 

liggen. Op zulke momenten zal je zwaar worden beproefd door Allah en als je een 

schoon hart hebt en echt van Allah houdt en niet achter de wereldse lusten rent, dan 

lukt het je best wel om naast je geloof ook je studie op peil te houden. En er zijn altijd 

meisjes in de klas die geloof en gewoontes respecteren, ALTIJD!! Je hebt altijd 

verschillende kinderen in een klas zitten, als je de juiste vrienden zoekt dan zal je ze 

gegarandeerd vinden!  

 Als je een hoofddoek gaat dragen krijg je vooral kritiek over het verbergen van je haar. 

Maar de beste tip die ik je kan geven is dat je antwoord geeft op hun vragen en hun 

reacties gewoon doorstaat. Ik zeg altijd dat ik er later antwoord op ga geven om het 

mezelf ook nog een keer te kunnen ophelderen. 

 

Vraag 3: 

Hoe helpt pardah jou op school, universiteit of werk? 

 Pardah is een identiteit van wie je bent. Het is een middel om grenzen aan te geven aan 

de ander en ook voor jezelf om niet in de gelegenheid te komen om de grenzen te 

verleggen. Door pardah kom je juist sterker over, natuurlijk onderscheid je jezelf van 

anderen en wil je dat niet, maar dat is juist goed. Het is goed, zodat een ander weet 

hoe hij / zij met jou hoort om te gaan en dat jij ook liever afstand wil bewaren en je 

niet wil mengen tussen de meerderheid van de mensen. Het is lastig om constant te 

moeten verantwoorden en om anders te zijn binnen deze maatschappij, maar blijf sterk 

en onthoud dat aan het einde Allah degene is die de grootste beloning voor je heeft en 

je ouders die zo trots op je zijn. 

 Mensen zullen je niet zo gauw met een verkeerde soort gedachte naderen. 

 

 Pardah laat je zien dat je anders bent dan andere meisjes, je krijgt meer respect en 

wordt minder vaak lastig gevallen. 
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 Ik merk vooral dat mensen mij veel meer respect geven dan anderen. Ze benaderen me 

met respect, omdat ze aan mij kunnen zien dat ik gelovig ben en dus niet net als 

anderen met iedereen ‘vrij’ ben. In het begin heb ik wel veel moeten uitleggen waarom 

ik een hoofddoek droeg, maar nadat ik het uitlegde gaven ze altijd aan dat het mooi 

stond. 

 

 Pardah op school is heel anders in het begin maar als je het vanaf je 1e klas draagt is 

het ook heel handig want dan zie je iedereen voor het eerst dus als je het draagt, doe 

het vanaf je 1e klas, dat is mijn advies. Je hebt verschillende soorten scholen en ik kan 

begrijpen dat een school met veel blanke kinderen (meisjes zonder hoofddoek) een 

beetje eng lijkt want dan zit je daar als enige met een hoofddoek maar dat is goed. Je 

kan op school ook de mooie boodschap van de Islam verspreiden en misverstanden 

wegnemen. 

 

Vraag 4: 

Wat is jouw advies over hoe men kan omgaan met de constante druk van anderen 

bijvoorbeeld nieuwste mobieltjes en andere gadgets. En ook jouw advies omtrent disco’s 

en andere feesten die je niet bijwoont. Maar hoe laat je je vriendinnen dat weten zonder 

ze te beledigen en zonder de vriendschap te verbreken? 

 De technologie gaat tegenwoordig zo snel dat het onmogelijk wordt om alles bij te 

houden. Vooral omdat het een materialistische wereld is waar alleen geld het 

allerbelangrijkste wordt geacht. Voor ons Moslims is geloof het allerbelangrijkste. Wij 

moeten bidden dat Allah ons redt en beschermt van deze wereldlijke dingen. De 

nieuwste mobieltjes kopen en dergelijke is niet erg. Het is alleen erg als je het wil 

hebben, omdat een ander het heeft, het heel hip is, je erbij wil horen, stoer wil doen 

etc. Op dit moment is het belangrijk om na te gaan of het je ook geluk kan bieden, 

maar let voordat je het wil kopen of je ook genoeg chanda/ moskee fonds betaald, je 

goede daden verrricht, je ouders respecteert etc. Dit geldt ook voor disco's; misschien 

denk je als Ahmadi- meisje dat je niks 'leuks' mag doen. Dit leuks zijn niet de 

leefgewoonten van moslims. Een volgende stap is het aangeven en uitleggen aan 

vriendinnen die je mee uit vragen. Telkens voel je je ongemakkelijk en conservatief, 

terwijl je door nee te zeggen en je eigen identiteit naar voren te halen juist de sterkste 

bent van al je vriendinnen. 

 Je zult ook veel geconfronteerd worden met social media (Facebook, Hyves etc.) en 

apps en allerlei dingen die je verder weg van Allah halen. Maar tegelijkertijd ook je 

vriendinnen ,diegenen zijn die van je verwachten dat je actief deelneemt in dit soort 

dingen. Hazur
atba

 heeft duidelijk het volgende hierover gezegd. De praktijk van het 

maken en onderhouden van individuele Facebook pagina's / accounts is niet 

toegestaan. Omdat deze schadelijk zijn voor jouw spirituele vooruitgang en eigen 

hervorming. Individuele Djamaat leden is ook niet toegestaan om facebook pagina's te 

maken namens Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. De enige officiële Ahmadiyya 

Moslim Gemeenschap facebook pagina is via Alislam platform:  

http://www.facebook.com/AhmadiyyaMuslim.  

Je kunt aan je vriendinnen dus uitleggen waarom je dit niet doet. 

Wat betreft Apps kun je bijvoorbeeld apps gebruiken zoals Friday Sermons, MTA, 
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Agenda van school etc. In ieder geval binnen de grenzen van de Islam. 

 

 Graag verwijs ik je naar de Khutba’s van Huzur
atba

 op www.alislam.org waar je meer 

informatie kunt vinden over dit onderwerp. 

Schoolfeesten etc. zijn NOOIT verplicht, er is altijd een mogelijkheid om te zeggen of 

je wilt gaan of niet. Dus dat is geen ramp. Als je een goede vriendin hebt zal ze het 

begrijpen dat je niet naar zulke dingen kunt gaan. Ik zelf blijf of op die avonden thuis 

of ik neem een van mijn ouders mee. 

 

Vraag 5: 

Wie is in jou ogen een ware vriendin? 

 Een ware vriendin is niet alleen iemand die je begrijpt, maar is ook iemand die weet in 

welke situatie je bent en ze dan alsnog voor je klaar staat. Vooral als je ze nodig hebt. 

Iemand die weet wie je bent en het accepteert. 

 

 Een vriendin is een goede vriendin als ze jouw keuzes en manieren respecteert en jou 

niet tot slechte dingen aanspoort. 

 

 Iemand die je begrijpt, met wie je kunt praten en je niet gebruikt voor eigenbelang, 

laat zitten en buitensluit. 

 

Vraag 6: 

 

Hoe belangrijk is jou familie en Djama’at in het helpen overleven van de moeilijke 

tienerjaren? 

 Die zijn heel belangrijk, zij zijn de grootste steun voor een persoon. Ouders horen hun 

kinderen constant uit te leggen over verschillende zaken, te communiceren met hun 

kinderen. Ouders horen niet alleen nee te zeggen of meteen te weigeren. Ouders horen 

de ruimte te geven aan het kind om zichzelf te ontplooiien. Teveel aan het kind 

trekken of vast te houden is niet gezond, hierdoor laat een kind juist weerstand zien en 

zal het kind tegen de ouders worden. De Djama’at is waarbij het kind tussen de eigen 

mensen, veel energie en kennis op doet. Het is ook heel fijn om in de Djama’at 

vriendschappen te sluiten en vaker met mensen op te trekken dan buiten de Djama’at. 

Er is met de Djama’at meer herkenning en inlevingsvermogen.  

 Ontzettend belangrijk. Ik heb mijn moeder als mijn beste vriendin waardoor ik 

eigenlijk niemand anders nodig heb. Aan haar kon ik alles vertellen wat er op school 

gebeurde en welke problemen ik had. Daarnaast helpt het ook ontzettend als je een 

aantal goede vriendinnen in de Djama’at hebt, zodat je elkaars ervaringen kunt delen 

en over moeilijkheden waar je tegenaan loopt bespreken.  
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Vraag 7: 

 

Woon je bijeenkomsten van de Djama’at regelmatig bij? Waarom denk je dat ze 

belangrijk voor je zijn als persoon? 

 

 Hierdoor ben je toch met de Djama’at verbonden en heb je geen behoefte aan andere 

kringen.  

 

 Bijeenkomsten van Djama’at zijn er tenslotte niet zodat jij leuk aangekleed iedereen 

ontmoet en weer terugkomt zonder iets te hebben geleerd. Bijeenkomsten, ijtema's, 

Jalsa Salana’s zijn er zodat jij de essentie van Islam begrijpt en ervaart hoe mooi Islam 

is. En boeken van Beloofde Messias
a
 zijn zo ontzettend mooi, dat je ze écht niet 

zomaar in de boekenkast kan laten liggen. Lees ze, en er staan precies de instructies in 

die je nodig hebt.  

 

 Je krijgt er altijd wat geestelijke kennis bij. Zonder die kennis is onze blik op het 

geloof blind en kunnen we in moeilijke situaties moeilijk handelen en oordelen. 

 

 Het helpt je eraan herinneren dat je een ander leven hebt naast je schoolleven en 

herinnert je er ook aan wie je bent. 

 

Vraag 8: 

 

Je leeft in een samenleving waarbij je soms moet samenwerken met jongens voor 

projecten. Wat is jou advies hoe je je het beste kan gedragen in deze situaties wat betreft 

pardah? 

 Met jongens samenwerken en omgaan in deze maatschappij, is iets wat niet 

voorkomen kan worden. Hoe je hiermee kan omgaan is rustig blijven en zakelijk zijn.  

 

 Je moet de samenwerking professioneel houden. Alleen aan het project werken en je 

bijdrage leveren, maar niet jezelf open stellen zodat ze je kunnen benaderen. Je moet 

je eigen grenzen weten.  

 

 Je zult misschien ook moeten samenwerken met jongens op school, maar met schone 

intenties is dat ook wel te overleven. En als je pardah voldoende is, dan zullen de 

jongens jou anders behandelen dan de andere meiden die geen pardah doen. Je wordt 

gerespecteerd en als een moslima gezien, en wat wil je nog meer? 
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Kashti Nuh 

DE ARK VAN NOACH 

 نحمده ونصلي على رسوله الكريم

Wij loven Hem en betonen eer aan Zijn nobele Profeet
s
 

Vaccinatie tegen de Pest 

Vertaald door: Noor-us-Seher Compier MD 

Majlis Lelystad 

 

ِل الُْمْؤِمنُون  لَّن يُِصيبَنَا إِالَّ َما َكتََب ّللّاُ لَنَا هَُو َمْوالَنَا َوَعلَى ّللّاِ فَْليَتََوكَّ

Niets kan ons overkomen, behalve hetgeen Allah voor ons heeft verordend. Hij is onze 

Beschermer. En in Allah zullen de gelovigen hun vertrouwen leggen. (Heilige Koran 9:51) 

Wij kunnen alleen maar dankbaar zijn dat de regering van het Britse Koninkrijk haar 

onderdanen barmhartigheid heeft getoond door nogmaals een vaccinatie tegen de Pest voor te 

stellen. Omwille van Gods schepselen heeft ze ook de kosten van honderdduizenden roepies 

op zich genomen. Dit is waarlijk een gebaar, dat wijze onderdanen in dankbaarheid zouden 

moeten ontvangen. Wie deze vaccinatie wantrouwt is dwaas en een vijand van zichzelf. Want 

het is meermaals gebleken, dat deze prudente regering geen gevaarlijke therapieën geeft. In 

omstandigheden als deze stelt de regering datgene voor, wat na veel experimenten de beste 

remedie blijkt te zijn. 

Het is verre van elke beschaafdheid en verstand dat, als een regering uit goedheid honderd-

duizenden roepies uitgeeft, en uitgegeven heeft, men een zelfzuchtig doel zoekt achter de 

genomen moeite. Ongelukkig zijn zulke onderdanen, die zo ver zijn gegaan in hun 

wantrouwen. Het lijdt geen twijfel dat van alle middelen die tot dusver ter beschikking staan 

van dit koninkrijk, zich te laten vaccineren de beste is. Men kan ook niet ontkennen dat de 

therapie effectief is gebleken. 

Omwille van deze genegenheid is het de plicht van onderdanen de bezorgdheid van hun 

regering weg te nemen. Wij zeggen met alle eerbied aan deze vriendelijke regering, dat als er 

voor ons geen hemels bezwaar was geweest, wij onder de eersten zouden zijn geweest die 

zich zouden laten vaccineren. ص En het hemelse bezwaar is als volgt, dat God heeft verlangd 

een hemels teken te tonen aan de mensen van dit tijdperk. Daarom heeft Hij mij toegesproken, 

en gezegd: ‘Slechts gij, en wie zich binnen de vier muren van uw huis bevinden en die in 

volmaakte gehoorzaamheid en oprechtheid in u zijn opgegaan, zullen worden gered van de 

Pest. In dit einde der dagen zal dit een teken van God zijn, opdat Hij het verschil tussen de 
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volkeren toont. Maar wie u niet volmaakt navolgt, hoort niet bij u. Treur daarom niet om 

dezulken.’ 

Dit is een bevel van God. Daarom is er geen vaccinatie nodig voor mij en iedereen die zich 

tussen de vier muren van mijn huis bevindt. Want zoals ik reeds enige tijd geleden vermeldde: 

de God van Hemel en Aarde, buiten Wiens kennis en macht niets is, heeft mij geopenbaard 

dat Hij eenieder, die zich tussen de vier muren van dit huis bevindt, zal redden van de dood 

van de Pest. Op een voorwaarde, dat hij met gehoorzaamheid en nederigheid toetreedt in deze 

verbintenis van trouw, nadat hij afstand heeft genomen van al zijn strijdige intenties. Dat hij 

ten aanzien van Gods bevelen en van degene die door Hem gezonden is geen enkele vorm van 

valse trots koestert. En hij niet opstandig is, hoogmoedig, nalatig, eigenwijs en ijdel. En hij 

zijn daden in overeenstemming brengt met de leer. 

Terwijl Hij mij toesprak, heeft Hij ook gezegd dat over het algemeen Qadian niet ten prooi zal 

vallen aan de verwoestingen van de Pest, die mensen als honden zal laten sterven en gek zal 

maken van verdriet en verwarring. Hoe klein ook het aantal is van deze gemeenschap – 

vergeleken met hun tegenstanders zullen ze van de Pest beschermd blijken te zijn. Degenen 

die hun geloften niet vervullen, of over wie God een verborgen reden weet, kunnen door de 

Pest getroffen worden. Maar uiteindelijk zullen mensen met verbazing zien, dat in 

tegenstelling tot hen, Gods steun met deze gemeenschap is. Dat Hij deze beschermt op een 

wijze die geen weerga kent. 

Deze mededeling zal sommige dwazen verontwaardigen, sommigen zullen ermee spotten en 

anderen zullen mij voor gek verklaren. Sommigen zullen zich afvragen of er zo’n God 

bestaat, Die zonder tussenkomst van middelen genade kan laten nederdalen. Het antwoord 

hierop is ja. Zo’n almachtige God bestaat zonder twijfel. Als Hij niet almachtig was, dan 

zouden mensen die een band met Hem hebben, levend sterven. Zijn macht is 

verbazingwekkend. Zijn heilige krachten zijn uniek. Enerzijds stuurt hij dwaze tegenstanders 

op Zijn vrienden af als honden. En anderzijds beveelt Hij de engelen om Zijn vrienden te 

dienen. Zo is het ook, dat wanneer Zijn toorn de wereld ص in zijn greep heeft en Zijn woede 

raast over de onderdrukkers, Zijn uitverkorenen worden ontzien.  

Ware dit niet het geval, dan zou het rechte pad in verwarring geraken. Niemand zou het 

kunnen herkennen. Zijn wonderen zijn ontelbaar, maar ze verschijnen aan de mensen naar 

gelang het niveau van hun geloof. Wonderen verschijnen voor degenen aan wie geloof, liefde 

en genade is gegeven, en uit wie de lagere eigenschappen van het ego zijn verwijderd. God 

doet wat Hij wil. Hij toont Zijn wonderen enkel aan degenen die omwille van Hem afstand 

doen van hun lagere eigenschappen. In deze tijd zijn er maar weinigen, die Hem kennen, en 

die geloven in Zijn wonderlijke kracht. 

Daarentegen zijn er velen die niet geloven in de almachtige God, Wiens stem door elk ding 

wordt gehoord, en voor Wie niets onmogelijk is. Hierbij moeten we onthouden dat ofschoon 

maatregelen nemen tegen ziekten zoals de Pest geen zonde is – er is zelfs een gezegde van de 

Profeet
s
 dat er geen ziekte is waartegen geen medicijn is gezonden – ik het als een zonde 
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beschouw om het teken dat God voor ons wil tonen op aarde, twijfelachtig te maken door het 

aanvaarden van vaccinatie. Ik wens niet het ware teken en Gods belofte te schande te maken 

door deze vaccinatie te gebruiken. Wanneer ik dit zou doen, dan zou mij de zonde zijn toe te 

rekenen, dat ik niet heb vertrouwd op Gods belofte. Ik zou dank verschuldigd zijn aan de arts 

die deze vaccinatie bedacht, en niet de God Die mij beloofde, dat eenieder binnen de vier 

muren van mijn huis gered zou worden. 

Vanuit mijn ervaring met de geestelijke wereld zeg ik dat de beloften van die Almachtige God 

waarheid zijn. Ik zie de dagen die komen gaan, alsof ze er nu al zijn. Ik weet ook dat het doel 

van onze Koninklijke regering is om deze mensen hoe dan ook aan de Pest te laten ontkomen. 

En mocht deze regering in de toekomst een beter middel tegen de Pest vinden, dan zou ze 

deze aanwenden. In dit geval is het duidelijk dat de weg die God wil dat ik bewandel, niet 

indruist tegen de doelstellingen van de Koninklijke regering. 

(WORD VERVOLGD) 

 

Verzoek voor Dua en aankondigingen 

 

In deze rubriek zullen aankondigingen en verzoeken voor Du’a geplaatst worden.  

Hiervoor kunt u een donatie doen aan Khadija. 

De volgende zusters hebben gedoneerd voor Khadija, Jazak’Allah. 

Zij hebben verzocht hen te herinneren in uw gebeden: 

 

Verzoek voor Dua voor hen en hun familieleden: 

 Mevr. Hameeda Bachnu Joemmanbaks, Majlis Den Haag 

 

 Mevr. Noor-us-Seher Compier MD, Majlis Lelystad 

 

 Mevr. Zaib-un-Nisa Nasir, Majlis Schiedam 

 

 Mevr. Fatima El Yakhlifi, majlis ‘s Hertogenbosch 

 

 Mej. Henna Maryam Ikhlaf, majlis ‘s Hertogenbosch 

 

 

Moge Allah met hen zijn, Ameen. 


