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iedere opoffering te verrichten voor de 

bestendiging van het Ahmadiyya khilafat, 

Insha’Allah.
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Uitleg van afkortingen

•	  De naam van Mohammedsa, de Heilige Profeetsa van de , wordt gevolgd door het teken: sa, dat een afkorting is van 
de groet Sallallahu Alaihi Wasallam (mogen vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn). 

•	  De namen van de andere profeten worden gevolgd door het symbool: as, een afkorting voor Alaihissalām (vrede zij 
met hem). 

•	  Het symbool: ra wordt gebruikt voor de namen van zowel de metgezellen van de Heilige Profeetsa als die van de 
Beloofde Messiasas. Het betekent Radi Allahu anhu/anha/anhum (moge Allah verheugd zijn over hem/haar/hen).

•	 Het teken: rh staat voor Rahimahullahu Ta’ālā (moge Allah’s zegeningen op hem zijn). 
•	 Het teken: aba staat voor Ayyadahullahu Ta’ālā. (moge Allah, de Verhevene hem helpen. 

Vertaling vers voorpagina: “Onze Heer, maak onze echtgenoten en kinderen tot troost der ogen, 
en maak ons tot voorbeeld voor de godvruchtigen.”(25:75)
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De Heilige Koran De Heilige Koran 
Soerah Al-Ahzaab hoofdstuk 33, vers 71 en 72

O, gij die gelooft! Vreest Allah en spreekt de waarheid.

Hij zal uw werken goed voor u maken en u uw zonden vergeven. En wie Allah en Zijn  
boodschapper gehoorzaamt, heeft zeker een grote overwinning behaald.

HadithHadith
Gezegde van de Heilige Profeet Mohammedsa

Hazrat Amirra vertelt dat hij van Numan bin Bashirra heeft gehoord dat de Heilige Profeetsa heeft gezegd:
“Jij zal de gelovigen, door hun onderlinge omgang, liefde en genegenheid, als één lichaam zien. Als een deel van het  

lichaam ziek wordt, dan zal het hele lichaam zich als het ware bevinden in een bewusteloze en zieke toestand.” 

(Sahih Muslim, Kitab Al-Birr Was-Salat-I-wal-Adab)

Selectie uit de geschriften van de Beloofde Messiasas

Hazrat Mirza Ghulam Ahmadas adviseerde de Djama’at met de volgende woorden:
“Mijn advies is om twee dingen te onthouden: ten eerste vrees God en ten tweede toon net zo een 

medeleven aan uw broeders, zoals u aan uzelf toont. Als iemand schuldig is of een fout begaat, dan 
moet men hem vergeven. Het is niet de bedoeling dat u de fouten steeds belicht en van dit boosaardige 

gedrag een gewoonte maakt.”

(Malfuzat, deel 5, bladzijde 69)
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Boodschap van de nationale voorzitter

Lieve zusters,

Assalamo alaikum wa Rahmatullahi wa Barkatuhu

Met de zegeningen van Allah bestaat onze Ladjna tijdschrift “Khadija” 10 jaar. Alhamdulillah
Ik wil allen feliciteren die het mogelijk hebben gemaakt dat wij het 10-jarig jubileum kunnen 
vieren. 
Khadija is platform voor Ladjna om haar schrijftalent te ontwikkelen en kennis te vergroten. Het is 
een middel om de boodschap van Islam-Ahmadiyyat aan de mensen over te brengen.
 
De Beloofde Messiasas heeft gezegd;” mijn Gemeenschap zal uitblinken in kennis en inzicht. Zij zullen 
iedereen in verwarring brengen met het licht van hun waarheid, en op grond van hun argumenten en 
tekenen”. 
(boek- Tajalliatel Ilahiyyah -Goddelijke manifestaties blz. 36)

De Tweede Khalifa Hazrat Mirza Bashir ud Din Mahmood Ahmadra zei tijdens Jalsa Salana van 
1941 op 27 december het volgende; “een boom die geen water krijgt, zal uiteindelijk uitdrogen, in 
deze tijd fungeren kranten en tijdschriften als water voor de mensen. Het is heel belangrijk om te lezen”. 

In het licht van de bovenstaande citaten moeten wij proberen ons uiterst best doen voor de opvoeding 
en geborgenheid van de volgende generaties. En inzetten voor Tabligh en Isha’at werkzaamheden.

Het onderwerp van deze Khadija editie is “Harmonie en balans binnen het gezin”

De Islam beschouwt het gezinsleven als het epicentrum voor de groei van spirituele, morele en sociale 
ontwikkeling. De Heilige Koran heeft voortdurend verwezen naar het gezinsleven en het belang 
ervan; van hoe kinderen hun ouders vriendelijk moeten behandelen tot instructies voor ouders met 
betrekking tot hun kinderen. De Heilige Profeetsa, heeft praktisch laten zien en onderwezen hoe het 
gezinsleven moet worden opgebouwd voor vrede, harmonie en ontwikkeling. Als ‘vrede’ binnen een 
gezin kan worden bereikt, zal de hele samenleving als geheel van vrede genieten; iedereen zou zijn 
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rol moeten spelen bij het tot stand brengen van deze vrede, van ouders tot kinderen. De Beloofde 
Messiasas, heeft deze leerstellingen nieuw leven ingeblazen en verder uitgewerkt hoe het gezinsleven 
kan worden verbeterd.

Het doel van elk moslimhuishouden is om de Heilige Koran te handhaven en in praktijk te brengen 
door het voorbeeld van de Heilige Profeetsa. Als resultaat zal er een mooi en harmonieus gezinsleven 
ontstaan   waarin de rechten van elk lid worden gerespecteerd. De Heilige Koran geeft voorbeelden 
van ware gelovige mannen en vrouwen op de volgende manier:

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.
(Heilige Koran, Hoofdstuk 33: V. 36)

Huzuraba zei;”Het basisprincipe van de prachtige leer van de Islam is dat men zich niet moet concentreren 
op het vechten voor zijn eigen rechten; als we in de samenleving een omgeving van vrede en rust willen 
creëren, moeten we ons ook concentreren op het vervullen van de rechten van anderen en aandacht 
besteden aan het nakomen van de rechten die aan ieder van ons zijn toegekend. Alleen dan kan er 
een geest van echte vrede en harmonie worden gevestigd, die de rechten van elke groep mensen dekt, en 
tegelijkertijd hun verantwoordelijkheden opneemt.”
(toespraak Jalsa Salana 2021-Ladjna sessie)

Moge Allah ons in staat stellen om onze verantwoordelijkheden te begrijpen en het werk op de beste 
manier te verrichten. Amin 

Wasslaam

Attia Aslam 
Nationaal Sadr Ladjna Ima’illah Nederland
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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. 
(Heilige Koran, Hoofdstuk 33: V. 36) 
 
Huzuraba zei;”Het basisprincipe van de prachtige leer van de Islam is dat men zich niet moet 
concentreren op het vechten voor zijn eigen rechten; als we in de samenleving een omgeving van 
vrede en rust willen creëren, moeten we ons ook concentreren op het vervullen van de rechten 
van anderen en aandacht besteden aan het nakomen van de rechten die aan ieder van ons zijn 
toegekend. Alleen dan kan er een geest van echte vrede en harmonie worden gevestigd, die de 
rechten van elke groep mensen dekt, en tegelijkertijd hun verantwoordelijkheden opneemt.” 
(toespraak Jalsa Salana 2021-Ladjna sessie) 

Moge Allah ons in staat stellen om onze verantwoordelijkheden te begrijpen en het werk op de 
beste manier te verrichten. Amin  

 

Wasslaam 

Attia Aslam  
Nationaal Sadr Ladjna Ima’illah Nederland 

 

 

 



6

Ladjna Ima’illah Nederland  Uitgave 19, 2021 Khadija

Geduld en standvastigheid
Hazrat Khalifatul Masih Vaba vestigde in zijn 
toespraak van 4 september 2004 in Jalsa 
Salana Zwitserland de aandacht van mannen 
en vrouwen op hun religieuze verplichtingen. 
In dit verband sprak Huzur-e-Anwar over de 
huiselijke problemen en zei: “Allah de Verhevene 
zegt vervolgens dat nog een ander kenmerk van 
gelovigen is dat ze geduldig moeten handelen. 
Er doen er in het leven zich veel gelegenheden 
voor, zoals verlies lijden bij zakelijke transacties, 
diefstal of inbraak, enz. Of soms bevindt de 
echtgenoot zich in een financieel onstabiele 
positie en is niet in staat zijn vrouw geld te 
geven naargelang haar behoeften; in dergelijke 
situaties veroorzaken sommige vrouwen ophef, 
maken herrie en beginnen ze te ruziën met hun 
echtgenoten. Ze stellen soms zulke hoge eisen 
dat de echtgenoot de financiële last in huis 
niet meer kan dragen. Ik zeg niet dat in al deze 
situaties de man altijd gelijk heeft en de vrouw 
juist ongelijk. In bepaalde gevallen hebben 
vrouwen ook gelijk. Ik heb het echter over die 
vrouwen van wie de meerderheid veeleisend 
is. Dergelijke situaties leiden tot constante 
conflict, ruzie, discussie en onrust in huizen. 
Dan zijn er ook situaties waarin echtgenoten 
door de oneerlijke eisen hun weg kwijtraken. 
Als er zo’n situatie ontstaat waarbij ruzie en 
discussie gaande is, dan zijn er ook mannen 
die ten onrechte gewelddadig worden jegens 
hun vrouwen. Of, om het hoofd te bieden aan 
de druk van de eisen van hun vrouwen, lenen 
sommige mannen geld waardoor het hele 

gezin in de greep komt van een vicieuze cirkel. 
Wanneer de schuldeisers hun geld terugvragen, 
probeert de echtgenoot excuses te verzinnen en 
volgt er een reeks leugens. Als de echtgenoot de 
schulden niet kan aflossen, begint hij geïrriteerd 
te raken en begint hij hard op te treden tegen 
de kinderen, en de rust van de kinderen raakt 
zo verstoord. Er wordt dus zo’n vicieuze cirkel 
in gang gezet als gevolg van ongerechtvaardigde 
eisen en het gebrek aan geduld. Wat hieruit volgt 
is dat kinderen uit dergelijke gezinnen op een 
bepaalde leeftijd troost zoeken buiten hun huis 
en zich losmaken van de opvoeding van hun 
ouders. Daarna beginnen langzamerhand sociale 
kwaden en verkeerde gewoontes te ontstaan, en 
tegen de tijd dat de ouders er van bewust raken, 
is het vaak al te laat. Daarom wordt er gezegd 
dat de versterking van het geloof pas tot stand 
zal komen wanneer men de gewoonte heeft om 
in alle tijden geduldig te zijn.” 

(Toespraak gegeven aan dames op 4 september 
2004 te Jalsa Salana Zwitserland. Gepubliceerd in 
Al Fazl International 7 januari 2005)

Dankbaarheid
Hazrat Khalifatul Masih Vaba sprak tot Lajna 
Ima’illah Duitsland tijdens de jaarlijkse Ijtema 
op 17 september 2011: “Dan is er de gewoonte 
van dankbaarheid. Allah de Verhevene zegt dat 
je Hem dankbaar moet zijn, en Hij zal jou nog 
meer geven en zal Zijn gunsten aan jou steeds 
in toenemende mate bewijzen. Daarom moet 
u Hem ook dankbaar zijn in verband met uw 

Wijze leerstelling voor een vreedzaam  
huwelijksleven
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gezinsleven. Houd rekening met het inkomen 
van uw man, geef uit aan de kosten binnen 
het beschikbare budget bij het runnen van uw 
huis, en wees hem dankbaar. Vooral bepaalde 
problemen van sommige pasgetrouwde 
vrouwen worden mij voorgelegd. Ongeacht wat 
de waarheid is, de jonge man legt de schuld bij 
de jonge vrouw neer en omgekeerd. De man 
beweert dat de vrouw te veel eist en dat blijkt 
soms wel te kloppen namelijk dat vrouwen klagen 
dat de mannen niet aan hun eisen voldoen, 
dat zij hen niet voorzien in hun maandelijkse 
of wekelijkse bezoek aan de schoonheidssalon. 
Het is niet de bedoeling van een Ahmadi-
vrouw of -meisje om schoonheidssalons 
te bezoeken. Als iemand daartoe niet in 
staat is, hoe kan hij haar dan daar [naar de 
schoonheidssalon] brengen? Relaties kunnen 
alleen worden onderhouden als men probeert 
rond te komen binnen de mogelijke grenzen. 
Allah de Verhevene zegt daarna dat als je dankbaar 
bent, dan zal IK je meer geven. Het leven van 
een pas getrouwde stel begint altijd met weinig. 
Daarna toont Allah de Verhevene Zijn gunsten. 
Naarmate het leven geleidelijk aan vordert, neemt 
de ervaring toe en stijgen de inkomens van de 
mannen en komen er steeds meer middelen ter 
beschikking. Ik zeg in het bijzonder tegen jonge 
vrouwen dat als zij de gewoonte van geduld, 
vastberadenheid en dankbaarheid eigen maken, 
dan zullen Insha’Allah [met de wil van Allah] 
hun relaties in stand blijven en zullen zij steeds 
de ontvangers worden van de zegeningen van 
Allah de Verhevene. Zij zullen tot de mensen 
behoren die met liefde worden beschouwd door 
Allah de Verhevene en zij zullen ook behoren tot 
degenen die hun belofte nakomen.” 

(Toespraak gehouden op 17 september 2011 ter 
gelegenheid van Lajna Ijtema Duitsland. Gepubliceerd 

in Al Fazl International 16 november 2012)

In dit verband las Huzur-e-Anwaraba bij een 
andere gelegenheid de volgende woorden van 
de Beloofde Messiasas voor en legde ze als volgt 
uit: “Eis niet van uw echtgenoten datgene wat 
hun vermogen te boven gaat. Probeer ervoor 
te zorgen dat jullie in een onschuldige en reine 
staat jullie graven binnen gaan. Wees niet lui en 
onachtzaam betreft de Goddelijke geboden zoals 
Salat [gebed], Zakat [armenbelasting] enz.

Salat is ook een verplichting voor iedereen 
en moet worden nageleefd. Dit heb ik ook al 
eerder gezegd dat de kinderen hun aandacht 
hieraan [het gebed] pas zullen geven, als er 
een praktisch voorbeeld aanwezig is. Dan is 
er zakat. Elke vrouw die sieraden heeft, moet 
proberen volgens de uitgerekende waarde ervan 
zakat te betalen, volgens het voorgeschreven 
percentage. De Beloofde Messiasas zei: ‘Wees 
met uw hart en ziel gehoorzaam aan jullie 
echtgenoten. Blijf gehoorzaam aan hen. Een 
groot deel van hun eer ligt in jullie handen.’ 
Dat wil zeggen, een groot deel van de eer van 
jullie echtgenoten ligt in jullie hand. [jullie zijn 
grotendeels verantwoordelijk voor het behoud 
van de eer van jullie echtgenoten.] ‘Voer deze 
verantwoordelijkheid van u dus zo goed uit dat 
u door God mag worden gerekend tot de vrome 
en gehoorzame vrouwen.” 

(Kishti Noeh, Ruhani Khaza’in, Deel 19, pp. 80-
81)(Toespraak aan dames gehouden op 5 juni 
2004 op Jalsa Salana Nederland. Gepubliceerd in 
Al Fazl International 22 juli 2005)
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Volledige trouw aan echtgenoot en 
aandacht voor Istighfar (het vragen 
om vergiffenis) 
Huzur-e-Anwaraba zei tegen Ahmadi dames 
op Jalsa Salana Duitsland 2003: “Sommige 
vrouwen hebben de neiging om veel ophef 
te creëren bij het achteruitgaan van bepaalde 
omstandigheden, bijvoorbeeld als de man 
zijn baan verliest of als hij verlies lijdt in zijn 
onderneming. Als de omstandigheden niet 
hetzelfde blijven als voorheen en de situatie 
financieel minder voorspoedig wordt, klagen 
zij over de situatie, maken ruzie met hun 
echtgenoten, berispen hen en stellen eisen aan 
hen. Het resultaat van een dergelijke houding is 
niet goed. Als de man zelfs in de geringste mate 
een gevoelig en beïnvloedbaar karakter heeft, zal 
hij meteen geld lenen om op de een of andere 
manier in de wensen van zijn vrouw te voorzien. 
Schulden zijn zo’n modderpoel dat je als gevolg 
er in blijft zakken. In zulke omstandigheden 
moet een vrouw met volledige trouw de helper 
worden van haar man en moet proberen zo goed 
mogelijk rond te komen.”

Hij voegde verder toe: “Vrouwen die ophef maken 
over kleinigheden moeten dit hadith in gedachten 
houden en constant Istighfar doen (vergeving 
zoeken bij Allah). Hazrat ibn-e-Abbasra vertelt dat 
de Heilige Profeetsa zei: ‘Mij werd vuur getoond 
en wat ik merkte was dat de meerderheid van 
degenen die het binnengingen vrouwen waren. 
De reden hiervoor is dat ze zich begeven aan 
verwerping (’kufr’). Er werd gevraagd, ‘geloven zij 
niet in Allah?’ De Profeetsa antwoordde, ‘nee, ze 
zijn ondankbaar aan hun echtgenoten en vergeten 
de aan hen getoonde gunsten. Als je je hele leven 
goed en welwillend bent geweest jegens één van 
hen, waarna ze iets in jou ziet dat tegen haar zin of 

persoonlijke voorkeuren in gaat, dan zegt zij: ‘Ik 
heb nooit iets goeds van jou ontvangen.” 

(Sahih Bukhari, Kitabul Eman, Babu Kufranel 
Asheer wa kuf dun kufr fieh)

Moeilijke tijden het hoofd bieden met 
gebeden, het geven van aalmoezen, 
berouw en Istighfar [vragen om 
vergiffenis]
Huzur-e-Anwaraba adviseerde dames over 
gezinsproblemen en zei: “Sommige vrouwen 
hebben klachten over de situatie in eigen huis 
en de omstandigheden bij de schoonfamilie 
en gedragen zich ongeduldig. Soms, wanneer 
de pijn teveel wordt, wordt hun reactie ook 
zo intens dat ze zelfs over Allah de Verhevene 
klagen. In plaats van de grieven te intensiveren, 
moeten er inspanningen worden gedaan om de 
problemen op te lossen door te bidden tot Allah 
de Verhevene. Het klopt en ik weet het ook dat 
in sommige gevallen de mishandelingen door 
de man zo erg worden dat ze niet meer kunnen 
worden getolereerd. In dergelijke situaties moet 
men zich wenden tot het systeem van de Djama’at 
en de wet. Maar over het algemeen moet men 
zich echter nog meer tot God wenden om Zijn 
hulp te zoeken met gebed, aalmoezen te geven en 
verandering in zijn houding te brengen in plaats 
van te klagen. De Heilige Profeetsa zei een keer: 
‘O groep vrouwen! Geef aalmoezen en houd u 
overvloedig bezig met Istighfar [vergeving zoeken 
bij Allah].” 

(Sahih Muslim, Kitabul Eman, Babu Bayan 
nuqsanel Ieman, naqsel-ta’aat)(Toespraak 
gehouden op 23 augustus 2003 op Jalsa Salana 
Duitsland. Gepubliceerd in Al Fazl International 
18 november 2005)
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Sprekend tot dames op 25 juni 2011 op 
Jalsa Salana Duitsland zei Hazrat Khalifatul 
Masih Vaba: “Het is noodzakelijk dat wij onze 
praktijken/daden verbeteren door middel van 
berouw en Istighfar (vergeving zoeken bij Allah). 
Allah de Verhevene vestigt onze aandacht op dit 
onderwerp en zegt: 

 

En hij die berouw heeft en goede daden verricht, 
is in feite iemand die oprecht een gelovige is. 
(25:72)

Alleen verbale berouw is dus niet voldoende. 
Het moet worden versierd met goede daden. 
Een vrouw die echt berouw heeft, zal altijd haar 
fouten en vergissingen in het oog houden, zodat 
ze er een afkeer van krijgt. Wanneer deze afkeer 
[voor dergelijke fouten] ontwikkeld is, zal zij zich 
concentreren op het geven van aalmoezen. Zij zal 
beloven om nooit meer die dingen te doen die de 
Almachtige God niet behagen of het misnoegen 
van Allah veroorzaken. Er zijn sommige mensen 
of vrouwen die de gewoonte hebben om als gevolg 
van bepaalde ergernissen met anderen, anderen 
kwaad aan te doen. Ze blijven wrok koesteren 
in hun harten. Oprecht berouw betekent niet 
alleen dat je je verzoent met degene van wie je 
vervreemd bent, maar je dient ook de schade die 
je hem of haar hebt aangericht, te herroepen. 
Wanneer deze schadevergoeding met berouw 
wordt gedaan, zal het een deugdzame daad 
en dan pas een goede daad zijn (‘amal saalih’). 
Sommige echtgenoten, echtgenotes, 
schoonmoeders, schoondochters en 
schoonzussen schrijven mij brieven waarin ze 
erkennen dat ze fouten hebben gemaakt en dat 

ze die in de toekomst niet zullen herhalen. Deze 
mensen bieden echter geen excuses aan degenen 
die ze kwaad hebben aangedaan of hebben 
geprobeerd te schaden, noch tonen ze enige 
spijt. In ieder geval moeten zowel mannen als 
vrouwen aandacht aan deze kwestie besteden, 
want mannen zijn ook hetzelfde. Wereldse 
hebzucht overheerst hen zodanig dat de vrees 
voor God volledig verdwijnt. Soms bieden 
sommige mensen hun excuses aan, maar zoals 
ik al zei, wordt er constant van binnen wrok 
gekoesterd en wanneer zij ook de kans krijgen, 
proberen ze weer schade toe te brengen.

Allah de Verhevene heeft oprecht berouw 
afhankelijk gemaakt van goede daden, hetgeen 
betekent als er goede daden worden verricht, zal 
dat daadwerkelijk duiden op oprecht berouw. Er 
zal sprake zijn van oprecht berouw pas als een 
fout wordt gecompenseerd en hersteld. Wanneer 
dit laatste gebeurt, zegt Allah de Verhevene over 
deze mensen dat zij juist de mensen zijn die zich 
oprecht tot Hem wenden. Dit heeft Allah de 
Verhevene ook op een andere plaats vermeld. 
Daarom moeten we ons altijd inspannen in de 
zoektocht naar een berouw dat puur is. Zoals ik 
al zei, heeft Allah de Verhevene op een andere 
plaats in dit verband gezegd: 
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Maar voorzeker, Ik ben Vergevensgezind jegens 
hem die berouw heeft en gelooft en het goede 
doet en het richtsnoer volgt. (20:83) 

Hier wordt het opgedragen vast te blijven aan 
de leiding en wordt verder verduidelijkt dat het 
verrichten van goede daden essentieel is naast 
berouw. Er wordt hier verder geïnstrueerd om 
goede werken te doen en het is ook benadrukt 
zodat er geen misverstand is dat men het genoeg 
vindt om eenmalig op eigen initiatief verzoening 
te hebben gezocht. Er wordt veeleer gezegd dat 
als men naar zijn/haar mening een rechte daad 
heeft verricht en het voor hem/haar een goede 
daad is, dan is het niet de bedoeling om dit voor 
één keer te doen en het genoeg te achten om 
eenmalig verzoening en vergiffenis te zoeken. 
Dit is iets dat men altijd constant moet blijven 
doen en deze standvastigheid op het rechte 
pad zal vervolgens zorgen voor het bereiken 
van de nabijheid van God de Almachtige.  
Dus de aanspraak op een gelouterd hart is alleen 
aanvaardbaar als een persoon er vast op blijft 
staan,  en dat hij niet alleen standvastig blijft op 
leiding, maar daarentegen moeten goede daden 
ook de identiteit worden van elke vrouw, elke 
man en elke Ahmadi en dat deze identiteit voor 
anderen ook een voorbeeld wordt. Iedereen kan 
in zijn hart kijken; het is een feit dat wanneer 
iemand in zijn hart kijkt, dan leidt het geweten 
tot de beste beslissing, wel op de voorwaarde dat 
iemand zijn hart puur is en dat men vrezend 
voor God   zich afvraagt of zijn berouw oprecht 
is? Is zijn goedheid bedoeld om het genoegen 
van Allah de Verhevene te bereiken? En als dit zo 
is, is iemand dan resoluut vastbesloten deugden 
te verrichten en het kwaad te verzaken puur ter 
wille van Allah? Wanneer men een tijdje later 

zelf reflecteert wordt het vanzelf duidelijk of 
hij/zij zich eraan standvastig houdt of niet.” 
(Toespraak aan dames gehouden op 25 juni 2011 
te Jalsa Salana Duitsland. Gepubliceerd in Al Fazl 
International 13 april 2012) 

Nederlandse vertaling uit het boek:

[Engels] Domestic Issues and their Solutions, 
pagina 148-160

[Urdu] Aili Masail aur unka Hal,
pagina 147-160
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Een hemelse sfeer binnen het gezin
Hazrat Khalifatul Masih Vaba zei het volgende 
over het creëren van een hemelse sfeer in huizen:

‘De Heilige Profeetsazei dat de wereld een 
voorziening is voor dit leven, dat wil zeggen dat 
de wereld een middel is voor dit leven en dat er 
geen betere voorziening in de wereld is dan een 
deugdzame vrouw. Als een vrouw vroom is, dan 
is geen enkele voorziening in de wereld beter in 
vergelijking met haar. Hoewel dit de aandacht 
van mannen vestigt op het feit dat ze deugdzame 
vrouwen moeten trouwen, is het ook iets voor 
vrouwen om over na te denken, namelijk dat zij 
moeten proberen hun leven vorm te geven op 
de manier waarop God en Zijn Profeetsa willen 
dat ze dat doen. Hoe heeft de Heilige Profeetsa 

een uitstekende vrouw gedefinieerd? Hij zei dat 
een uitstekende vrouw iemand is die haar man 
graag dient en afziet van iets waarvan hij haar 
weerhoudt. Als een echtgenoot niet deugdzaam/
vroom is, is dit een heel moeilijke taak. Echter 
moet er voor zo ver mogelijk worden geprobeerd 
om gezinnen en relaties te redden. Er moet 
naar beste vermogen worden gestreefd om een   
einde te maken aan conflicten. Het huis dat 
op gerechtigheid werkt dat de Heilige Profeetsa 

heeft geprezen en waarvoor hij om genade heeft 
gevraagd in zijn gebed (dua), is een huis waar 
de man ‘s nachts wakker wordt om vrijwillige 
gebeden te verrichten (nawafil      ) en zijn 
vrouw ook wakker maakt. Als ze in diepe slaap 

is, sprenkelt hij een beetje water op haar gezicht. 
Evenzo, als de vrouw eerst wakker wordt, moet 
ze dezelfde methode toepassen om haar man 
wakker te maken. Zulke huizen, waar mannen 
en vrouwen ‘s nachts wakker worden om het 
welbehagen van God te zoeken, zullen zeker 
hemels worden. 

Er kwam eens een geschil bij mij. Die vrouw 
had 4 of 5 kinderen. De relatie stond op het 
punt van breken vanwege de mishandeling door 
de man. Ik heb hen raad gegeven, dat leidde tot 
enige verbetering, maar daarna begon de man 
weer te mishandelen. De vrouw diende een 
aanvraag in voor echtscheiding (     )/ khula. 
Uiteindelijk, met gebeden en verdere raad, 
zegende Allah de Verhevene hen en ze kwamen 
tot verzoening. Nu, als ik ze de moskee na het 
Fajr-gebed zie verlaten, ben ik heel tevreden 
dat Allah de Verhevene hun verstand heeft 
gegeven en dat ze verzoend zijn ter wille van hun 
kinderen. Mannen en vrouwen moeten er dus 
altijd rekening mee houden dat ze niet alleen 
hun eigen emoties in het oog houden, maar 
ook rekening houden met de gevoelens van hun 
kinderen en ze moeten ook voor hen zorgen. ‘ 

(Toespraak gehouden op de Jaarlijks Ijtema Lajna 
Ima’illah UK op 4 oktober 2009. Gepubliceerd in 
Al Fazl International 18 december 2009) 

Een hemelse sfeer binnen het gezin 
Hazrat Khalifatul Masih Vaba zei het volgende over het creëren van een hemelse sfeer in 
huizen: 

'De Heilige Profeetsazei dat de wereld een voorziening is voor dit leven, dat wil zeggen dat de 
wereld een middel is voor dit leven en dat er geen betere voorziening in de wereld is dan een 
deugdzame vrouw. Als een vrouw vroom is, dan is geen enkele voorziening in de wereld 
beter in vergelijking met haar. Hoewel dit de aandacht van mannen vestigt op het feit dat ze 
deugdzame vrouwen moeten trouwen, is het ook iets voor vrouwen om over na te denken, 
namelijk dat zij moeten proberen hun leven vorm te geven op de manier waarop God en Zijn 
Profeetsa willen dat ze dat doen. Hoe heeft de Heilige Profeetsa een uitstekende vrouw 
gedefinieerd? Hij zei dat een uitstekende vrouw iemand is die haar man graag dient en afziet 
van iets waarvan hij haar weerhoudt. Als een echtgenoot niet deugdzaam/vroom is, is dit een 
heel moeilijke taak. Echter moet er voor zo ver mogelijk worden geprobeerd om gezinnen en 
relaties te redden. Er moet naar beste vermogen worden gestreefd om een einde te maken aan 
conflicten. Het huis dat op gerechtigheid werkt dat de Heilige Profeetsa heeft geprezen en 
waarvoor hij om genade heeft gevraagd in zijn gebed (dua), is een huis waar de man 's nachts 
wakker wordt om vrijwillige gebeden te verrichten (nawafil نوافل) en zijn vrouw ook wakker 
maakt. Als ze in diepe slaap is, sprenkelt hij een beetje water op haar gezicht. Evenzo, als de 
vrouw eerst wakker wordt, moet ze dezelfde methode toepassen om haar man wakker te 
maken. Zulke huizen, waar mannen en vrouwen 's nachts wakker worden om het welbehagen 
van God te zoeken, zullen zeker hemels worden.  

Er kwam eens een geschil bij mij. Die vrouw had 4 of 5 kinderen. De relatie stond op het 
punt van breken vanwege de mishandeling door de man. Ik heb hen raad gegeven, dat leidde 
tot enige verbetering, maar daarna begon de man weer te mishandelen. De vrouw diende een 
aanvraag in voor echtscheiding ( خلع)/ khula. Uiteindelijk, met gebeden en verdere raad, 
zegende Allah de Verhevene hen en ze kwamen tot verzoening. Nu, als ik ze de moskee na 
het Fajr-gebed zie verlaten, ben ik heel tevreden dat Allah de Verhevene hun verstand heeft 
gegeven en dat ze verzoend zijn ter wille van hun kinderen. Mannen en vrouwen moeten er 
dus altijd rekening mee houden dat ze niet alleen hun eigen emoties in het oog houden, maar 
ook rekening houden met de gevoelens van hun kinderen en ze moeten ook voor hen zorgen. ' 
 

(Toespraak gehouden op de Jaarlijks Ijtema Lajna Ima’illah UK op 4 oktober 2009. 
Gepubliceerd in Al Fazl International 18 december 2009)  

Een hemelse sfeer binnen het gezin 
Hazrat Khalifatul Masih Vaba zei het volgende over het creëren van een hemelse sfeer in 
huizen: 

'De Heilige Profeetsazei dat de wereld een voorziening is voor dit leven, dat wil zeggen dat de 
wereld een middel is voor dit leven en dat er geen betere voorziening in de wereld is dan een 
deugdzame vrouw. Als een vrouw vroom is, dan is geen enkele voorziening in de wereld 
beter in vergelijking met haar. Hoewel dit de aandacht van mannen vestigt op het feit dat ze 
deugdzame vrouwen moeten trouwen, is het ook iets voor vrouwen om over na te denken, 
namelijk dat zij moeten proberen hun leven vorm te geven op de manier waarop God en Zijn 
Profeetsa willen dat ze dat doen. Hoe heeft de Heilige Profeetsa een uitstekende vrouw 
gedefinieerd? Hij zei dat een uitstekende vrouw iemand is die haar man graag dient en afziet 
van iets waarvan hij haar weerhoudt. Als een echtgenoot niet deugdzaam/vroom is, is dit een 
heel moeilijke taak. Echter moet er voor zo ver mogelijk worden geprobeerd om gezinnen en 
relaties te redden. Er moet naar beste vermogen worden gestreefd om een einde te maken aan 
conflicten. Het huis dat op gerechtigheid werkt dat de Heilige Profeetsa heeft geprezen en 
waarvoor hij om genade heeft gevraagd in zijn gebed (dua), is een huis waar de man 's nachts 
wakker wordt om vrijwillige gebeden te verrichten (nawafil نوافل) en zijn vrouw ook wakker 
maakt. Als ze in diepe slaap is, sprenkelt hij een beetje water op haar gezicht. Evenzo, als de 
vrouw eerst wakker wordt, moet ze dezelfde methode toepassen om haar man wakker te 
maken. Zulke huizen, waar mannen en vrouwen 's nachts wakker worden om het welbehagen 
van God te zoeken, zullen zeker hemels worden.  

Er kwam eens een geschil bij mij. Die vrouw had 4 of 5 kinderen. De relatie stond op het 
punt van breken vanwege de mishandeling door de man. Ik heb hen raad gegeven, dat leidde 
tot enige verbetering, maar daarna begon de man weer te mishandelen. De vrouw diende een 
aanvraag in voor echtscheiding ( خلع)/ khula. Uiteindelijk, met gebeden en verdere raad, 
zegende Allah de Verhevene hen en ze kwamen tot verzoening. Nu, als ik ze de moskee na 
het Fajr-gebed zie verlaten, ben ik heel tevreden dat Allah de Verhevene hun verstand heeft 
gegeven en dat ze verzoend zijn ter wille van hun kinderen. Mannen en vrouwen moeten er 
dus altijd rekening mee houden dat ze niet alleen hun eigen emoties in het oog houden, maar 
ook rekening houden met de gevoelens van hun kinderen en ze moeten ook voor hen zorgen. ' 
 

(Toespraak gehouden op de Jaarlijks Ijtema Lajna Ima’illah UK op 4 oktober 2009. 
Gepubliceerd in Al Fazl International 18 december 2009)  



12

Ladjna Ima’illah Nederland  Uitgave 19, 2021 Khadija

Degenen onder ons die zijn opgegroeid in de jaren 
60, 70, 80 en zelfs 90, zijn getuige geweest van 
de snelheid waarmee communicatie als gevolg 
van de technologische vooruitgangen zich vlak 
voor onze ogen heeft ontwikkeld. Sommigen 
van ons herinneren zich misschien nog de tijd 
toen we te voet een brief moesten posten en het 
dagen of zelfs maanden kon duren voordat die 
de ontvanger bereikte. Vandaag de dag duurt het 
maar een fractie van een seconde om een bericht 
naar de andere kant van de wereld te sturen. Met 
de ontwikkeling van technologie en de snelheid 
van communicatie zijn ook onze taken en 
verantwoordelijkheden toegenomen. Maar hoe 
zit het met onze communicatie thuis met onze 
dierbaren, is die ten goede ontwikkeld? Heel 
vaak vergeten sommigen van ons, te midden van 
onze drukke levens, om een balans en harmonie 
te behouden in onze huizen met degenen die 
belangrijk zijn voor ons, onze geliefden, dus onze 
partners en kinderen. Het is daarom belangrijk 
om ons bewust te zijn van de reden dat we bezig 
zijn zoals we dat zijn, wat onze prioriteiten zijn 
en wat het doel is van ons leven. Wij Ahmadi 
Moslims worden er  herhaaldelijk op gewezen, 
in de Heilige Koran, in boeken van de Djama’at 
en tijdens de wekelijkse vrijdagpreken, dat het 
doel van ons leven ‘haququllah” en “haququl 
ibad” is, oftewel vervulling van de rechten van 
Allah en de rechten van Zijn creatie. Als we ons 
dagelijks bewust blijven van het doel van ons 
leven, kunnen we het evenwicht en de harmonie 
in ons leven en in dat van de mensen om ons 
heen bewaren.

Taqwa
Het begint allemaal met taqwa. Wat is taqwa? 
Taqwa is het hebben van angst voor het verlies 
van de liefde van Allah. Taqwa is het dagelijks 
realiseren, tot in het diepste van je hart, dat 
er een Schepper is Die alles heeft geschapen 
wat zich in dit universum bevindt, inclusief 
jouzelf en iedereen om je heen. Taqwa is het 
weten dat Hij veel meer van je houdt dan je 
eigen moeder van je kan houden. Taqwa is het 
beseffen dat deze liefde je zal laten pauzeren van 
je dagelijkse activiteiten en vijf keer per dag naar 
je Schepper zal doen keren. Taqwa zal je ook 
twee keer laten nadenken over de impact van 
jouw daden en voorkomen dat je iets doet dat 
Hem zal teleurstellen. Ondanks dat je worstelt 
met jouw drukke leven van het behouden van 
een evenwicht tussen werk, Djama’at en gezin, 
zal taqwa een intrede maken in jouw dagelijkse 
leven, door meer tijd aan aanbidding te besteden 
en voortdurend simpele waarden te praktiseren, 
zoals geduld, sympathie, tolerantie, nederigheid, 
vriendelijkheid, liefdadigheid en eerlijkheid. Als 
je jezelf constant hervormt met taqwa in je hart, 
dan zul je in balans zijn met je innerlijke zelf, 
zullen je prioriteiten duidelijker worden en zul 
jij harmonie in je huis verspreiden.

Gebeden
Naast je taqwa zal je liefde voor Allah ervoor 
zorgen dat je verlangt naar communicatie met 
je Schepper. Als een oprechte moslim zal je 
dag beginnen en eindigen met gebeden. Net 
zoals je lichaam niet eens een paar minuten kan 

Balans en harmonie in het gezin in  
een drukke wereld

Asma Verhagen – Madjlis Den Haag
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overleven zonder zuurstof, zo zullen gebeden je 
spirituele zuurstof worden. Net zoals je nooit 
zegt dat je het vanmiddag te druk zult hebben 
om te ademen, zul je niet kunnen zeggen dat je 
het momenteel te druk hebt om te bidden. Je 
zult je gebeden nodig hebben om je dag voort 
te zetten. Niet alleen tijdens de vijf dagelijkse 
gebeden, maar ook gedurende de dag zul je jouw 
Schepper beginnen waar te nemen door Zijn 
eigenschappen. Je bezoek aan het ziekenhuis zal 
je herinneren aan je Heer de Genezer (al-Shafi), 
je wandeling in het park zal je herinneren aan 
je Heer de Vormgever (al-Musavir), je stress 
gedurende de dag zal je herinneren aan Allah 
de Beschermer (al-Hafiz), de zegeningen die 
je om je heen ziet, zullen je herinneren aan de 
barmhartigheid van je Heer (al-Rahman).

Als menselijke wezens maken we fouten, maar 
Allah’s liefde voor ons is zodanig dat als we om 
vergeving vragen in onze gebeden, Hij ons altijd 
vergeeft, (al-Ghaffar). Ontwikkel de gewoonte 
om thuis, wanneer mogelijk, gezamenlijk te 
bidden. Het ontwikkelt een gevoel van eenheid 
en vrede tussen gezinsleden. Een huis dat is 
gevuld met gebeden wordt beschermd door 
Allah.

Partner
Als taqwa en gebeden eenmaal deel uitmaken 
van je leven, zul je bewust prioriteit geven 
aan vroomheid bij het kiezen van een partner. 
Wanneer een man en vrouw zich verenigen in 
het huwelijk met taqwa, gebeden en vroomheid 
als basis, legt dat een stevig fundament voor een 
gebalanceerd en harmonieus gezin.

Huzuraba benadrukte dat de Heilige Profeetsa 
leerde om te kiezen voor vrome partners. Als 

zowel jongens als meisjes voorkeur beginnen te 
geven aan vrome partners, dan zullen we getuige 
zijn van een atmosfeer waarin ze beiden zullen 
streven om zelf het meest vroom te worden. 

De Koran herinnert zowel man als vrouw eraan: 
“Zij zijn een gewaad voor u en gij zijt haar een 
gewaad” (hoofdstuk 2, vers 188), net zoals iemand 
door een gewaad beschermd wordt tegen 
extreme kou, hitte, pijn en zich er comfortabel 
in voelt. Huzuraba zei ook, verwijzend naar dit 
vers, dat “een man en vrouw ook elkaars fouten 
moeten verbergen.” 

De Beloofde Messiasas heeft gezegd: “Man en 
vrouw zouden een relatie moeten hebben van 
echte, waarheidsgetrouwe vrienden.”
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Het leven heeft zijn ups en downs en relaties 
lopen verschillende stadia door. Er kunnen 
ontberingen zijn, maar er kan ook vriendschap 
zijn. 

Allah heeft ons ook voorbereid voor gevallen 
waarin partners misschien verschillen en 
onenigheden zullen hebben. In dergelijke 
gevallen herinnert Allah er ons in Surah Al-
Nisa, vers 20 aan: “En blijft met haar vriendelijk 
omgaan en als gij afkeer van haar hebt, kan het 
zijn, dat gij afkeer hebt van iets, waarin Allah veel 
goeds kan hebben gelegd.” Partners zouden zich 
dus moeten focussen op elkaars goede aspecten. 
Als ouders hun kinderen opvoeden volgens 
religieuze waarden, dan zullen die kinderen ook 
religieuze partners willen kiezen. (Samenvatting 
van toespraak door Hazrat Khalifatul Masih V(aba) aan 
vrouwen tijdens de Jalsa Salana VK 2019)

Kinderen opvoeden
Als man en vrouw eenmaal taqwa en gebeden in 
hun levens hebben ingeprent en elkaar hebben 
gekozen op basis van vroomheid, wordt hun 
taak om een gebalanceerd en harmonieus huis 
te creëren veel makkelijker. Hazrat Khalifatul 
Masih Vaba legde uit dat alleen wanneer ouders 
zelf het goede voorbeeld geven en hun daden in 
overeenstemming zijn met hun woorden, hun 
kinderen het goede voorbeeld van hun ouders 
zullen volgen. 

Huzuraba vermeldt in het boek “Garments for 
each other” (Gewaden voor elkaar) dat “een 
man en vrouw die het fundament leggen van 
een gezin, in feite het fundament leggen van 
een samenleving; zij leggen het fundament voor 
het opbouwen van een goed of slecht land.” 
De man en vrouw kunnen als team, door hun 
kinderen goed op te voeden, het huis een plek 
van harmonie maken.

Constructieve communicatie
Ondanks dat de technologische wereld van 
communicatie zich enorm heeft ontwikkeld, 
moet dit niet ten koste gaan van de communicatie 
binnen het gezin, die nog belangrijker is, omdat 

het de leden in staat stelt om hun behoeften, 
wensen en zorgen aan elkaar kenbaar te maken. 
Open en eerlijke communicatie creëert een sfeer 
die gezinsleden in staat stelt hun verschillen 
alsook liefde en bewondering voor elkaar te 
uiten. Constructieve communicatie helpt je bij 
het oplossen van conflicten op een positieve 
manier, voordat ze uit de hand lopen en je 
relatie beschadigen. Ieder mens is anders, zelfs 
twee broers in hetzelfde huis verschillen van 
elkaar, toch zijn we sociale wezens en moeten we 
met elkaar onder hetzelfde dak leven. Daarom is 
het erg belangrijk om een goed voorbeeld te zijn 
in communicatie. De eerste stap is het luisteren 
naar je partner en kinderen. Als je naar hen 
luistert, is de kans veel groter dat zij ook naar jou 
luisteren. Als zich toch een probleem voordoet, 
dan is het houden van gezinsbijeenkomsten een 
manier die misschien helpt om het probleem op 
te lossen.

Gezinsbijeenkomsten
Een praktische en hulpvolle manier 
van communicatie is het houden van 
gezinsbijeenkomsten om problemen op te 
lossen en harmonie te creëren. Het woord 
‘bijeenkomst’ klinkt misschien wat formeel 
voor sommigen, want een gezin leeft tenslotte 
al samen, dus wat is dan de noodzaak van een 
ingeplande bijeenkomst?

In het begin zullen de bijeenkomsten misschien 
wat ongemakkelijk zijn. Ze kunnen worden 
gehouden aan de eettafel of na de gezamenlijke 
gebeden, ook al is het alleen maar om te praten 
over één onderwerp. Stel een bepaalde tijd vast 
voor de bijeenkomst waarop alle leden aanwezig 
kunnen zijn. Zorg ervoor dat alle gezinsleden 
hun telefoons en andere schermen wegleggen. 
Om te beginnen, kun je de eerste paar 
bijeenkomsten houden om positieve en leuke 
dingen te bespreken, zoals over de planning voor 
aankomende schoolvakanties. Iedereen kan een 
eigen input leveren voor de planning. Als deze 
vergaderingen eenmaal regulier worden en er 
een band is gecreëerd, zal het veel makkelijker 
zijn om problemen te bespreken. 
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Concentreer je, terwijl er over problemen gepraat 
wordt, niet op het beschuldigen van een familielid, 
maar focus op het probleem dat jou dwarszit. 
Vraag om opheldering, wees empathisch, wat 
betekent dat je elkaars standpunten probeert te 
begrijpen. Wees eerlijk, zeg wat je bedoelt, maar 
vermijd persoonlijke aanvallen, wees bereid 
om je beredenering uit te leggen, te praten 
en te luisteren. Heel vaak kan een probleem 
gemakkelijk worden opgelost als niemand 
zich aangevallen voelt. Op deze manier zul je 
constructieve en communicatieve vaardigheden 
overbrengen aan je kinderen. Wanneer ze de 
wereld instappen, zullen ze weten dat ze iedereen 
moeten respecteren, zelfs degenen met wie ze een 
meningsverschil hebben. Tegelijkertijd zullen 
ze toch hun meningsverschillen bespreken, 
om de samenleving te proberen te verbeteren. 
Creëer het gevoel dat het hele gezin samen een 
team vormt tegen het probleem. Constructieve 

communicatie kan erg nuttig zijn om thuis een 
mooie, harmonieuze omgeving te creëren. Over 
het belang van communicatie binnen een familie 
kan ook worden gelezen in het boek “Paradise 
under your feet” (Paradijs onder je voeten).

Knuffels
Onderzoek heeft aangetoond dat de fysieke 
aanraking tussen moeder en kind het 
emotionele welzijn verbetert. Knuffel elkaar op 
een bepaald moment van de dag. Op de vraag 
of de Heilige Profeetsa zijn kinderen kuste, gaf 
hij een bevestigend antwoord. Maar toen de 
vragensteller aangaf dat hij zijn kinderen nooit 
kuste, antwoordde de Heilige Profeetsa: “wat kan 
ik doen als Allah jouw barmhartigheid heeft 
ontnomen?” Als oprechte liefde dagelijks wordt 
geuit tussen gezinsleden, wordt het ook veel 
makkelijker om met problemen en conflicten om 
te gaan, mochten deze zich voordoen, doordat 
er een wederzijds begrip is tussen gezinsleden 
dat wij, ongeacht eventuele problemen, allemaal 
van elkaar houden.

Waardering
Toon waardering, bijvoorbeeld als je kind net 
vermoeid thuis is gekomen van school, maar 
je hem of haar ineens naar de supermarkt 
stuurt om iets te kopen. Zorg er dan voor dat 
je later op de dag, wanneer je de kans krijgt, je 
waardering toont, door bijvoorbeeld te zeggen: 
“Ik waardeerde het echt dat je vandaag voor mij 
naar de supermarkt ging, ondanks het feit dat je 
net moe van school thuiskwam, JazakAllah.” Je 
kind zal zich gewaardeerd voelen. Hij of zij zal 
zich dichter tot je voelen en misschien wel tot 
je verbazing, zelfs bereid zijn om meer klusjes 
te doen.

Maak tijd voor recreatie
Leg de telefoons weg en neem minstens één 
keer per week een time-out om een band met 
elkaar op te bouwen en plezier te hebben; of het 
nu gaat om natuurwandelingen, bordspellen, 
boeken lezen of het bekijken van leuke, gepaste 
films. Telkens wanneer wij gestrest raken door 
onze drukke levens, kunnen we een voorbeeld 
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nemen aan onze geliefde Khalifa, toen zijn leven 
een drukke wending kreeg.

Zijn familie vertelt ons: “Na khilafat is het tempo 
van Huzur’s leven vele malen toegenomen; alles 
beweegt op een veel hogere snelheid. We moesten 
ons ook aan deze veranderingen aanpassen. We 
moesten ons ook realiseren dat Huzur’s leven 
een volkomen versneld pad op ging. Om deze 
reden beschouwen we de tijd, hoeveel die ook 
maar is, die Huzuraba vrijmaakt voor ons uit 
zijn extreem drukke levensstijl, als een zegen. 
Wanneer mogelijk nam hij ons mee op reisjes. 
Tijdens zulke uitjes zou hij, afhankelijk van de 
beschikbare middelen, openhartig en met liefde 
voor amusement zorgen, zodat we geheel van 
ons uitje konden genieten; hij was niet gierig bij 
het uitgeven, maar tegelijkertijd zou hij zijn geld 
ook nooit verspillen. Door ons te vermaken, 
zorgde hij ervoor dat wij, zijn kinderen, het naar 
ons zin hadden. Welke tijd hij ook maar had als 
hij niet zijn officiële Djama’at-taken uitvoerde, 
bracht hij samen met ons thuis door. Huzuraba 
was tegen onnodige maaltijden en zinloze 
sociale bijeenkomsten in de naam van Djama’at-
gerelateerd werk. Hij bleef nooit onnodig weg 
met het excuus van Djama’at-plichten, hij gaf 
die tijd liever aan ons, zijn familie.” (Al Hakam 
Weekly, May 24, 2019) 

Geef elk gezinslid zijn of haar 
rechten
Wordt onbaatzuchtig, in plaats van aan je eigen 
rechten te denken, denk aan het vervullen van 
de rechten van je partner en kinderen. Op 
deze manier zul je tot voorbeeld worden en 
langzamerhand zal iedereen in het gezin de 
rechten van de ander gaan vervullen.  

Als jij je realiseert dat je fout zat in de omgang 
met je partner of kinderen, aarzel dan niet om 
snel sorry te zeggen en wees de eerste. Dit zal hun 
liefde en respect voor jou alleen maar vergroten. 
Laat je ego je niet in de weg zitten. Je kinderen 
zullen vanzelf een gewoonte ontwikkelen om ook 
hun fouten aan jou toe te geven.

Hazrat Mirza Masroor Ahmadaba zei in het boek 
“Domestic Issues and their Solutions” (huiselijke 
problemen en hun oplossingen), dat als je de 
rechten van mensen vervult, wat een gebod is 
voor zowel mannen als vrouwen, mannen en 
vrouwen hun verantwoordelijkheden jegens 
elkaar als eerste zullen vervullen en respect zullen 
hebben voor elkaar en rekening zullen houden 
met elkaars rechten. Ze zullen van hun huizen 
knooppunten van liefde en genegenheid maken 
en de rechten van hun kinderen vervullen.

De reis naar balans en harmonie begint met 
innerlijke vrede door taqwa. Het eerste zaadje 
wordt eigenlijk gezaaid in het hart van elk 
individu. Het groeit, en wanneer dat ene 
individu met een ander individu wordt verenigd 
in het huwelijk, begint de partner ook de vrede 
en harmonie te ervaren. Samen vormt het koppel 
een uitgebalanceerd team in het verspreiden van 
harmonie in huis, waardoor het hele gezin de 
balans en harmonie ervaart. Als de kinderen 
eenmaal volwassen zijn, gaan ze door met wat ze 
hebben geleerd en uiteindelijk profiteert de hele 
samenleving ervan. 
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Door de coronapandemie hebben we op allerlei fronten ons 
leven moeten aanpassen, waaronder het gezinsleven. Van 
thuiswerken en -onderwijs en het annuleren van reisplannen 
tot het overschakelen van fysieke bijeenkomsten naar online 
programma’s. Sommige aanpassingen bevallen ons en kunnen 
we wellicht zelfs vasthouden in de tijd na deze pandemie. 
Andere aanpassingen bevallen ons minder goed en leveren 
stress of onzekerheden op. Deze nieuwe veranderingen in de 
samenleving, het ‘nieuwe normaal’ kunnen nieuwe uitdagingen 
opleveren in ons gezinsleven. 

Een gelovige vindt zijn leidraad in elke omstandigheid in de 
Heilige Koran; “En wij zullen u een weinig beproeven door vrees, 
honger, verlies van bezittingen, levens en vruchten; maar verkondig 
blijde tijdingen aan de geduldigen, Zij die, wanneer een rampsoep 
hen achterhaalt, zeggen: “voorzeker, wij zijn van Allah en tot Hem 
zullen wij wederkeren. Dezen zijn het, op wie de zegeningen en de 
barmhartigheid van hun Heer rusten en deze zijn het, die de rechte 
weg volgen.” (De Heilige Koran, Soerah Al-Baqarah hoofdstuk 
2, vers 156-158)

De Islam beschouwt het gezinsleven als het middelpunt voor de 
groei van spirituele, morele en sociale ontwikkeling. De Heilige 
Koran verwijst constant naar het gezinsleven en het belang ervan; 
van hoe kinderen hun ouders vriendelijk moeten behandelen tot 
instructies voor ouders met betrekking tot opvoeding van hun 
kinderen. Als vrede, balans en harmonie binnen een gezin kan 
worden bereikt, zal het verder verspreiden in de samenleving. 
De Heilige Koran leert hierom ons het volgende gebed;

Onze Heer, maak onze echtgenoten en kinderen tot troost der ogen, 
en maak ons tot voorbeeld voor de godsvruchtige.” 

Het leven gedurende een pandemie
Harmonie en balans creëren in het gezinsleven tijdens een pandemie, 

lockdown & de maatregelen

Mubarka Dawood Mahboob – Madjlis Almere

(De Heilige Koran, Soerah Al Forqaan hoofdstuk 25, vers 75)
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Ware en oprechte vrienden
Door de coronamaatregelen heeft iedereen 
te maken met thuiswerken, de beperking 
van sociale contacten, de sluiting van de 
scholen, en winkelen op afspraak. De nieuwe 
regels zorgen voor grote veranderingen in het 
gezinsleven. Ouders en kinderen kunnen door 
deze veranderingen stress ervaren of emotioneel 
reageren. In deze onzekere periode kunnen 
we de vrede in ons huis bewaken door onze 
energie en tijd met een positieve houding te 
benutten. Daarbij zijn de man en vrouw beide 
verantwoordelijk voor een goede sfeer in het 
huis. 

De Beloofde Messiasas zei hierover het volgende: 
“De onderlinge relatie tussen een man en vrouw 
dient als twee ware en oprechte vrienden te zijn.”

Liefde maakt het huis een thuis. Een liefdevolle 
omgang tussen echtgenoten staat garant voor 
een veilige en vredige sfeer in het gezinsleven. 
Conflicten tussen hen kunnen stress en onrust 
veroorzaken. Een vriendelijke en respectvolle 
relatie tussen echtgenoten zorgt voor harmonie 
en rust in het huis. Een goede relatie tussen 
echtgenoten kan bevorderd worden door 

bijvoorbeeld behulpzaamheid en dienstbaarheid 
te bieden aan elkaar in moeilijke of lastige 
situaties of juist elkaar te complimenteren 
wanneer het goed gaat. Behandel elkaar ten alle 
tijden met respect en oprechtheid. Het geven van 
een cadeau of samen tijd doorbrengen en samen 
leuke activiteiten doen zijn enkele manieren om 
de relatie tussen een man en vrouw te versterken.

Vrede in uw huizen middels gebed
Aan het begin van de corona-uitbraak heeft 
Amir ul Mumineen Hazrat Mirza Masroor 
Ahmadaba in zijn toespraak van 27 maart 2020 
alle Djama’at leden verzocht om deze tijd 
optimaal te benutten. Door de vijf dagelijkse 
gebeden met het hele gezin te verrichten, samen 
MTA programma’s te kijken, religieuze kennis 
te vergaren, en het bestuderen van de Koran, 
Ahadith en de boeken van Beloofde Messiasas. 

Vervolgens op vrijdag 27 maart heeft Hazrat 
Khalifatul MasihVaba wereldwijd nadrukkelijk 
aangegeven aan de Djama’at-leden dat gebed 
altijd ons sterkste wapen is.

De Beloofde Messiasas leerde ons hierover het 
volgende: “Als jullie gelukkig willen leven en 
willen dat er vrede bewaard blijft in jullie huizen, 
dan is het gepast om veel gebeden te doen en vul 
jullie huizen met gebeden. In een huis waar gebed 
altijd aanwezig is, zal Allah nooit teneinde laten 
gaan.” (Malfuzat, Deel 3, Nieuwe editie, pagina 
232)

“Verricht gebeden en blijf vergiffenis vragen. 
Wanneer u in deze toestand zult zijn zal Allah u 
beschermen en als er in een huis een enkel persoon 
is die dit opvolgt, dan zal Allah wegens hem ook de 
anderen beschermen.”(Malfuzat, Deel 5, pagina 
68)
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Er was geen enkele dag in het leven van de 
Beloofde Messiasas wanneer hij geen gebeden 
deed voor zijn vrouw en kinderen. Dat is hoe 
wij vrede in ons huizen kunnen garanderen door 
middel van gebeden. Bevorder spiritualiteit 
in uw huizen door gezamenlijk gebeden te 
verrichten of maak regelmatig tijd vrij om met 
het hele gezin boeken over de  en de Beloofde 
Messiasas te lezen. Tijdens de lockdown zijn er 
diverse, zeer informatieve en spirituele online 
events georganiseerd door Ladjna Ima’illah 
en Ahmadiyya Moslim Djama’at Nederland. 
Neem hieraan deel omwille van de spirituele 
ontwikkeling van u en uw gezin.

Ouderschap tijdens de pandemie
Een belangrijke plicht voor de gelovigen is het 
opvoeden van hun kinderen. De Heilige Profeetsa 

adviseerde ons hierover het volgende; “Het beste 
geschenk dat u aan uw kinderen kunt geven is hen 
goed onderwijzen en opvoeden.”(Tirmizi Hadith)

Vanwege de beperkte sociale contacten zijn er 
momenteel minder activiteiten voor kinderen. 
Velen brengen hun vrije tijd door op social 
media of met online gamen. Kinderen van alle 
leeftijden hebben hiermee te maken. Ouders 
dienen in de gaten te houden dat de opvoeding 
van hun kinderen niet in de handen ligt van 
YouTube of andere social media platformen. 
Het is van belang om samen quality time door 
te brengen met uw kinderen door activiteiten 
te bedenken die in deze omstandigheden wel 
mogelijk zijn. Bijvoorbeeld samen wandelen of 
koken. Daarnaast kunnen de omstandigheden 
rondom de pandemie ook effect hebben op 
de mentale gezondheid van kinderen van alle 
leeftijden. Zij kunnen onzekerheden of stress 
ervaren vanwege de huidige omstandigheden. 
Ouders dienen hun kinderen aan te moedigen 

om hierover na te denken en het bespreekbaar te 
maken. En zij kunnen zorgen voor een virtuele 
verbinding met hun leeftijdsgenoten, familie of 
vrienden.

Ouders dienen hun kinderen eraan te herinneren 
dat er maar Eén is die absolute kennis heeft. 
Alleen Hij weet wat er hierna zal gebeuren en 
de beste manier om onze angsten te kunnen 
verlichten, is door de controle aan Hem over 
te dragen. Als onze kinderen zien dat we ons in 
gebed tot Hem wenden, zullen ze ook leren dat 
er geen zekerheid in de wereld is zonder Allah. 
De Heilige Koran leert ons het volgende;

“En stelt u vertrouwen in Allah, want Allah is 
als beschermer voldoende.” (De Heilige Koran, 
Soerah Al- Ahzab hoofdstuk 33, vers 4)

“O, gij die gelooft, zoekt hulp met geduld en 
gebed; voorzeker, Allah is met de geduldigen.”(De 
Heilige Koran, Soerah Al-Baqarah hoofdstuk 2, 
vers 154)

De leerstelling van de Beloofde Messiasas in dit 
kader komt absoluut overeen met de leer van de 
Koran. Het leert dat het van belang is om uw 
kinderen te wensen dat ze vroom en godvruchtige 
eigenschappen bezitten. Maar om dit te bereiken 
dient u vroomheid, godvrezendheid in uwzelf 
te ontwikkelen. Dan pas bent u in staat om de 
wensen voor uw kinderen te laten vervullen.
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Samenhorigheid & structuur
 Islam heeft de verantwoordelijkheden 
rondom het huishouden en de opvoeding 
van de kinderen bij de vrouw gelegd en de 
man is de kostwinner. Terwijl het huishouden 
en de verantwoordelijkheden van kinderen 
combineren met onderwijs vanuit huis of 
thuiswerken een uitdaging is geweest voor vele 
moeders, hebben we nu ook ervaren dat er door 
onderwijs vanuit huis de dagelijkse taken zijn 
toegenomen voor de moeders. Zij waren nu niet 
alleen verantwoordelijk voor huishoudelijke 
taken maar ook voor het schoolwerk van de 
kinderen. Sommige moeders hebben meerdere 
kinderen die tegelijkertijd hun aandacht 
vereisen.

Voor een moeder is het essentieel om een 
dagelijkse routine en structuur aan te houden om 
onderlinge conflicten te voorkomen. Dit vraagt 
meer discipline, afstemming en samenwerking 
tussen alle gezinsleden. Echtgenoten dienen 
samen de taken en de lasten van elkaar te delen 
om balans en harmonie in het huiselijk leven te 
bewaken. Het leven van de Profeet Mohammedsa 

is een perfect voorbeeld voor ons. De Heilige 
Profeetsa hielp zijn vrouw in het huishouden. 
Onder andere waste hij zijn eigen kleren, veegde 
de vloer, bond zijn kameel vast, voedde de dieren 
en melkte de geiten.

Een dagelijkse routine 
samenstellen

Wees creatief en maak samen een dagindeling 
met bijvoorbeeld huiswerk, maaltijden, 
speeltijd, vijf dagelijkse gebeden, een uur voor 
spirituele ontwikkeling, en tijd voor bewegen 
en ontspannen. Neem ook je eigen planning 
mee en spreek af wie wanneer werkt, en dus niet 
gestoord kan worden, en wie wanneer voor de 
kinderen zorgt. Zorg voor genoeg afwisseling 
in de planning. U kunt de kinderen ook laten 
meehelpen in uw dagelijkse werkzaamheden 
omwille van meer structuur, balans en 
saamhorigheid in het huiselijke leven.

Maak voor u en uw gezin mentale gezondheid, 
ontspanning, beweging en gezonde voeding een 
constante deel van uw dagelijks routine.
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Hazrat Nawab Mubaraka Begum, de dochter van 
de Beloofde Messiasas

Wij kunnen vele sterke en machtige vrouwen uit 
de geschiedenis van de Islam als rolmodel nemen. 
Hazrat Nawab Mubarka Begum Sahibara, dochter 
van de Beloofde Messiasas, is een van hen. Haar 
manier van leven, met een zeer opmerkelijke 
personaliteit, is niet alleen een inspirerend 
voorbeeld voor ons, maar haar nederigheid en haar 
met het geloof gevulde karakter is ook een teken van 
de waarachtigheid van de Beloofde Messiasas. 

Geboorte en opvoeding van Hazrat 
Nawab Mubaraka Begumra

Hazrat Nawab Mubaraka Begumra werd geboren 
op 2 maart 1897, op de 27ste dag van Ramadan 
in dat jaar. Ze was het zevende kind van de 
Beloofde Messiasas en Hazrat Amma Janra.

In januari 1886 ging de Beloofde Messiasas voor 
40 dagen in afzondering. In deze dagen was 
hij volledig gericht op zijn aanbidding en bad 
dag en nacht tot Allah, voor tekenen van zijn 
waarachtigheid. Allah beantwoordde de gebeden 
van de Beloofde Messiasas door het geven van de 
prachtige openbaring: ‘Uw huis zal gevuld zijn 
met zegeningen en Ik zal Mijn gunsten voor 
u vervolmaken en u zult een groot nageslacht 
hebben van gezegende vrouwen, sommige van 
hen zult u ontmoeten in het hiernamaals’ 
(Openbaring aan de Beloofde Messiasas in 1886, 
Tarzkarah, p. 179-180)

Hazrat Nawab Mubaraka Begumra vertelt dat 
Hazrat Amma Janra haar op vele gelegenheden 
heeft verteld dat de Beloofde Messiasas heeft 

gezegd, dat tijdens de geboorte van Hazrat 
Nawab Mubaraka Begumra, hij de hele nacht aan 
het bidden was. Het begon toen met regenen en 
hij bleef bidden met de intentie dat alle gebeden 
tijdens de nacht van Laila Tul Qadr worden 
geaccepteerd.

De verwachte geboortedatum was fout 
berekend. Dit zorgde voor veel zorgen bij de 
Beloofde Messiasas. Biddend tot Allah, kreeg hij 
het gelukkige nieuws in het Perzisch, waarvan 
hij begreep dat hij zou worden gezegend met een 
dochter. Hij noemde de dochter Mubaraka, wat 
‘gezegende vrouw’ betekent. (Sirat-o-Sawanih 
Khatoun Hadhrat Mubaraka Begum Sahiba; 
Professor Syeda Naeem Saeed; p.3 24-25)

Er waren nog meer tekenen en openbaringen, 
die betrekking hadden op Hazrat Nawab 
Mubaraka Begumra, die de Beloofde Messiasas 
had ontvangen. Deze allen bevestigden de 
vroomheid van zijn dochter.

In 1901 zag de Beloofde Messiasas een droom, 
waarin Mubaraka hem in Punjabi zei dat 
‘niemand kan zeggen dat ik zorgen heb’. (Sirat-
o-Sawanih Khatoun Hadhrat Mubarka Begum 
Sahiba; Professor Syeda Naeem Saeed; p. 24-25)

Hazrat Nawab Mubaraka Begumra was een 
intelligent jong meisje. Zij las de eerste keer de 
Heilige Koran uit op een leeftijd van 4 jaar en 
6 maanden. Ze was thuis onderwezen en kon 
sommige Perzische en Engelse boeken lezen. 
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Ook leerde ze Arabisch lezen. (Sirat-o-Sawanih 
Khatoun Hadhrat Mubaraka Begum Sahiba: 
Professor Syeda Naeem Saeed; p. 26-28)

Ze groeide ook op als een zeer getalenteerde 
dichter. Deze prachtige eigenschap heeft ze 
geërfd van haar vader. Ook was ze de schrijfster 
van haar eigen (Nazm) gedichtenboek ‘Durre 
Adan’. (Sirat-o-Sawanih Khatoun Hadhrat 
Mubarka Begum Sahiba: Professor Syeda Naeem 
Saeed; p. 26-28)

De liefde tussen een vader en een 
dochter 

De Beloofde Messiasas toonde veel liefde en 
mededogen aan zijn dochter. De liefde van 
Hazrat Nawab Mubaraka Begumra voor haar 
vader was ook niet minder. Zelfs wanneer Hazrat 
Amma Jaanra iets tegen haar zei ter wille van 
discipline, dan onderbrak de Beloofde Messiasas 
haar en legde hij uit dat zij net zoals een gast voor 
enkele dagen in hun huis verbleef en op een dag 
naar haar eigen huis zou gaan. Hiermee bedoelde 
hij dat ze alle prettige herinneringen moest 
meenemen van haar leven in dit huis, voordat 
zij zou gaan trouwen. (Sirat-o-Sawanih Khatoun 
Hadhrat Mubaraka Begum Sahiba; Professor Syeda 
Naeem Saeed; p.43-44)

Sahibzadi Amtul Shakoor sahiba vertelde dat 
op een dag, toen Hazrat Nawab Mubaraka 
Begumra nog jong was, zij aan haar moeder 
vroeg om ‘paratha’ (Roti met boter) te maken, 
omdat zij honger had. Hazrat Amma Janra was 
op dat moment druk bezig met het maken van 
eten voor de Beloofde Messiasas en vroeg haar 
dochter dus even om te wachten, aangezien er 

niemand op dat moment geen kookplaats of 
hulp beschikbaar was. Hazrat Nawab Mubaraka 
Begumra was teleurgesteld en ging liggen met 
haar hoofd ineengedoken. De Beloofde Messiasas 
zag zijn dochter op dit vreemde tijdstip liggen en 
vroeg aan haar moeder wat er aan de hand was. 
Hazrat Amma Janra legde de Beloofde Messiasas 
uit wat er aan de hand was. Nadat de Beloofde 
Messiasas dit hoorde, vroeg hij onmiddelijk aan 
haar om te stoppen met het koken voor hem en 
in plaats daar van de ‘paratha’ voor zijn dochter 
te maken, met de topping erop dat zij wenst. De 
Beloofde Messiasas zelf nam het dienblad met 
het eten mee naar zijn dochter, waarop Hazrat 
Nawab Mubaraka Begumra gelijk verrast en 
verbaasd opstond, toen ze zag wat haar vader 
deed voor haar blijheid. Hij bleef bij haar zitten 
tot ze haar eten op had en keek met liefde en 
tevredenheid naar hoe ze aan het genieten was. 
(Sirat-o-Sawanih Khatoun Hadhrat Mubaraka 
Begum Sahiba; Professor Syeda Naeem Saeed; 
p.43-44)

De relatie tussen kinderen en hun ouders heeft 
een groot invloed op de opvoeding van het kind. 
De Beloofde Messiasas toonde veel tederheid 
en liefde aan zijn kinderen en Hazrat Nawab 
Mubaraka Begumra groeide in elk aspect in liefde 
en respect voor haar vader.

Haar uitzonderlijke manier van 
bidden

Hazrat Nawab Mubaraka Begum’sra liefde voor 
aanbidding was zo enorm dat geen enkel persoon 
die haar had zien bidden kon weigeren hoe 
gepassioneerd en intens haar gebeden waren. 
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De aanbidding geleerd in het huis van haar 
heilige ouders had zoveel invloed op haar, 
naarmate zij ouder werd, groeide haar kracht in 
gebed ook sterker. Vanaf een erg jonge leeftijd 
begon Hazrat Mubaraka Begumra met het 
verrichten van tahajjud gebed. Ze was vier jaar 
oud wanneer ze de vrouw van Hazrat Maulvi 
Abdul Kareem Sahibra (die in een deel van Darul 
Masih woonde) vroeg om haar wakker te maken 
voor de tahajjud gebeden.

Hazrat Nawab Mubaraka Begum’sra 
schoondochter, dochters, nichtjes en alle 
vrouwelijke familieleden bewonderden de 
manier waarop zij wegzonk in haar gebeden. 
(Sirat-o-Sawanih Khatoun Hadhrat Mubaraka 
Begun Sahiba; Professor Syeda Naeem Saeed; Pages 
97-100)

Sayyeda Maryam Siddiqa sahiba, de vrouw van 
Hazrat Musleh Maudra (bekend als Choti Appa) 
vertelt over Hazrat Mubaraka Begumra dat zij 
haar gebeden met zoveel kracht en integriteit 
uitvoerde en de tijdsduur van haar gebeden 
erg lang was. Zelfs wanneer ze leed aan zwakte 
door ouderdom, verrichte ze haar gebed zittend. 
Het kwam tot het punt, dat ze zo zwak was en 
liggend haar gebed moest doen, zij alsnog uren 
doorbracht in aanbidding. (Sirat-o-Sawanih 
Khatoun Hadhrat Mubaraka Begun Sahiba; 
Professor Syeda Naeem Saeed; Pages 97-100)

Sayyeda Choti Appa Sahiba vertelt verder dat 
Hazrat Nawab Mubaraka Begumra het gewicht 
van Djama’at in haar gebeden droeg. Het succes 
en voortbestaan van  Ahmadiyyat betekende 
alles voor haar. Ze bad niet alleen voor haar 
zelf, maar herinnerde zeer vaak alle anderen 
ook in haar gebeden. Haar empathische aard 
was zo dat wanneer iemand naar haar schreef 
voor gebed zij voor hen en hun problemen 
met zoveel eerlijkheid en intensiteit bad. Zelfs 
wanneer iemand vergat om haar te vertellen dat 

hun problemen weg waren, bleef Hazrat Nawab 
Mubaraka Begumra voor hen bidden zoals ze 
dat elke dag deed. (Sirat-o-Sawanih Khatoun 
Hadhrat Mubaraka Begun Sahiba; Professor Syeda 
Naeem Saeed; Pages 97-100)

Amtul Haye Sahiba vertelt dat vanaf het 
Maghrib gebed tot aan de Adhan voor Ishaa 
gebed werd gezegd, Hazrat Nawab Mubaraka 
Begumra nog niet klaar was met bidden. Wanneer 
ze uiteindelijk uit haar kamer kwam na gebed, 
kon men duidelijk zwakheid zien en haar benen 
werden zo moe dat ze wankelend naar haar bed 
liep. Dit was het niveau van aanbidding en de 
hoeveelheid tijd die zij toewijdde voor de liefde 
van Allah de Almachtige. (Sirat-o-Sawanih 
Khatoun Hadhrat Mubaraka Begun Sahiba; 
Professor Syeda Naeem Saeed; Pages 97-100)

Vele familieleden waren getuige van de 
dagelijkse toewijding van haar aanbidding. Op 
het moment van gebed werd ze onrustig door 
luidruchtige geluiden en begaf zich dan in een 
kalme vredige sfeer, meestal gevuld met het 
geluid van haar gehuil in het gebed. Het gehuil 
van Hazrat Nawab Mubaraka Begumra tijdens 
het gebed waren van een oprechte gelovige. Appa 
Tayyaba Sadiqa vertelt dat tijdens een Ramadan 
iedereen na het laatste gebed naar het huis van 
Hazrat Amma Janra ging. Alle jonge meisjes zaten 
stilletjes en Hazrat Nawab Mubaraka Begumra 
op een luchtige manier vroeg wie het meest 
had gehuild die dag. (Sirat-o-Sawanih Khatoun 
Hadhrat Mubaraka Begun Sahiba; Professor Syeda 
Naeem Saeed; Pages 97-100)

Velen vertellen dat haar gebeden zo’n kracht en 
invloed hadden dat zij ook wensten een hoekje 
in een kamer op te zoeken om hun gebeden met 
hetzelfde intensiteit en emotie als van Hazrat 
Nawab Mubaraka Begumra te verrichten. 
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Salat is een geschenk, een volledige zegening dat 
velen van ons als vanzelfsprekend beschouwen. 
Het is een manier van aanbidding die op zo’n 
mooie manier gedaan kan worden zoals de 
talloze voorbeelden waarvan velen getuige waren 
in de tijd van Hazrat Nawab Mubaraka Begum 
Sahibara. Niet alleen één, maar vele vrouwen 
vertelden over de uitvoering van Hazrat 
Mubaraka Begum’sra aanbidding als oprecht, 
eerlijk, intens en gevuld met emotie.

Geduld in tijd van moeilijkheden
Hazrat Nawab Mubaraka Begumra was getrouwd 
met een nobele man, genaamd Hazrat Nawab 
Muhammad Ali Khanra uit Malirkotala. Hij 
was een metgezel van de Beloofde Messiasas. 
Ze had een erg succesvol huwelijksleven en was 
een prachtig voorbeeld van een echtgenote, 
net zoals hij een prachtig voorbeeld was van 
een echtgenoot. Hun dochter Sahibzadi Appa 
Mahmooda Begum Sahiba vertelt dat Hazrat 
Nawab Mubaraka Begumra hun vader die zich 
in vergevorderd stadium van zijn ziekte bevond, 
met veel geduld en standvastigheid verzorgde. 
Ze deed alles voor hem, helpen met aankleden 
tot aan het nemen van de medicatie.

Hazrat Nawab Muhammad Ali Khanra was een 
erg liefhebbende echtgenoot. Gedurende de 
jaren van het huwelijk, toen hij gezond was, 
liet hij Hazrat Nawab Mubaraka Begumra niet 
moe worden bij het doen van zijn werk, maar 
gaf er voorkeur aan om zijn taken liever zelf uit 
te voeren. Echter op het moment van zijn ziekte 
ruste ze geen minuut uit. Appa Mahmooda 
vertelt verder dat haar moeder lange tijd naast 
het bed van haar echtgenoot zat en door de druk 
van de zijkant van het bed een knobbeltje op 
haar borst groeide, maar ze klaagde er niet over 
tot de dag na de dood van haar vader. Wanneer 
het werd getoond aan de artsen, uitten ze hun 
bezorgdheid en legden uit dat er een groot 
gezwel was gevormd. Deze pijn leidde ertoe 

dat hun moeder twee maanden bedrust moest 
nemen. (Sirat-o-Sawanih Khatoun Hadhrat 
Mubaraka Begun Sahiba; Professor Syeda Naeem 
Saeed; Pages 87-88)

Appa Mahmooda Begum vertelt ook dat haar 
moeder heel sterk was op het moment van haar 
vader’s overlijden. Ze hebben niet eens één keer 
ongeduld of zwakte gezien in hun moeders 
gedrag. Noch hoorden ze zoiets uit haar mond. 
Het is de menselijke natuur om verdrietig te zijn 
of om verdrietig te zijn in zulke tijden, maar zij 
faalde er nooit in om geduldig te blijven. (Sirat-
o-Sawanih Khatoun Hadhrat Mubaraka Begun 
Sahiba; Professor Syeda Naeem Saeed; Pages 87-
88)

Dit artikel bevat alleen maar enkele voorbeelden 
van de grootheid over het karakter van Hazrat 
Nawab Mubaraka Begumra. Als dochter van de 
Beloofde Messiasas was ze in staat getuige te zijn 
en het voorbeeldige familieleven te observeren 
die haar hebben gevormd tot een erg nobele 
vrouw. Haar toewijding en liefde voor God de 
Almachtige vulde elke hoek van haar leven en 
elke aspect van Zijn leer was zichtbaar aanwezig. 
(Sirat-o-Sawanih Khatoun Hadhrat Mubaraka 
Begun Sahiba; Professor Syeda Naeem Saeed; Pages 
87-88)

Deze enkele gebeurtenissen van haar leven die 
verteld zijn door de mensen om haar heen zijn 
schitterende voorbeelden van de eigenschappen 
die wij kunnen overnemen in ons eigen leven. 
Haar geduld, vriendelijkheid, opofferingen en 
haar intensiteit van aanbidding zijn voorbeelden 
van perfectie in al deze eigenschappen. Moge 
Allah ons in staat stellen om van de voorbeelden 
van deze rechtschapen individu te leren. Ameen.
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Introductie over een boek van de Beloofde  
Messiasas; ‘Een boodschap aan jongeren’

Dit boek bevat twee lezingen van Hazrat 
Mirza Ghulam Ahmadas uit 1904 ter 
gelegenheid van de Jalsa Salana (jaarlijkse 
bijeenkomst). De lezingen gaan over de 
zelfhervorming van de mens en welke 
stappen een mens kan ondernemen om 
tot een succesvol einde te komen van zijn 
leven. De lezingen geven ook inzicht in 
de filosofie van het gebed. Ook wordt 
gesproken over de islamitische leerstellingen 
met betrekking tot de omgang van de 
schepping van God. Het boek geeft een 
beknopt en een duidelijk beeld van de 
islamititische visie op het leven.

De Beloofde Messiasasheeft gezegd: “Een 
advies dat ik vaker aan mijn gemeenschap heb 
gegeven is dat het leven kort is en een groot 
taak voor ons ligt; we moeten proberen te 
bewerkstelligen dat het leven goed eindigt.”
(Lezing, 29 december 1904)

De Beloofde Messiasasheeft gezegd: “De 
mens moet proberen dat zijn schaal van 
goeden daden zwaar blijft. Maar we zien 
dat de mens zo druk bezig is in de wereld dat 
deze schaal maar niet zwaarder wordt. Dag 

en nacht denkt hij over het vervullen van 
zijn wereldse taken. Dat hij grond kan kopen 
of een gebouw kan bouwen. Terwijl in zijn 
gedachte ook de schaal van religie zwaarder 
moet wegen dan de schaal van de wereld. 
Zelfs als iemand dag en nacht bezig is met het 
gebed en het vasten zal dit hem niet van pas 
komen zolang hij God niet voorrang verleent 
boven alles.”
(Lezing, 30 december 1904)
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Belang van voeding voor zuigelingen  
en jonge kinderen
Farya Mubarik-Hussain

MSc Voeding en gezondheid

Een goede voeding is essentieel voor de overleving, 
groei, mentale ontwikkeling, fysieke prestaties, 
gezondheid en welzijn gedurende het hele 
leven. Het speelt al een cruciale rol vanaf de 
eerste fases van foetale ontwikkeling, tijdens 
de geboorte én gedurende de zuigelingentijd, 
kindertijd, adolescentie tot aan de volwassenheid. 
In dit artikel zullen we ons focussen op de 
gezondheid en voeding van kinderen, aangezien 
kinderen de hoop en toekomst van de wereld 
vertegenwoordigen. Daarnaast zullen we een 
blik werpen op het belang van voeding voor 
vitale functies tijdens de zuigelingen-, peuter- en 
kindertijd én zullen we enkele tips bespreken om 
gezond eten te stimuleren.

Fysieke groei
Fysieke groei verwijst naar de vooruitgang en 
verfijning van motorische vaardigheden. Het 
stelt kinderen in staat hun lichaam te gebruiken 
en onder controle te houden. Het lichaam 
van een kind gaat vanaf de geboorte tot aan 
de leeftijd van vijf jaar door een groeispurt. 
Doordat het lichaam van kinderen in deze 
periode op een hoge snelheid groeit, moet 
de voedselinname van kinderen niet alleen 
het lichaamsgewicht op peil houden, maar 
ook voldoende zijn om een normale groei en 
ontwikkeling te ondersteunen. Een gezond dieet 
is er een die aan de energiebehoeftes voldoet 

en de essentiële macro- en micronutriënten 
levert die het functioneren van vitale processen 
ondersteunen.

Hersenontwikkeling
Een passende voeding is noodzakelijk voor 
een normale ontwikkeling van de hersenen. 
Voeding is vooral belangrijk tijdens de 
zwangerschap en zuigelingentijd, wat cruciale 
perioden zijn voor de vorming van het brein 
waarin het fundament wordt gelegd voor de 
ontwikkeling van de cognitieve, motorische 
en sociaal-emotionele vaardigheden voor de 
kindertijd en volwassenheid. Vroege tekorten 
aan voedingsstoffen kunnen de productie 
van hersencellen reduceren. Latere tekorten 
aan voedingsstoffen kunnen de celgrootte en 
complexiteit beïnvloeden. Er zijn verschillende 
voedingsmiddelen die de ontwikkeling van 
de hersenen kunnen bevorderen, zoals eieren, 
yoghurt, vis, noten en zaden.

Dagelijks gezond ontbijten is ook vitaal voor de 
intellectuele ontwikkeling. Kinderen kunnen 
vermoeid en ongemotiveerd raken als ze niet 
goed ontbijten. Een ondervoed kind zal eerder 
verzuimen van school en ziek worden dan een 
goed gevoed kind.
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Immuniteit
Slechte slaapritmes, blootstelling aan vervuiling 
en voeding van slechte kwaliteit of een 
ongezond dieet kunnen het immuunsysteem 
van kinderen verzwakken. Een ongezond dieet 
bevat onvoldoende essentiële vitamines en 
mineralen, wat kan leiden tot voedingsgebreken 
of tekortkomingen. Onder een ongezond 
dieet vallen fastfood, sterk bewerkte snacks, 
met suiker gezoete dranken, geraffineerde 
(witte) granen, geraffineerd suiker, gefrituurd 
voedsel en voedsel met een hoog gehalte aan 
verzadigde vetten en transvetten. Dergelijke 
diëten kunnen een oorzaak zijn van een 
verzwakt immuunsysteem en een verstoord 
vitaal immuunrespons. Een gezond dieet dat 
voedsel bevat rijk aan vitamines, mineralen en 
antioxidanten (een pigment in sinaasappelen en 
geel fruit en groente) helpt bij het opbouwen van 
immuniteit voor alle leeftijdsgroepen. Een goed 
gevoed lichaam is beter in staat om verkoudheid, 
griep en andere ziektes te bestrijden. Wanneer 
kinderen ziek worden, zouden zij moeten 
worden aangemoedigd, maar niet worden 
gedwongen, om hun favoriete gezond voedsel, 
zoals bananen, appelmoes en toast, te eten en 
veel te drinken. 

Voedingsgewoontes voor 
zuigelingen

Borstvoeding is de beste manier om voor 
een baby te zorgen. Moedermelk bevat 
alle essentiële voedingsstoffen in de juiste 
verhoudingen. In de eerste zes maanden is 
moedermelk voldoende als enige voeding voor 
de baby, aangezien het alle voedingsmiddelen 
bevat die een baby nodig heeft. Na de eerste 
zes maanden is moedermelk nog steeds erg 
belangrijk. Tot twee jaar blijft moedermelk 
nodig, ook als de baby andere voedsel benut, 
om belangrijke voedingsstoffen en groeifactoren 
te verstrekken aan het kind. Moedermelk 
bevat ook niet voedzame componenten, 
zoals antilichamen, spijsverteringsenzymen, 
hormonen en groeifactoren die belangrijk 
zijn voor groei en ontwikkeling en die niet 
kunnen worden vervangen door flesvoeding. 
Deze factoren bieden ook bescherming tegen 
veelvoorkomende kinderziektes en chronische 
ziektes zoals diabetes, hartaanvallen en astma op 
volwassen leeftijd. Volgens onderzoek hebben 
baby’s die moedermelk krijgen, een hoger IQ 
en een gezond gewicht op volwassen leeftijd 
vergeleken met baby’s die flesvoeding krijgen.
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Peuters 
Voeding tijden de peuterjaren heeft een blijvend effect op de ontwikkeling van het brein en 
lichaam. De peuterjaren zijn fundamenteel om goede eetgewoontes voor de rest van het leven aan 
te leren. Een goede inname van zowel macronutriënten (koolhydraten, eiwitten en vetten) en 
micronutriënten (vitamines en mineralen) is essentieel tijdens de peuterjaren om een optimale 
groei- en hersenontwikkeling te garanderen. Een gezond gebalanceerd dieet optimaliseert de 
fysieke en cognitieve ontwikkeling van peuters, bevordert het bereiken van een gezond gewicht 
en verkleint het risico op chronische ziektes in het latere leven. 

Echter is het voeden van peuters een uitdaging. Dat komt door de vele 
ontwikkelingsveranderingen die tijdens deze periode plaatsvinden. Peuters streven naar 
zelfstandigheid en controle. Hun groeisnelheid vertraagt en daarmee neemt de eetlust af. Deze 
veranderingen kunnen de maaltijden bemoeilijken. Het is belangrijk dat ouders een structuur 
bieden en grenzen stellen aan de peuter.  

TOP TIPS 
• Laat uw kind op een comfortabele hoogte in een veilige stoel zitten. 
• Maak het eten voor uw peuter gemakkelijk. Snijd het voedsel in hapklare stukjes.  
• Maak sommige eetwaren zacht en vochtig. 
• Serveer het eten op kamertemperatuur. 
• Gebruik gehaktvlees in plaats van karbonades. 
• Voorkom ruzies om voedsel en maaltijden. 
• Zorg voor gewone maaltijden en snacks. 
• Wees gerust als uw peuter het eten niet meteen proeft, aangezien peuters vaak 

terughoudend zijn in het uitproberen van nieuwe dingen. Als uw peuter iets weigert te 
eten, maak er dan geen probleem van. Probeer het over een paar dagen opnieuw. Een kind 
moet iets vijftien keer proberen voordat hij of zij het lekker vindt. 

• Wees realistisch over de porties van het eten. De portiegrootte zou 
ongeveer een vierde keer de portiegrootte van een volwassen moeten 
zijn. 

• Beperk het drinken van sappen. Moedig in plaats daarvan het eten van 
heel fruit aan. 

• Gebruik geen dessert of snoep als beloning. 
• Probeer te letten op wanneer en waar voedsel wordt gegeten door uw 

peuter door het behouden van gebruikelijke dagelijkse maaltijden. 

Jonge kinderen 
Gezond eten voor jonge kinderen is gebaseerd op dezelfde principes als voor volwassenen: een 
gebalanceerd dieet, lichaamsbeweging en een goede nachtrust. Een gezond dieet voor jonge 
kinderen bevat gebruikelijke, aanbevolen porties van snacks en maaltijden, die vooral bestaan uit 
onbewerkte voedingsmiddelen, verschillende soorten fruit en groenten, een verscheidenheid aan 

Het verstrekken van moedermelk is gunstig, 
zowel voor baby’s als voor moeders. Geschikte 
voedingsgewoonten stimuleren de band met 
de verzorger en de psychosociale ontwikkeling. 
Moeders die borstvoeding geven, hebben een 
verlaagd risico op diabetes type 2 en bepaalde 
vormen van kanker, zoals borstkanker.

Peuters
Voeding tijden de peuterjaren heeft een blijvend 
effect op de ontwikkeling van het brein en 
lichaam. De peuterjaren zijn fundamenteel 
om goede eetgewoontes voor de rest van het 
leven aan te leren. Een goede inname van 
zowel macronutriënten (koolhydraten, eiwitten 
en vetten) en micronutriënten (vitamines en 
mineralen) is essentieel tijdens de peuterjaren 
om een optimale groei- en hersenontwikkeling 
te garanderen. Een gezond gebalanceerd 
dieet optimaliseert de fysieke en cognitieve 
ontwikkeling van peuters, bevordert het bereiken 
van een gezond gewicht en verkleint het risico 
op chronische ziektes in het latere leven.

Echter is het voeden van peuters een uitdaging. Dat 
komt door de vele ontwikkelingsveranderingen 
die tijdens deze periode plaatsvinden. Peuters 
streven naar zelfstandigheid en controle. Hun 
groeisnelheid vertraagt en daarmee neemt 
de eetlust af. Deze veranderingen kunnen de 
maaltijden bemoeilijken. Het is belangrijk dat 
ouders een structuur bieden en grenzen stellen 
aan de peuter. 

TOP TIPS
•	 Laat uw kind op een comfortabele hoogte in 

een veilige stoel zitten.
•	 Maak het eten voor uw peuter gemakkelijk. 

Snijd het voedsel in hapklare stukjes. 
•	 Maak sommige eetwaren zacht en vochtig.
•	 Serveer het eten op kamertemperatuur.

•	 Gebruik gehaktvlees in plaats van karbonades. 

•	 Voorkom ruzies om voedsel en maaltijden.
•	 Zorg voor gewone maaltijden en snacks.
•	 Wees gerust als uw peuter het eten niet meteen 

proeft, aangezien peuters vaak terughoudend 
zijn in het uitproberen van nieuwe dingen. 
Als uw peuter iets weigert te eten, maak er 
dan geen probleem van. Probeer het over 
een paar dagen opnieuw. Een kind moet iets 
vijftien keer proberen voordat hij of zij het 
lekker vindt.

•	 Wees realistisch over de porties van het eten. 
De portiegrootte zou ongeveer een vierde 
keer de portiegrootte van een volwassen 
moeten zijn.

•	 Beperk het drinken van sappen. Moedig in 
plaats daarvan het eten van heel fruit aan.

•	 Gebruik geen dessert of snoep als beloning.
•	 Probeer te letten op wanneer en waar 

voedsel wordt gegeten door uw peuter door 
het behouden van gebruikelijke dagelijkse 
maaltijden.
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Jonge kinderen
Gezond eten voor jonge kinderen is gebaseerd 
op dezelfde principes als voor volwassenen: een 
gebalanceerd dieet, lichaamsbeweging en een 
goede nachtrust. Een gezond dieet voor jonge 
kinderen bevat gebruikelijke, aanbevolen porties 
van snacks en maaltijden, die vooral bestaan uit 
onbewerkte voedingsmiddelen, verschillende 
soorten fruit en groenten, een verscheidenheid 
aan eiwitrijke voeding en melkproducten. Het 
is belangrijk om een balans te vinden tussen 
macronutriënten (koolhydraten, gezonde vetten 
en eiwitten) en micronutriënten (vitamines en 
mineralen).

Een kind moet, afhankelijk van de leeftijd, 
een aanvaardbaar aantal calorieën consumeren 
wegens de groeifase en het activiteitsniveau. 
Ontwikkelende kinderen moeten ontbijten. 
Het consumeren van een gezond ontbijt is 
geassocieerd met een verbeterde cognitieve 
functie (vooral het geheugen), verminderd 
ziekteverzuim en een verbeterd humeur.

Ontwikkel positieve eetgewoontes
Ouders zijn in de positie om te bepalen wat 
hun kinderen eten. Ze spelen ook een rol bij 
het vormgeven van hun leefstijlkeuzes, gedrag 
tegenover eten en het lichaamsbeeld. Het kan 
erg lastig zijn om een kind te vertellen wat ze 
moeten eten aangezien ze niet zo goed begrijpen 
waarom bepaalde voedingsmiddelen goed is 
voor hen. Betrek hen daarom bij het kookproces 
en leer hen over voeding. 

Motiveer uw kinderen om samen met u de 
maaltijden te plannen, winkelen en bereiden. 
Betrek kinderen bij taakjes voor de maaltijden. 
Dit zal hen helpen met het leren om slim te 
winkelen, voedselveiligheid te begrijpen en 
de moeite te waarderen die wordt besteed aan 

het bereiden van gezinsmaaltijden. Gebruik 
deze tijd om hen aan te leren hoe gezonde 
keuzes worden gemaakt door hen te helpen 
selecteren van voedingsmiddelen gebaseerd op 
de voedingswaarde.

Moedig een gezond  
lichaamsbeeld aan

Kinderen zijn vaak blootgesteld aan een 
constante stroom van afbeeldingen en berichten 
van een bepaald fysiek imago. In dit tijdperk van 
technologie is het moeilijk om te ontsnappen aan 
zulke massaal gepubliceerde, maar bekrompen 
schoonheidsnormen. Bij kinderen kunnen 
in sommige gevallen de negatieve gevoelens 
die gepaard gaan met gedachtes dat ze er niet 
uitzien zoals ze eruit ‘zouden moeten’ zien 
ertoe leiden dat ze eetstoornissen ontwikkelen, 
zoals anorexia, boulimie of eetbuistoornis.
Ouders kunnen hun kinderen helpen door hen 
te vertellen over hun lichamen en wat ze eten 
door te praten over dieettrends, valse informatie, 
groepsdruk en media-invloeden. 

Ouders kunnen ook een rolmodel zijn voor een 
goed lichaamsbeeld, bijvoorbeeld door:
•	 Het eten van noten, groeten en fruit als snack 

in plaats van bewerkt voedsel.
•	 Het vermijden van praten over diëten of het 

commentaar geven over eigen of andermans 
gewicht. 

•	 Het aanmoedigen van kinderen om voedsel 
te zien als brandstof voor een gezond, actief 
en sterk lichaam. 

Voeding voor een kind betekent niet alleen 
een gezonde, maar ook een optimale groei en 
ontwikkeling. Een gezond kind is een gezonde 
en productieve volwassene voor de samenleving.

OPMERKING: afbeeldingen zijn auteursrechtvrij en 
afkomstig van (https://pixabay.com/)
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Over het uitgeven voor zijn zaak, beveelt Allah de Almachtige:  

ّٰہِ   تُنِۡفُقۡوا ِىفۡ َسِبيِۡل الل  َو مَا لَُکۡم اَّالَ

“Waarom geeft gij niet ter wille van Allah” (Al-Hadied 57: 11) 

Dus deelnemen aan financiële opofferingen is heel erg belangrijk om uw leven te verbeteren en te 
hervormen, want financiële opoffering zuivert en verbetert uw innerlijk. 

Allah de Almachtige zegt in de Heilige Koran:  

يِهْم بِهَا   ُخْذ ِمْن أَْمَواِهلِْم َصَدقَةً ُتَطهُِّرُهْم َوُتَزّكِ

 “Neem aalmoezen van hun rijkdommen aan opdat gij hen daardoor moogt reinigen en louteren. 
(At-Taubah: 9:103) 

Verlossing van de hel en winnen van het welbehagen en de nabijheid van Allah zijn derhalve ook 
de beloningen van een persoon die zich verbetert door zijn rijkdom te besteden in de zaak van 
Allah.  

Allah zegt in de Heilige Koran, hoofdstuk Al-Lail:“Maar de rechtvaardige zal ver daarvan 
(namelijk de hel) verwijderd worden. Die zijn rijkdommen (omwille van Allah) weggeeft om 
zich (hiermee) te louteren. En niemand heeft Hem een gunst bewezen waarvoor hij moet worden 
beloond. Maar hij die (als doel) het welbehagen zoekt van zijn Heer, de Verhevene, Weldra zal 
Hij met hem tevreden zijn.” (Al-Lail 92:18-22) 

De tweede opvolger van de Beloofde Messiasas Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmadra 
heeft deze verzen in Tafsier-e-Kabier als volgt uitgelegd: In deze verzen zegt Allah de 
Almachtige dat wanneer iemand zijn rijkdom uitgeeft met het oog op om het welbehagen van 
Allah te bereiken…diegenen verandert in een persoon die zijn hart reinigt van allerlei wereldse 
verlangens; het is niet zijn wens dat mensen hem prijzen, of juichend zijn daden met geweldige 
leuzen waarderen of hem enige speciale eer schenken. Hij verlangt enkel naar het welbehagen 
van zijn Heer…. Allah zegt: hoe kan ik dan voor hem niet zorgen? Als hij alle wereldse poorten 
heeft achtergelaten en heeft gekozen om bij mijn poort te buigen; Hij heeft alle genoegens enkel 
opgegeven ter wille van mijn genoegens. De manier waarop hij in overeenstemming met  َاِْبتِغَاء  
 ِ اهللّٰ  Ibtigha-a- Lewadj-hil-lah, zijn bezit heeft opgeofferd, op hetzelfde wijze zal ik blij met لِوَْجِه 

hem zijn en hem mijn nabijheid schenken. (Blz.67; Tafsier-e- Kabier) 
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Financiële opoffering als middel tot innerlijk 
verbetering en nabijheid van God te verkrijgen 

Mevr. Shamim Mazhar 
Toespraak gehouden op zaterdag 28 september 2019 ter gelegenheid van 

Jalsa Salana Nederland 
Wanneer Allah de basis legt van een goddelijke Gemeenschap, dan vereist Hij van de gelovigen 
enkele offers ter versterking van het geloof. U kunt het ook zo bekijken: opoffering is een 
noodzakelijke voorwaarde om de goedkeuring en welbehagen van Allah te verkrijgen. Wat is 
eigenlijk een opoffering? In elke tijdperk bepaalt de samenhang van verschillende 
omstandigheden wat de definitie van opoffering eigenlijk is. In het tijdperk van de Heilige 
Profeetsa was er ook sprake van zowel financiële opoffering als het opofferen van eigen leven, 
maar het opofferen van levens werd als het meest belangrijk of waardevol gezien, want er was 
sprake van een onophoudelijke serie van offensieve aanvallen op moslims door de ongelovigen. 
Het waren juist wreedheden van ongelovigen die de moslims in de richting van oorlogsvelden 
brachten 

Voor het toekomstige tijdperk van de islamitische herleving heeft de Heilige Profeetsa de Jihad 
van eerdere eeuwen d.w.z. met het zwaard en gevecht ongeldig verklaard en het goede nieuws 

van Yazza-ul-Harb ‘‘يََضُع اْحلَْرب’’gegeven, door Jihad met de pen toe te voegen aan de taken van 

de Messiasas heeft de Heilige Profeetsa financiële opoffering laten voortbestaan, want het geld is 
onafscheidelijk en onmisbaar bij het Jihad met de pen. 

Over het belang en waarde van de financiële opoffering vertelt Allah het volgende in de Heilige 
Koran: 

 َحىتّٰ   تُنِْفُقْوا ِممَّا ُحتِبُّْونَ  لَْن تَنَالُواالِْربَّ   

“Gij zult stellig geen (volkomen) goedheid bereiken, tenzij gij mededeelt van hetgeen u lief is...” 
(Aal-e- Imran 3:93) 

Lieve zusters, Financiële opoffering is erg belangrijk om u zelf te hervormen en de nabijheid van 
de Almachtige Allah te bereiken. Financiële opoffering is door Allah op meerdere plaatsen in de 
Heilige Koran genoemd. Oproepen tot verschillende financiële opofferingen door de Ahmadiyya 
Gemeenschap zijn juist daarom sleutels om dichter bij Allah te komen en om uw harten te 
zuiveren. 
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Toespraak gehouden op zaterdag 28 september 2019 ter gelegenheid van 
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Wanneer Allah de basis legt van een goddelijke Gemeenschap, dan vereist Hij van de gelovigen 
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Financiële opoffering als middel tot innerlijk  
verbetering en nabijheid van God te verkrijgen

Mevr. Shamim Mazhar

Toespraak gehouden op zaterdag 28 september 2019 ter gelegenheid  
van Jalsa Salana Nederland

Wanneer Allah de basis legt van een goddelijke 
Gemeenschap, dan vereist Hij van de gelovigen 
enkele offers ter versterking van het geloof. U 
kunt het ook zo bekijken: opoffering is een 
noodzakelijke voorwaarde om de goedkeuring 
en welbehagen van Allah te verkrijgen. Wat is 
eigenlijk een opoffering? In elke tijdperk bepaalt 
de samenhang van verschillende omstandigheden 
wat de definitie van opoffering eigenlijk is. In 
het tijdperk van de Heilige Profeetsa was er ook 
sprake van zowel financiële opoffering als het 
opofferen van eigen leven, maar het opofferen 
van levens werd als het meest belangrijk of 
waardevol gezien, want er was sprake van een 
onophoudelijke serie van offensieve aanvallen op 
moslims door de ongelovigen. Het waren juist 
wreedheden van ongelovigen die de moslims in 
de richting van oorlogsvelden brachten

Voor het toekomstige tijdperk van de islamitische 
herleving heeft de Heilige Profeetsa de Jihad van 
eerdere eeuwen d.w.z. met het zwaard en gevecht 
ongeldig verklaard en het goede nieuws van 

Yazza-ul-Harb                        gegeven, door 
Jihad met de pen toe te voegen aan de taken van 
de Messiasas heeft de Heilige Profeetsa financiële 
opoffering laten voortbestaan, want het geld is 

onafscheidelijk en onmisbaar bij het Jihad met 
de pen.

Over het belang en waarde van de financiële 
opoffering vertelt Allah het volgende in de 
Heilige Koran:

“Gij zult stellig geen (volkomen) goedheid 
bereiken, tenzij gij mededeelt van hetgeen u lief 
is...” (Aal-e- Imran 3:93)

Lieve zusters, Financiële opoffering is erg 
belangrijk om u zelf te hervormen en de nabijheid 
van de Almachtige Allah te bereiken. Financiële 
opoffering is door Allah op meerdere plaatsen 
in de Heilige Koran genoemd. Oproepen tot 
verschillende financiële opofferingen door de 
Ahmadiyya Gemeenschap zijn juist daarom 
sleutels om dichter bij Allah te komen en om 
uw harten te zuiveren. Over het uitgeven voor 
zijn zaak, beveelt Allah de Almachtige: 

“Waarom geeft gij niet ter wille van Allah”  
(Al-Hadied 57: 11)
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Over het uitgeven voor zijn zaak, beveelt Allah de Almachtige:  

ّٰہِ   تُنِۡفُقۡوا ِىفۡ َسِبيِۡل الل  َو مَا لَُکۡم اَّالَ

“Waarom geeft gij niet ter wille van Allah” (Al-Hadied 57: 11) 

Dus deelnemen aan financiële opofferingen is heel erg belangrijk om uw leven te verbeteren en te 
hervormen, want financiële opoffering zuivert en verbetert uw innerlijk. 

Allah de Almachtige zegt in de Heilige Koran:  

يِهْم بِهَا   ُخْذ ِمْن أَْمَواِهلِْم َصَدقَةً ُتَطهُِّرُهْم َوُتَزّكِ

 “Neem aalmoezen van hun rijkdommen aan opdat gij hen daardoor moogt reinigen en louteren. 
(At-Taubah: 9:103) 

Verlossing van de hel en winnen van het welbehagen en de nabijheid van Allah zijn derhalve ook 
de beloningen van een persoon die zich verbetert door zijn rijkdom te besteden in de zaak van 
Allah.  

Allah zegt in de Heilige Koran, hoofdstuk Al-Lail:“Maar de rechtvaardige zal ver daarvan 
(namelijk de hel) verwijderd worden. Die zijn rijkdommen (omwille van Allah) weggeeft om 
zich (hiermee) te louteren. En niemand heeft Hem een gunst bewezen waarvoor hij moet worden 
beloond. Maar hij die (als doel) het welbehagen zoekt van zijn Heer, de Verhevene, Weldra zal 
Hij met hem tevreden zijn.” (Al-Lail 92:18-22) 

De tweede opvolger van de Beloofde Messiasas Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmadra 
heeft deze verzen in Tafsier-e-Kabier als volgt uitgelegd: In deze verzen zegt Allah de 
Almachtige dat wanneer iemand zijn rijkdom uitgeeft met het oog op om het welbehagen van 
Allah te bereiken…diegenen verandert in een persoon die zijn hart reinigt van allerlei wereldse 
verlangens; het is niet zijn wens dat mensen hem prijzen, of juichend zijn daden met geweldige 
leuzen waarderen of hem enige speciale eer schenken. Hij verlangt enkel naar het welbehagen 
van zijn Heer…. Allah zegt: hoe kan ik dan voor hem niet zorgen? Als hij alle wereldse poorten 
heeft achtergelaten en heeft gekozen om bij mijn poort te buigen; Hij heeft alle genoegens enkel 
opgegeven ter wille van mijn genoegens. De manier waarop hij in overeenstemming met  َاِْبتِغَاء  
 ِ اهللّٰ  Ibtigha-a- Lewadj-hil-lah, zijn bezit heeft opgeofferd, op hetzelfde wijze zal ik blij met لِوَْجِه 

hem zijn en hem mijn nabijheid schenken. (Blz.67; Tafsier-e- Kabier) 

Dus deelnemen aan financiële opofferingen is 
heel erg belangrijk om uw leven te verbeteren en 
te hervormen, want financiële opoffering zuivert 
en verbetert uw innerlijk.

Allah de Almachtige zegt in de Heilige Koran: 

 “Neem aalmoezen van hun rijkdommen aan 
opdat gij hen daardoor moogt reinigen en 
louteren. (At-Taubah: 9:103)

Verlossing van de hel en winnen van het 
welbehagen en de nabijheid van Allah zijn 
derhalve ook de beloningen van een persoon die 
zich verbetert door zijn rijkdom te besteden in 
de zaak van Allah. 

Allah zegt in de Heilige Koran, hoofdstuk Al-
Lail:“Maar de rechtvaardige zal ver daarvan 
(namelijk de hel) verwijderd worden. Die zijn 
rijkdommen (omwille van Allah) weggeeft om 
zich (hiermee) te louteren. En niemand heeft 
Hem een gunst bewezen waarvoor hij moet 
worden beloond. Maar hij die (als doel) het 
welbehagen zoekt van zijn Heer, de Verhevene, 
Weldra zal Hij met hem tevreden zijn.” (Al-Lail 
92:18-22)

De tweede opvolger van de Beloofde Messiasas 
Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmadra 
heeft deze verzen in Tafsier-e-Kabier als 
volgt uitgelegd: In deze verzen zegt Allah de 
Almachtige dat wanneer iemand zijn rijkdom 
uitgeeft met het oog op om het welbehagen 
van Allah te bereiken…diegenen verandert in 
een persoon die zijn hart reinigt van allerlei 
wereldse verlangens; het is niet zijn wens dat 
mensen hem prijzen, of juichend zijn daden 

met geweldige leuzen waarderen of hem enige 
speciale eer schenken. Hij verlangt enkel naar 
het welbehagen van zijn Heer…. Allah zegt: 
hoe kan ik dan voor hem niet zorgen? Als hij 
alle wereldse poorten heeft achtergelaten en 
heeft gekozen om bij mijn poort te buigen; Hij 
heeft alle genoegens enkel opgegeven ter wille 
van mijn genoegens. De manier waarop hij in 
overeenstemming met

  
Ibtigha-a- Lewadj-hil-lah, zijn bezit heeft 
opgeofferd, op hetzelfde wijze zal ik blij met 
hem zijn en hem mijn nabijheid schenken. 
(Blz.67; Tafsier-e- Kabier)

De Heilige Profeetsa heeft ook op talloze 
momenten aandacht gevraagd voor financiële 
opoffering. Hier zijn enkele voorbeelden. Hazrat 
‘Adie Bin Hatimra verklaart dat de Profeetsa zei: 
“Behoed u voor het vuur, zelfs als dat u met het 
uitgeven van een half stukje dadel lukt.” (Al-
Bukhari, Boek: Zakaat Hoofdstuk:Ittakun nara 
walao besjikin tamra, Hadith: 1417)

De Heilige Profeetsa adviseerde eens zijn verwante 
zus, Asma Binte Abi Bakrra, dat wat zij uitgeeft 
voor de zaak van Allah niet moet tellen, anders 
zou Allah het geld op gelijke wijze (namelijk 
nauwkeurig geteld) teruggeven. Sluit de mond 
van uw geldzak niet uit gierigheid dicht anders 
zal het altijd dicht blijven. Overeenkomstig met 
uw vermogen, besteed overvloedig en Allah zal 
u het dubbele belonen.

Dan is er een overlevering die Hazrat Jabir bin 
Abdullah vertelt dat de Heilige Profeetsa heeft 
één keer Eid-gebed geleid. Hij stond op, begon 
het gebed en sprak de mensen toe. Toen hij klaar 
was, kwam hij van de preekplaats af, ging naar 
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de vrouwen en adviseerde hen. Op dat moment 
leunde hij op de hand van Hazrat Bilalra en 
Hazrat Bilalra spreidde een doek uit waarin 
vrouwen aalmoezen gaven. (Bukhari Boek van 
Eid, Hoofdstluk: Preek van Imam Al-Nisa op de 
Dag van Eid, Hadith nr. 978)

Hazrat Abu Masoed Ansariera vertelt wanneer de 
Heilige Profeetsa mensen vroeg om aalmoezen 
te geven dan ging er altijd één van ons naar 
het centrum (bazaar) gaan om daar te werken. 
Wat dan ook hij als loon of beloning ontving; 
bijvoorbeeld een bepaalde hoeveelheid aan 
granen, doneerden hij een deel daarvan als 
aalmoes. Mensen gaven altijd aalmoezen. Het 
maakte niet uit hoe klein hun verdiensten waren 
ze gaven altijd een deel voor de zaak van Allah. 
Uit deze mensen bezaten sommige later over 
geld ter waarde van 100 000 dirham en dinaars. 
Op zo een gunstige wijze was hun situatie 
verbeterd. (Bukhari, Hoofdstuk; kitabul ajara, 
Hadith 2273)

Merk op! Wat was de oorspronkelijke situatie 
van deze mensen en wat was hun uiteindelijke 
situatie. Hoe heeft Allah hen gezegend? In 
hoeverre heeft Allah hun opofferingen beloond. 
Deze waren voorbeelden van vroeger. 

In dit tijdperk van de Beloofde Messiasas zijn 
er ook soortgelijke voorbeelden te vinden. 
In de tijd van de Beloofde Messiasas waren 
er ook mannen en vrouwen die overvloedig 
uitgaven. Hazrat Khalifatul Masih IIra heeft ook 
allerlei voorbeelden genoemd. In de tijd van 
Hazrat Khalifatul Masih IIIrh zijn er ook zulke 
voorbeelden te vinden. In de tijd van Hazrat 
Khalifatul Masih IVrh zijn er ook voorbeelden te 
noemen. Nog steeds zijn er dergelijke vrouwen 
aanwezig die met hart en ziel deelnemen aan 

financiële opofferingen. Zij doneren zelfs in hun 
gebruik zijnde sieraden. Zolang het besef tot 
financiële opoffering onder vrouwen voortleeft, 
zullen er binnen deze Gemeenschap generaties 
blijven voortbestaan die met de wil van Allah 
klaar zouden staan om offers te brengen.

Om Allah’s nabijheid en liefde te bereiken 
benadrukte de Beloofde Messiasas het belang van 
opofferingen. Hij zei: “Het is heus niet mogelijk 
voor u om zowel Allah als geld beiden lief te 
hebben. U kunt slechts één van beiden houden. 
Gezegend is hij die van Allah houdt. Ik geloof 
dat als iemand van jullie puur uit liefde van Allah 
zijn geld uitgeeft, dan zal zijn vermogen ten 
opzichte van anderen meer gezegend worden en 
toenemen. Geld stroomt niet vanzelf naar u toe, 
maar het komt met de wil van Allah. Iemand 
die een deel van zijn geld voor Allah opgeeft, 
zal dat zeker terugontvangen. In tegendeel, 
iemand die geld liefheeft en niet in staat is om 
naar behoren zulk een offer te brengen, zal 
zeker dat geld kwijtraken. Veronderstel niet dat 
geld door uw eigen persoonlijke inspanningen 
binnenstroomt, maar al het geld komt van 
Allah. Veronderstel niet dat door een deel van 
uw geld te doneren en door het verlenen van 
andere vormen van diensten u een gunst aan 
Allah en aan Zijn Boodschapper heeft bewezen. 
In tegendeel, het is Zijn gunst aan u dat Hij u 
voor zulke opofferingen oproept. Ik vertel u de 
waarheid: Als jullie mij allemaal verlaten en jullie 
afkeren van dienst en ondersteuning, zal Hij een 
natie creëren die Hem zal dienen. U moet weten 
dat dit hemelse werk is en dat uw dienst alleen 
voor uw bestwil is. Dus wees niet arrogant in 
uw hart en denk niet dat we financiële diensten 
of een soort diensten aan het verlenen zijn. Ik 
zeg u keer op keer dat Allah uw diensten niet 
nodig heeft. Ja, het is Zijn genade die u de 
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gelegenheid geeft om te dienen.” (Verzameling 
van advertenties, deel III, pagina 497-498, kopie 
van bijlage Review of Religions Urdu, september 
1903)

De financiële oproepen in onze gemeenschap, 
of de aandacht die gevraagd wordt voor 
de verplichte donaties, zijn allemaal in 
overeenstemming met de Goddelijke geboden. 
Dus elke Ahmadi die verwezen wil worden als lid 
van de Gemeenschap van de Beloofde Messiasas 
moet aandacht besteden aan financiële offers 
om zijn geloof te beschermen en zijn innerlijk 
te verbeteren. 

Sprekend over de tijd van de Beloofde Messiasas 
heeft Qazi Muhammad Yusuf Sahib Peshawari 
overgeleverd dat een jonge man van de Sheikh-
familie van Wazirabad stierf. Zijn vader had 
200 Rupees voor zijn begrafenis opzijgezet. De 
Beloofde Messiasas deed een oproep tot donatie 
om de kosten van Langer Khana (Maaltijden 
vanuit de gemeenschap) te dekken. Nadat hij 
het geld had opgestuurd, schreef de vader van 
de jongen een brief naar de Beloofde Messiasas. 
Hij schreef: “Mijn jonge zoon is als gevolg van 
de pest overleden. Ik had voor zijn begrafenis 
200 Rupees bewaard die stuur ik naar u op en 
ik begraaf de jongen in zijn kleren”. Dit is de 
oprechtheid van de discipelen van de Beloofde 
Messiasas. (Qazi Muhammad Yusuf Farooqie 
Ahmadie Qazie Khalil, Tijdschrift Zahoere Ahmed 
Maood, Blz. 70-71, datum: 30 januari 1955)

Mijn lieve zuster daarom is een deel van uw 
rijkdom voor de zaak van Allah opofferen 
ontzettend belangrijk om nabijheid en 
welbehagen van Allah te bereiken. De 
profeten hebben altijd hun volgelingen hierom 
geadviseerd.

Welk goed nieuws heeft de Heilige Profeetsa 
gegeven aan degenen die geld uitgeven op de 
weg van Allah en op de weg van Zijn religie 
besteden? Elke Godvrezende persoon maakt zich 
over het algemeen zorgen over zijn hiernamaals 
en weet niet wat hem daar te wachten staat? 
Daarom heeft de Heilige Profeetsa mensen die 
financiële offers brengen van deze zorg bevrijd. 
Hij verklaart: “Op de dag des oordeels zullen de 
mensen die op de weg van Allah hebben besteed 
in de schaduw van hun uitgegeven geld blijven 
tot aan het einde van dag van afrekening.” 
(Masnad Ahmad Bin Hanbal)

Om aandacht te vragen voor het louteren van 
het innerlijk heeft onze geliefde Huzuraba in 
zijn vrijdagpreek verteld, dat om nabijheid van 
Allah te bereiken, uw innerlijk te louteren en het 
voortbestaan van uw generaties te waarborgen, 
heeft Allah naast bidden ook bevolen om 
financieel offers te brengen.

 (Al-Taghabun: 17). 

Allah zegt: Blijf uw geld op deze manier 
uitgeven. Het zal beter voor u zijn. Op talloze 
plaatsen heeft Allah naast het verrichten van het 
gebed, geboden om financiële offers te doen. 
Tegenwoordig zijn de menselijke behoeften 
steeds aan het toenemen. Wegens verschillende 
soorten uitvindingen zijn menselijke 
voorkeuren en verlangens ook veranderd. In 
deze omstandigheden zijn financiële offers zeker 
erg belangrijk. Bovendien in deze tijd van de 
Beloofde Messiasas zijn financiële offers zeker 
meer waard. Dit is zeker een middel om de ziel 
te zuiveren, dus besteed daar ook aandacht aan. 
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de schaduw van hun uitgegeven geld blijven tot aan het einde van dag van afrekening." (Masnad 
Ahmad Bin Hanbal) 

Om aandacht te vragen voor het louteren van het innerlijk heeft onze geliefde Huzuraba in zijn 
vrijdagpreek verteld, dat om nabijheid van Allah te bereiken, uw innerlijk te louteren en het 
voortbestaan van uw generaties te waarborgen, heeft Allah naast bidden ook bevolen om 
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deze manier uitgeven. Het zal beter voor u zijn. Op talloze plaatsen heeft Allah naast het 
verrichten van het gebed, geboden om financiële offers te doen. Tegenwoordig zijn de menselijke 
behoeften steeds aan het toenemen. Wegens verschillende soorten uitvindingen zijn menselijke 
voorkeuren en verlangens ook veranderd. In deze omstandigheden zijn financiële offers zeker erg 
belangrijk. Bovendien in deze tijd van de Beloofde Messiasas zijn financiële offers zeker meer 
waard. Dit is zeker een middel om de ziel te zuiveren, dus besteed daar ook aandacht aan. Deze 
offers zijn garantie voor u en uw generaties van een goed einde zowel in deze wereld als in het 
hiernamaals. (Vrijdagpreek 12 mei 2006) 

Door de genade van de Almachtige Allah is de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap momenteel de 
enige Gemeenschap ter wereld waarvan de leden op alle niveaus offers brengen: Ze staan altijd 
klaar om hun levens, kinderen, tijd, eer, en favoriete dingen op te offeren. Dit is het huidige 
niveau van opoffering binnen de Ahmadiyya Mosim Gemeenschap en dit niveau zal Insha’Allah 
tot de Dag des Oordeels blijven voortbestaan. Wat we daarvoor nodig hebben is zelfreflectie en 
ons verplichten tot verantwoord gedrag, zodat wij in geen enkele fase van leven qua financiële 
opofferingen tekortschieten. 

Zodat wij geen enkele oproep tot opoffering door onze huidige Kalief uit het oog verliezen. Dit 
niveau van opoffering vraagt om continuïteit die niet het gevolg is van een tijdelijk opwinding, 
maar eerder een gevolg is van aanhoudend oprecht sentiment. Daarom is het belangrijk dat wij 
elke oproep van onze leider en Kalief goed in de gaten houden en onze niveaus van opofferingen 
verhogen. Amen. 

Moge de Almachtige Allah ons allen in staat stellen dat wij puur ter wille van Allah, Zijn liefde 
en Zijn nabijheid te bereiken, zelfverbetering van onszelf en onze kinderen financiële offers 
brengen, Amen. 

Zij zijn degenen die van Allah houden 
Die alles voor hem opofferen  
 
Ze leven dag en nacht in deze gedachte 
Wanneer gaat onze Geliefde tevreden worden? 
 
Voor Hem hebben we keer op keer onze rijkdom en leven opgeofferd 
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Zij zijn degenen die van Allah houden
Die alles voor hem opofferen 

Ze leven dag en nacht in deze gedachte
Wanneer gaat onze Geliefde tevreden worden?

Voor Hem hebben we keer op keer onze rijkdom en leven opgeofferd
Alsnog vrees we dat wij zondaars zijn

Degenen die naar Zijn Zuivere Wezen verlangen
Dezen alleen bereiken een vlekkeloos status in deze wereld. 

Deze offers zijn garantie voor u en uw generaties 
van een goed einde zowel in deze wereld als in 
het hiernamaals. (Vrijdagpreek 12 mei 2006)

Door de genade van de Almachtige Allah is de 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap momenteel 
de enige Gemeenschap ter wereld waarvan de 
leden op alle niveaus offers brengen: Ze staan 
altijd klaar om hun levens, kinderen, tijd, 
eer, en favoriete dingen op te offeren. Dit is 
het huidige niveau van opoffering binnen de 
Ahmadiyya Mosim Gemeenschap en dit niveau 
zal Insha’Allah tot de Dag des Oordeels blijven 
voortbestaan. Wat we daarvoor nodig hebben is 
zelfreflectie en ons verplichten tot verantwoord 
gedrag, zodat wij in geen enkele fase van leven 
qua financiële opofferingen tekortschieten.

Zodat wij geen enkele oproep tot opoffering 
door onze huidige Kalief uit het oog verliezen. 
Dit niveau van opoffering vraagt om continuïteit 
die niet het gevolg is van een tijdelijk opwinding, 
maar eerder een gevolg is van aanhoudend 
oprecht sentiment. Daarom is het belangrijk 
dat wij elke oproep van onze leider en Kalief 
goed in de gaten houden en onze niveaus van 
opofferingen verhogen. Amen.

Moge de Almachtige Allah ons allen in staat 
stellen dat wij puur ter wille van Allah, Zijn liefde 
en Zijn nabijheid te bereiken, zelfverbetering 
van onszelf en onze kinderen financiële offers 
brengen, Amen.
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De eerste online vergadering met Hazrat Mirza 
Masroor Ahmad Khalifatul Masih Vaba van de na-

tionale Amila Ladjna Ima’illah Nederland

Het is de Zegening van Allah en wij zijn Hem 
dankbaar dat wij zwakkelingen zijn geboren in 
deze gelukkige en moderne tijd, waardoor wij de 
Khalifa van de tijd op een nieuwe manier hebben 
ontmoet. Onze dankbaarheid zal nooit genoeg 
zijn voor het succes dat wij hebben gehaald. Alle 
lof zij aan Allah. 

Volgens het jaarprogramma had een groep 
van Ladjna Ima’illah Nederland in april een 
ontmoeting met Huzuraba en een bezoek aan 
Londen gepland. Door de huidige situatie 
(Corona pandemie) moest het programma 
worden geannuleerd. Hierdoor ontstond bij 
iedereen een gevoel van gemis. Maar het is de 
liefde van God die onze pijn in geluk veranderde. 
Door het gebruik van de moderne mogelijkheden 
was het mogelijk dat deze kleine Djama’at de eer 
kreeg voor een gezegende bijeenkomst en om 
geliefde Huzuraba te zien. Alhamdulillah. 

Volgens het programma begon op 22 augustus 
2020 de online vergadering om 13.45 uur. De 
vergadering werd bijgewoond door 20 Amila 
leden.

De vergadering begon met stilte gebed door 
Huzuraba.

Hierna bedankte nationale Sadr Ladjna Ima’illah 
Huzuraba met de volgende woorden: Heiligheid, 
wij, Ladjna Ima’ima’illah Nederland zijn 
gezegend dat geliefde Huzuraba uit zijn kostbare 
tijd aan ons enige tijd besteed. Het zijn de 
Zegeningen van Allah dat de mooie Djama’at van 
de Beloofde Messiasas in deze tijd door voordeel 
te behalen van de moderne mogelijkheden ons in 
staat stelt om deel te nemen aan deze gezegende 
bijeenkomst. En we zien de liefde van Khilafate 
Ahmadiyya voor onze Djama’at, moge Allah 
onze geliefde Huzuraba gezond en veilig houden, 
en de Djama’at vooruitgang geven. Amin.

Hierna begon de vergadering als volgt: 

Huzuraba vroeg aan nationale algemene secretaris 
hoeveel madjalis er zijn en hoeveel sturen hun 
rapport? Algemene secretaris antwoordde dat er 
17 madjalis zijn, waarvan 16 madjalis regelmatig 
rapporten sturen en aan 1 madjlis moet dit vaak 
herinnerd worden. Hierop zei Huzuraba dat de 
sadr die lui is, dient veranderd te worden. 

Huzuraba vroeg of er feedback wordt gegeven? 
Hierop antwoordde algemene secretaris dat er 
maandelijks feedback wordt gegeven. 

Hierna vroeg algemene secrtaris over de Ladjna 
die door omstandigheden niet naar de moskee 
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konden komen, maar door de huidige situatie 
waarin de bijeenkomsten online plaatsvinden, 
wel regelmatig aanwezig zijn. Mijn vraag is, 
Insha’Allah, wanneer de situatie weer verbeterd 
is en de idjlas weer in de moskeeën worden 
gehouden, mogen deze Ladjna door gebruik 
te maken van een online systeem deelnemen? 
Hierop zei Huzuraba dat degenen die geen 
transportmogelijkheden hebben en door een 
noodzaak, hen kunt u (om naar de idjlas in de 
moskee te komen) vrijstellen, maar zij dienen 
hier toestemming voor te vragen, geef geen 
volledige vrijstelling. Neem een besluit volgens 
de omstandigheden aan wie toestemming 
verleend kan worden en aan wie niet. 

Nadat assistente algemene secretaris zichzelf 
voorstelde, stelde zij de vraag hoe kunnen 
de jongere Ladjna gemotiveerd worden om 
naar Ladjna programma’s te komen? Huzuraba 

antwoordde dat de jongere Ladjna geen aparte 
vereniging zijn. U kunt zeggen degenen die 
vanuit Nasirat nieuw aansluiten bij Ladjna. Door 
de opvoeding die zij kregen als Nasirat blijven 
zij, 1 tot 2 jaren goed. Hierna, wanneer zij naar 
de universiteit/hogere school gaan nemen zij wat 
afstand en veranderen hun voorkeuren. Voor 
hen dienen programma’s gemaakt te worden 
waar zij interesse in hebben, en neem hen in uw 
Amila, waardoor zij hun leeftijdsgenoten zullen 
meenemen. En geef hen een vragenlijst en vraag 
hen naar hun interesses, hoe de programma’s 
beter kunnen worden en maak uw programma’s 
aan de hand hiervan. 

Aan Naib sadr Ladjna I & Mohasiba Mal vroeg 
Huzuraba of zij al Mohasiba (het controleren van 
de financiën) heeft gedaan? Kunt u boekhouden? 
Zij antwoordde hierop met, ja Huzuraba de 
afgelopen 6 maanden zijn gecontroleerd. 

Naib sadr Ladjna II & Moavina Rishta 
Nata vertelde dat voor Shoba Rishta Nata 
een introductie presentatie was gemaakt, 
maar  vanwege de Corona maatregelen niet is 
gepresenteerd. Hierover gaf Huzuraba richtlijnen 
een circulaire te maken over Rishta Nata en 
het doel ervan dat tijdens de idjlas gelezen 
moet worden. En dat u over deze Shoba tijdens 
de online idjlas vragen kunt behandelen en 
informatie kunt geven.

Hierna werd aan Huzuraba  advies gevraagd 
hoe wij samen met Djama’at op een goede 
manier kunnen werken aan Shoba Rishta Nata. 
Huzuraba heeft gezegd dat Shoba Tarbiyyat en 
Shoba Rishta Nata moeten samenwerken. Bij 
de Djama’at counseling (voorlichting) dient ook 
een Ladjna lid deel te nemen. De meisjes dienen 
de opvoeding te krijgen dat zij met een Ahmadi 
huwelijk aangaan en niet te veel eisen stellen. 
Moeders dienen ook hun zonen uit te leggen 
dat ze met ahmadi meisjes moeten touwen. 
Het dragen van de verantwoordelijkheden in 
de relatie dienen bij zowel jongen als meisje 
te zijn. Het is noodzakelijk dat moeder ook 
opvoeding krijgen. Binnen deDjama’at dienen 
de organisaties ideeën met elkaar te delen, 
zodat er samenwerking is. Het is niet alleen 
het werk van een enkele organisatie. Djama’at, 
Khuddam-ul-Ahmadiyya, Majlis Ansarullah en 
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Ladjna Ima’illah zijn allen een deel hiervan en 
zij dienen samen een plan te bedenken en iedere 
organisatie dient haar taken die nodig zijn, uit 
te voeren. 

Assistente algemene secretaris stelde zichzelf 
voor. 

Aan nationale secretaris Taliem vroeg Huzuraba 

welke werkzaamheden er worden verricht? 
Hierop vertelde secretaris Taliem dat er lokale 
klassen worden gehouden. Huzuraba zei dat het 
goed is dat er online klassen worden gehouden. 
De klassen dienen in purdah gehouden te 
worden. Shoba Taliem dient haar voordeel te 
behalen door online klassen te houden en de 
toetsen online af te nemen. Scholieren beheersen 
de taal van het land, de Nederlandse taal beter, 
daarom dienen de toetsen ook in het Nederlands 
afgenomen te worden. 

Secretaris stelde de vraag wat zij in haar afdeling 
nog meer kan doen, zodat Ladjna meer literatuur 
van de Beloofde Messiasas lezen en vroeg om 
advies. Hierop antwoordde Huzuraba om achter 
hen aan te gaan en hen te motiveren om de 
boeken te lezen. Als lokale secretaris actief is dan 
zal alles lukken en u dient de secretaris in uw 
afdeling actief te maken. 

Secretaris Tarbiyyat presenteerde haar rapport, 
hierop zei Huzuraba dat het meest belangrijkste 
werk is Tarbiyyat (opvoeding). Als u dit doet, 
dan zullen de Rishta Nata problemen opgelost 
worden, de problemen met de gebeden zullen 
opgelost worden en zal de aandacht gevestigd 

worden op de religie. In Tarbiyyat dient u ook 
aandacht te besteden dat binnen huizen geduld is 
in de onderlinge relaties en dat tot een bepaalde 
mate geduld ontstaat in hen. Als er kinderen zijn 
in het gezin, dan dient men voor de kinderen in 
sommige gevallen oren dicht  te houden. Door de 
Tarbiyyat van Ladjna zal de volgende generatie 
worden opgevoed. Laat daarom uw voorbeelden 
zien, creëer een religieuze omgeving, geef in uw 
huizen aandacht aan de gebeden, geef aandacht 
aan de recitatie uit de Heilige Koran. Moeders 
dienen niet alleen zichzelf op te voeden, of alleen 
hun dochters op te voeden, maar zij dienen ook 
de jongens op te voeden, zodat er zo een sfeer 
ontstaat waarin de mannen ook het voorbeeld 
overnemen.

Over de nationale Tarbiyyat seminar heeft 
Huzuraba gezegd dat er online geen limiet dient 
te zijn, zodat diegene die aanwezig willen zijn, 
dat ook kunnen doen. 

Over Tarbiyyat heeft Huzuraba verder gezegd dat 
het bevel over purdah (sluier) een bevel is uit 
de Heilige Koran. Het is het bevel van Allah en 
zijn Profeetsa. Zoals het bevel is over de gebeden 
(Salat), zo is ook het bevel van purdah. Als er 
een duidelijk bevel is gekomen, dan dienen wij 
deze te volgen en anderen deze te laten volgen. 
De meisjes dient onderwezen te worden dat de 
ware betekenis is dat kuisheid een deel van het 
geloof is, als kuisheid ontstaat in hen dan zullen 
zij op kleding en purdah letten. 

Secretaris Tarbiyyat stelde de vraag dat er vanuit 
Engeland door verschillende verenigingen 
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veel Tarbiyyat, Taliem en Koran klassen met 
vertaling online worden gehouden, waarvan 
wij via Whatsapp de link ontvangen. Mogen 
wij deze op officiële wijze doorsturen aan onze 
Ladjna leden? Huzuraba antwoordde dat ik word 
gerapporteerd over de aanwezigheid van Ladjna 
uit Nederland die deelnemen aan de klassen die 
in Engeland worden gehouden. U kunt deze 
delen. Er wordt Koran gelezen. U zult geen 
visuele beeld laten zien, en kunt dus zonder 
beeld deelnemen. 

Inzake Majlis Sulatan ul Qalam heeft Huzuraba 
gezegd om alle actuele kwesties en artikelen in 
kranten of die worden besproken op sociale 
media op uw website dienen behandeld te 
worden. U dient ter bescherming van  over deze 
kwesties naar kranten te schrijven. De artikelen 
die in de kranten komen, schrijf daar ook over. 
Houdt contact met de afdeling van Marqaz; 
press & media section. Vooral over de klachten 
die men heeft in het Westen over de vrouw in  
dienen de vrouwen te schrijven. U dient een team 
te maken. U dient ook de islamitische kennis 
hierover te hebben. Als er weinig schrijvers zijn, 
dan dient u hen te begeleiden. Als anderen zien 
wat zij doen, zullen zij ook gemotiveerd raken, 
zelfs één werkende kan verandering teweeg 
brengen. 

Aan secretaris Tajnied vroeg Huzuraba naar de 
Tajnied en heeft gezegd om de lokale secretaris 
Tajnied te betrekken en actief te maken. Zij 
dienen langs de huizen te gaan om de Tajnied 
compleet te maken. U dient niet afhankelijk 
te zijn van de Djama’at gegevens over Tajnied, 

Djama’at dient juist afhankelijk te zijn van uw 
gegevens. De lokale secretaris dient te weten 
over elke Ahmadi gezin en dient te weten welke 
Ladjna en Nasirat hiervan deel uitmaken. Deze 
gegevens dient u te delen met Djama’at en op 
deze manier zullen de gegevens van beiden up 
to date zijn. 

Secretaris Tajnied stelde de vraag als wij zien 
dat een zeer naaste vriend of familielid afstand 
neemt van Djama’at, wat kunnen wij in zo een 
situatie doen? 

Shoba Tarbiyyat dient haar werk te verrichten. 
De klachten die zij hebben dienen weggenomen 
te worden. Als zij een klacht hebben over 
functiehouders, dan dient aan de functiehouders 
gezegd te worden om hun houding te corrigeren. 
Als het om een Djama’at functiehouder gaat, 
dient geschreven te worden naar Amir Sahib 
en als het om functiehouders van Khuddam-
ul-Ahmadiyya of Majlis Ansarullah gaat, dan 
dient geschreven te worden naar de sadr van 
de desbetreffende vereniging. En als het gaat 
om een functiehouder van Ladjna Ima’illah 
dan dient Ladjna zichzelf te hervormen. Leg 
uit aan degene die klaagt, dat zij niet de Bai’at 
hebben afgelegd van een functiehouder. Als 
u ziet dat iemand zwak is in de uitvoering 
van religieuze kennis, dan is het zijn eigen 
verantwoordelijkheid, dat de religie door zwakte 
niet op de juiste wijze wordt verwezenlijkt. Dit 
betekent niet dat deze mensen afstand moeten 
nemen van religie. Elk persoon zal aan Allah 
verantwoording afleggen, daarom dient men 
zichzelf te verbeteren. Als iemand klaagt over 
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de waarachtigheid van Djama’at of zij worden 
beïnvloed door niet-Ahmadi’s, dan dient men 
met de hulp van shoba Tarbiyyat antwoord op 
hun vragen te geven. Als iemand door kennis 
afstand neemt, voorzie hen van kennis. Als 
zij door een functiehouder afstand hebben 
genomen, leg hen dan uit dat zij niet de Bai’at 
hebben genomen van een functiehouder, maar 
dat zij Bai’at hebben afgelegd van de Beloofde 
Messiasas. Amila leden dienen Dai-ill’Allah 
(Iemand die anderen naar God roept) te worden, 
dan kunnen zij door het geven van de juiste 
kennis, hen terughalen. Probeer de klachten 
weg te nemen, en als u mij een vraag wilt stellen, 
kunt u mij de vraag schrijven.

Aan secretaris Khidmate Khalq heeft Huzuraba 
gezegd dat voor Khidmate Khalq voor Afrika 
gewerkt moet worden. U dient te werken voor 
de bouw van een waterput of een handpomp. 

Op de vraag van secretaris Khidmate Khalq 
heeft Huzuraba gezegd dat mensen van hier heel 
graag uitgeven voor liefdadigheid, u dient hen 
te informeren over de werkzaamheden van 
Khidmate Khalq die door Djama’at worden 
gedaan. Vertel hen wat  leert over het bieden van 
hulp aan armen en wezen uit de Heilige Koran, 
Ahadith en wat de Beloofde Messiasas en Khulafa 
hebben hierover gezegd. Zo zullen de mensen te 
weten komen wat hun verplichtingen zijn. 

Over de Nasirat van 12 t/m 15 jaar heeft 
Huzuraba aan secretaris Nasirat gezegd om hen 
goede opvoeding te geven, zodat wanneer 
zij naar Ladjna overgaan, zij actieve Ladjna 

worden. Zij dienen zo een opvoeding te krijgen 
dat zij voorkeur geven aan religie en niet aan 
het wereldse. Wanneer zij naar Ladjna gaan, laat 
hen niet vrij, maar laat hen deelnemen aan de 
werkzaamheden van Ladjna. 

De sadraat dienen programma’s te organiseren 
voor de meisjes die nieuw zijn in Ladjna. Zij 
dienen hen te betrekken, zodat de meisjes 
niet het gevoel krijgen dat zij vreemden zijn 
in Ladjna. De Tarbiyyat programma’s dienen 
zodanig gemaakt worden, dat zij ook hieraan 
deelnemen. De programma’s dienen in het 
Nederlands gemaakt worden. 

Op de vraag van Huzuraba over Tabliegh vertelde 
secretaris Tabliegh dat in de afgelopen 3 jaar 
8 Bai’at zijn afgelegd. Er worden regelmatig 
Tabliegh seminars gehouden, waarin vanuit de 
Heilige Koran en uit de geschiedenis bronnen 
worden aangehaald, waarover wordt verteld. Er 
wordt ook antwoord gegeven op de vragen die 
gesteld worden. 

Huzuraba heeft gezegd om een team van Daiyaan 
te maken. Zij dienen zodanig voorbereid te 
worden dat zij kennis hebben vanuit de Bijbel 
en het Atheïsme. 

Secretaris Umoore Talibaat antwoordde op de 
vraag van Huzuraba dat er 55 studenten zijn. 
Huzuraba heeft gezegd om op een universiteit 
waar 8 of 9 meisjes studeren, een seminar te 
organiseren en contact te leggen. De religieuze 
kennis dient te worden ontwikkeld. Zo kunnen 
visies, waarover u dient te weten, worden gedeeld 
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over wat onze doelen zijn. En hoe zij door te 
lezen en schrijven dienstbaar kunnen zijn voor . 
Jullie hebben een heel goed geheugen en zijn in 
staat zulke programma’s te organiseren. 

Secretaris Sannot-o-dastakaari (handwerk) 
vertelde dat door de lockdown Ladjna Ima’illah 
contact heeft gelegd met een organisatie waar 
maskers voor zijn gemaakt en nog steeds worden 
gemaakt. Op de vraag van Huzuraba vertelde 
secretaris handwerk dat er 400 maskers zijn 
gemaakt. Hierop heeft Huzuraba gezegd dat u 
ten minste 4000 of 5000 maskers moet maken. 

Op de vraag van secretaris Sannot-o-dastakaari 
(handwerk) antwoordde Huzuraba dat er 
binnenshuis werkzaamheden verricht worden, 
Ladjna dienen gemotiveerd te worden voor 
handwerk. Er dient gezocht te worden naar 
mogelijkheden voor Ladjna die nutteloos 
thuis zitten hoe zij zich bezig kunnen houden 
met werkzaamheden en op welke manier zij 
een inkomen kunnen behalen. Kijk wat er 
nodig is op de markt (in de handel) en welke 
werkzaamheden Ladjna kan doen, dat soort 
werk kunnen zij doen. Als dit niet mogelijk 
is, dan dienen zij voor liefdadigheidsinstanties 
maskers te maken. 

Secretaris Isha’at stelde zichzelf voor en 
antwoordde op de vraag van Huzuraba dat het 
tijdschrift Khadija voor Ladjna en het tijdschrift 
Phoel voor Nasirat wordt gepubliceerd. Huzuraba 
heeft gezegd om zoveel mogelijk artikelen die 
geschreven worden toe te voegen. 

Aan secretaris Tarbiyyat Nau Mubai’at stelde 
Huzuraba de vraag of zij persoonlijk contact heeft 
met de Nau Mubai’at? Hierop antwoordde 
secretaris Tarbiyyat Nau Mubai’at dat zij met 
hen allen persoonlijk contact heeft. 

Nadat secretaris Ziafat zichzelf voorstelde, stelde 
zij de vraag aan Huzuraba dat vaak voordat een 
huwelijksrelatie wordt aangegaan er over de 
jongen of het meisje of de familieachtergrond 
onderzoek wordt gedaan. Wanneer men hierover 
navraag doet, of wanneer iemand bij ons navraag 
doet, dienen wij dan de zwakheden te bedekken 
of tot welke mate dient men deze te bedekken? 

Huzuraba antwoordde dat Allah is Sattaar 
(bedekker van zwakheden), en houdt van 
bedekken. Als men over de zwakheden van 
iemand te weten komt, dan dient men dit niet 
te vertellen aan de mensen, men dient deze te 
bedekken. Maar in de Koran is over het aangaan 
van een huwelijksrelatie ook het bevel gegeven 
om met eerlijkheid te handelen. De gebreken 
die er zijn in een jongen of het meisje dient men 
aan elkaar te vertellen. Er dient met eerlijkheid 
gehandeld te worden, er dient niet om de hete 
brij heen gepraat te worden, zodat er later geen 
misverstanden ontstaan. Daarom dient men 
openlijk alles te vertellen. Het aangaan van een 
huwelijk is zeer gevoelig, daarom is het beter 
dat men alles vertelt. En daarom is in de Koran 
nadruk gelegd op eerlijkheid. 

Het bevel van bedekken is ook een punt, 
dat men de zwakheden van anderen niet 
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blootstelt. Als er een voorstel wordt gedaan 
over een huwelijkskandidaat, en u bent op de 
hoogte over de zwakheden, vertel dat dit is een 
huwelijksvoorstel en dat beide partijen dienen 
samen te zitten, elkaar te ontmoeten, kennis 
met elkaar maken, gebed doen en daana een 
besluit nemen. Dit is bedekken. En niet dat 
u van te voren al de gebreken vertelt, en deze 
persoon geen huwelijk kan aangaan. Allah is 
de Alwetende, wat men niet weet, daar heeft 
Allah kennis over welke huwelijksvoorstel beter 
is voor iemand. Daarom dient men na gebed 
een beslissing te nemen. Allah heeft daarom 
vermeld dat men het gebed van Istikhara dient 
te verrichten, waarin men Allah smeekt om de 
juiste beslissing, dat als dit huwelijksvoorstel 
de juiste is, dat het dan voor mij goed is en de 
wegen makkelijk toegankelijk worden. En als dit 
huwelijksvoorstel niet goed is, dat het voor mij 
wordt verhinderd. De betekenis van Istikhara is 
het smeken om het goede.

Het bedekken betekent ook niet dat tijdens 
het nagaan van een huwelijksvoorstel de ware 
situatie niet wordt verteld. Als beide partijen 
samenzitten is het beter dat met eerlijkheid wordt 

gehandeld, en men op de hoogte wordt gesteld 
van de goede en slechte kwaliteiten. Niemand is 
perfect, want ieder heeft gebreken en ieder heeft 
goede kwaliteiten. Het is ook niet de bedoeling 
dat de gebreken worden aangekondigd. Maar als 
er kans bestaat dat er in de relatie misverstanden 
kunnen ontstaan, of er is iets waardoor er gevaar 
is dat het huwelijk zelfs kan breken, dan is het 
beter dat deze gebreken of deze kwestie eerder 
al wordt verteld. Als iemand een ziekte heeft, 
of de persoon kan geen kinderen krijgen, of 
welke gebrek dan ook dient men dit aan elkaar 
te vertellen, zodat er later geen problemen 
ontstaan. 

Op de vraag van Sadr Ladjna Ima’illah 
antwoordde Huzuraba dat men rechtvaardig dient 
te zijn naar de verantwoordelijkheden die men 
heeft, ik zeg dit vaak, uw taak is hier aandacht 
op vestigen. U legt de eed af, dus moet u deze 
volbrengen. Als u vertrouwen in Allah heeft, dan 
dient u alle verantwoordelijkheden te vervullen. 
Moge Allah u hiervoor in staat stellen. 

De vergadering eindigde om 2.50 uur.
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Recept Homemade donut
Atia Nadeem - Madjlis Nunspeet

Leg de donut vormpjes op het bestuifde 
dienblad. Laat ze een aantal uren rijzen tot 
ze een dubbele hoeveelheid hebben. Nadat ze 
goed gerezen zijn, neem je een diepe pan voor 
het frituren van de donuts.
Olie moet lauwwarm zijn, op medium vuur.
Doe de donuts in de pan. Frituur ze kort 
aan beide kanten tot ze een mooi goudbruin 
kleurtje krijgen.
Laat ze uitlekken op keukenpapier en doe 
er poedersuiker op. Voor een glazuur kun 
je witte of bruine chocolade smelten en de 
donuts erin dippen.
Donuts kun je lauwwarm serveren of koud.

Eet smakelijk

Ingrediënten
-  Patent bloem 500 g
-  Gist 2 theelepels
-  Poedersuiker 3 eetlepels (extra 200g om de   

donut mee te besprenkelen)
-  Zout 1 theelepel
-  1 kopje lauwe melk (200ml)
-  Nido poeder (melkpoeder) 4 eetlepels 

(100g)
-  Boter 50 g
-  4 eidooiers

Recept voor deeg
Bestuif een dienblad met bloem en zet opzij. 
Neem een grote kom en zeef daarin 500 g bloem. 
Meng met de hand 50 g boter in de bloem. Doe 
daarna de droge melk, zout, poedersuiker, gist en 
de eidooiers erin. Meng met een spatel het geheel 
goed door. Doe lauw warm melk erin en kneed 
zeker 10 min tot een glad deeg. Bestuif je werkblad 
met bloem en verdeel je deeg in 2 stukken. Rol 
het deeg, tot het deeg 1 cm hoogte heeft. Neem 
2 ronde vormpjes. Dat kan een donut vorm 
zijn. Heb je dat niet, kan een jampot deksel en 
een kleine fles dop het werk ook doen. Maak de 
donut vormpjes uit het deeg, het restant deeg kun 
je hergebruiken.
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Recept bami met kipfilet en groenten
Aleesha Siddiqie - Madjlis Rotterdam

Bereidingswijze
1. Neem een grote wokpan en doe er een flinke scheut 

zonnebloemolie in. Doe de uitjes erin nadat de olie goed 
warm is. Zodra de uitjes een beetje lichtbruin beginnen 
te worden kun je de knoflook erbij doen. Nadat beiden 
ingrediënten lichtbruin zijn doe je de tomatenpuree erbij. 
Blijf het geheel goed doorroeren.

2. Vanaf dit punt doe de rest van de ingrediënten van het 
eerste lijstje in 1 keer in de pan. Merk je dat er meer olie 
bij kan dan kun je dat gerust op dit punt nog doen. Het 
is belangrijk dat je alles goed door blijft roeren. Doe na 1 
minuut het vuur wat lager anders kan door de suiker het 
mengsel te snel donker worden.

3. Doe hier je blokjes kipfilet bij en roer goed door. Je mag 
best een scheutje water bij doen wanneer je merkt dat het 
te droog is. Laat rustig een half uur sudderen op medium 
vuur.

4. Kook in de tussentijd spaghetti gaar in een andere pan.
5. Wanneer de kip gaar is doe je de groentemix erbij en bak je 

deze kort mee. Wanneer de groentes beetgaar zijn doe je 
de pasta hierbij. Doe de rest van de ingrediënten van het 
tweede lijstje in deze pan en schep het geheel goed door.

IN DIT RECEPT BENOEM IK 2 LIJSTJES MET INGREDIËNTEN OM HET OVERZICHTELIJK 
TE HOUDEN. HOUD REKENING DAT JE BEIDE LIJSTJES DUS NODIG HEBT.

Pak Surinaamse sambal uit de kast en doe hier optioneel wat salade bij.
Your dinner is ready. 

In dit recept mag je natuurlijk ook de kipfilet blokjes weglaten en kip in soyasaus maken in een andere pan 
of kippenboutjes uit de oven. Zelfs sateetjes met pindasaus zijn hier heerlijk bij. Het is jouw feest dus maak er 

wat leuks van!
Vind je de recepten leuk? Laat het me weten, dan zorg ik ervoor dat jullie meer te lezen krijgen.

Wat heb je eerst nodig? 
1 gesnipperde ui 
4 gehakte teentjes knoflook 
2 theelepels tomatenpuree 
1 afgestreken theelepel zwarte peper 
2 afgestreken theelepels zout 
2 theelepels suiker 
1 flinke scheut zoute soyasaus 
2 maggieblokjes 
1 halve Surinaamse peper 
3 laurierblaadjes

Wat heb je daarna nodig? 
Een halve kg kipfilet of kippendijfilet 
in blokjes gesneden 
1 pak spaghetti 
1 groentemix naar keuze 
Nog een scheut soyasaus 
2 theelepels ajinomoto 
2 theelepels laos 
2 verbrokkelde Maggie blokjes 
Chili flakes 
Halve theelepel zwarte peper

Geen authentiek Surinaams recept maar een fusion van Surinaams en wat Aleesha’s gezin lekker vindt
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Antique Fashion by Irsa 

Feel like home at Irsa s 
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