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De Khotba van vandaag gaat over het volgende: 
 

De grootheid en de plicht van de Koran 
 
 
Wij zijn een volk dat met kennis verheven is en door onwetendheid ongelukkig is. 
Het eerste woord dat is neergedaald op deze Oemah is “Iqra” oftewel “Lees”. 
Het volk/ de Oemmah van “Lees” leest niet jammer genoeg. 
Als ze leest begrijpt ze niet. En als ze begrijpen doen ze er niks mee. 
 
De koran maakt het slechte goed. De Koran is onze leiding en als we hem verlaten en hem 
niet zijn recht geven dan is er geen vreugde in ons leven, maar een al opruiing. 
Ali ibn abi Talib r.a. zei: Ik heb de profeet Salla allahu 3alayhi wassalaam horen zeggen: 
Voorwaar er zal een opruiing [fitna] uitbreken. Ik zei: “Wat is de uitweg, O Boodschapper 
van Allaah? ”  Hij zei: “Het Boek van Allah, het bevat het nieuws van wat er vóór jullie is 
geweest [Het nieuws van de vorige naties en de kwelling die haar werd toegebracht 
vanwege hun afwending van de boeken van Allah en boodschappers], en het nieuws na 
jullie [Van de slechte gevolgen van de onderdrukkers en de gewoontezondaren-
faasiqien- en de overschrijders van het bevel van Allah, en de tekenen van het Uur] , en 
het oordeel [over jullie] onder jullie [De wettelijke bepalingen die de oemmah -natie- 
nodig heeft tot de Dag der Wederopstanding], een onderscheider [tussen waarheid en 
valsheid en er zit niets van humor in, een serieus boek]. Welke hooghartige zich ervanaf 
wendt word door Allah vernietigd. Degenen die de waarheid [leiding, rechtvaardigheid] 
zoeken in iets anders [wat de Qur'an tegenspreekt en in tegenspraak is] dan de Koran, 
zal door Allah worden misleid [verwijderd van het rechte pad en geleid naar het 
vernietigend pad]. En hij [de koran] is het stevige touw [houvast afkomstig] van Allah, 
het wijze Boek en leidende pad. Wiens begeerte de koran volgt kan niet ontsporen [en is 
de gelukkige, de succesvolle, de winnaar]  
De [verschillende] tongen raken er niet door in de war [want Allah heeft de recitatie 
ervan voor de Arabieren en niet-Arabieren vergemakkelijkt]. En de geleerden krijgen er 
geen genoeg van [omdat de voordelen eindeloos zijn]. En -de koran- verveelt niet 
ondanks het veelvuldig reciteren ervan, ook komt er geen einde aan zijn wonderen. Het 
is het boek die de djinns hoorden en deze eerden zeggende: "Waarlijk, wij hebben een 
wonderbaarlijke verkondiging gehoord’’, degene die ermee spreekt is waarachtig, en 
degene die ernaar handelt wordt beloond. En degene die er mee oordeelt is 
[rechtvaardig]. En degene die ernaar uitnodigt wordt geleid naar het rechte pad. 
Neem het aan één oog’’ 
 
Beste broeders en zusters, 
De Koran is een leiding voor de mensen en als een gids voor ons. Alles wat een mens 
behoeftig is wordt middels de Koran uitgelegd. De Koran is als het licht in de duisternis. Al wie 
hem leert zal hem leiden al wie hem laat zal hem laat doet hem dwalen. 
Waleed ibn al-Mughirah zei : De Koran is een al zoetigheid. Hij is verheven. Verheven is hij en 
niets gaat hem te boven en niet maakt hem kapot. 
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Enkele westerse wetenschappers/ dichters beschrijven de Koran als iets wonderbaarlijks, 
prachtigs die alle vragen en behoeften van de mens kan vervullen. Daarnaast zeggen ze dat 
dit het enige boek is dat niet is gewijzigd noch aangepast is in zijn geschriften. 
 
Sheikh Al-3azabi rahimahoe Allah zei: 
De Koran is een herinnering voor als het verstand vergeet. En het boek dat wekt als het hart 
slaapt. En hij ( de Koran) brengt je op het rechte pad als je afwijkt. 
 
Sojoti rahimahoe Allah zei: 
Alle wetenschappelijke bronnen bevinden zich in de Koran. 
 
De grootste bezigheid van de moslims is het lezen en memoriseren van de Koran, zonder 
deze te begrijpen en ernaar of ermee te handelen. De koran wordt vandaag de dag helaas 
alleen gereciteerd bij een bijeenkomst van vreugde of verdriet. 
Dit terwijl de vrome voorgangers deze reciteerden, begrepen, praktiseerden in hun dagelijkse 
leven, ermee en ernaar handelden. 
Beste moslims, de Koran is door Allaah subhanahoe wata3ala neer gezonden en beschermd. 
De mensen houden zich met name bezig met het memoriseren van de Koran, dit zonder de 
Koran te begrijpen en ernaar te handelen. 
De belangrijkste handelswijze is de Imaan en de Koran zorgt ervoor door ermee te handelen 
dat de Imaan zijn vruchten afwerpt. 
Helaas zie je vandaag de dag veel mensen die de Koran hebben gememoriseerd, maar dit 
helaas niet terug te zien is in hun handelen en gedrag. 
Abdoullah ibn Omar r.a. heeft gezegd: Als ik hoorde ( in de Koran) ‘’O, Jullie die geloven’’ dan 
spitste ik mijn oren. Want er kwam daarna een gebod van het goede of een verbod van het 
slechte. 
Geliefde broeder en beste zusters, 
De profeet salla allahu 3alayhi wassalaam heeft gezegd: “De beste onder jullie is degene 
die de Koran leert hem onderwijst”. 
Leer dus de Koran niet alleen door hem te memoriseren en te lezen , maar door hem te 
begrijpen en ernaar en ermee te handelen. 
 
Moge Allaah ons in staat stellen om de Koran te begrijpen en ermee en ernaar te handelen. 
 
Denk aan Allah, De Grote, de Verheerlijke, en Hij zal je herrineren. Bedank hem voor Zijn 
zegeningen en zijn genade en hij zal ze voor je verhogen. Allah gedenken is groter dan alles 
en Allah weet wat je doet. 
 
 
 


