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Onderwerp: De rol van de moskee in maatschappij

In de khutba gaan we het hebben over het rol van de moskee in de maatschappij en indirect dus
het belang van het bouwen van moskeeën.
De beste plekken op aarde zijn de moskeeën. Moskeeën hebben een grote en belangrijke status
en functie binnen ons geloof, de Islam.
Allah (swt) hecht veel waarde aan moskeeën. Dit blijkt uit de volgende ayah 18 in surat al-Djinn:
En waarlijk, de moskeeën zijn voor (het aanbidden van) Allah (Alleen). Roep dus niemand naast
Allah aan.
Daarom is het belangrijk om goed te zorgen voor de moskeeën en ze goed te benutten door Allah
(swt) aan te bidden, gebeden te verrichten en elkaar te helpen in de moskeeën. In surat at-Tawbah
zegt Allah (swt) in ayah 18 hierover:
“De moskeeën van Allah worden slechts onderhouden door degene die in Allah en de Laatste Dag
gelooft, het gebed onderhoudt, de Zakaat afdraagt en degene die niemand vreest, behalve Allah.
Wellicht zijn zij degenen die tot de recht geleiden zullen behoren”
De moskee is een huis van Allah (swt), het is een heilige plaats voor de gelovigen die met grote
respect moet worden behandeld. Het huis van Allah (swt) is een plek waar Zijn Naam wordt
verheerlijkt, de Koran wordt gereciteerd en uitgelegd met als doel gelovigen aan te zetten tot
goedheid. In de moskeeën worden ook lessen verzorgd en de mensen worden in hun opvoeding
ondersteund. Daarnaast is het een plaats of een ruimte waarin gelovigen in alle concentratie hun
relatie of contact met Allah (swt) kunnen onderhouden en verbeteren om zo dichter tot Allah (swt)
te komen. Daarom is het belangrijk dat wij allen veel aandacht geven aan onze moskee, hopende
daarmee Zijn Welbehagen te krijgen.
De profeet (VZMH) heeft ons geleerd dat het reinigen van jezelf, de inspanning die geleverd wordt
om naar de moskee te gaan en de oprechte aanwezigheid in de moskee ertoe leidt dat Allah (swt)
de kleine zondes van de bewuste gelovige wist en de gelovige zal belonen in het hiernamaals.
En ook beschermt het de gelovige van het begaan van zonden.
In surat al-‘Ankaboet zegt Allah (swt) ayah 45: Draag voor wat aan jou (o Mohammed) is
geopenbaard van het Boek en onderhoud het gebed. Waarlijk, het gebed houdt af van de
verdorvenheid en het slechte. En het gedenken van Allah is zeker het grootste. En Allah weet wat
jullie doen.
De plaats waarvan Allah (swt) het meeste houdt, is de moskee. En de plaats waar Allah (swt)
minder van houdt, is de markt, dit in verband met vaak gepaarde oneerlijke handel, leugens en
dergelijke. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet
(Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: ”De meest geliefde plaatsen van Allah
zijn de moskeeën en de meest gehate plaatsen zijn de marktplaatsen.”
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De profeet (VZMH) heeft na zijn emigratie naar Madinah, direct bij zijn aankomst een moskee
gebouwd en benadrukte hiermee dat de functie van de moskee enorm belangrijk is en dat het de
basis vormt voor een goede gemeenschap en noodzakelijk is voor een juiste opvoeding van de
mens.
Het bouwen van moskeeën vraagt serieuze aandacht van ons en de beloning hiervoor door Allah
(swt) is groot. In de volgende hadith zegt de profeet (VZMH):
“Wie voor Allah een moskee bouwt, al is het gelijk aan of kleiner dan een nest van een vogel, Allah
bouwt voor hem een huis in het Paradijs.”
Deze hadith geeft aan hoe belangrijk het is om bij te dragen in het bouwen van moskeeën (zowel
kleine als grote bijdragen), en dat de beloning ongeacht de grootte van je bijdrage groot zal zijn bij
Allah (swt).
Moge Allah (swt) ons beschermen en Zijn paradijs toekennen.
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