
Samenvatting Vrijdagspreek NL 28 okt 2016. 

H1: Waqfeen-e-nau (jonge devoten) en hun ouders moeten aandachtig zijn voor hun eden 

en plichten. Belangrijke richtlijnen voor de administratie. 

H2: Indien elke Waqf-e-nau zijn eden eerlijk naleeft, dan kunnen we een revolutie 

teweeg brengen in deze wereld. 

H3: Waqfeen zijn zeker heel speciaal als ze een een hoge standaard behouden van 

smeekbede, zedelijkheid, gehoorzaamheid aan khilafaat en nederigheid. 

H4: Samenvatting Vrijdagspreek 28 Oktober door Khalifatul Masih Al-Khamis in Baitul 

Zikr, Toronto, Canada. 

Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis gaf de Vrijdagspreek op 28 oktober 2016 in Baitul 

Zikr Toronto, Canada om 10u30 PK. Deze werd in verschillende talen live uitgezonden 

op MTA. Huzur-e-anwar zei dat er met de genade van God een stijging is van het aantal 

kinderen die zich aanbieden als kandidaat Waqf-e-nau. Op sommige dagen zijn er wel 20 

à 25 brieven met aanvragen van ouders om hun ongeboren kind in het Waqf-e-nau-

programma op te nemen. Wij zijn hier twaalf à dertien jaren geleden mee begonnen en 

het aantal Waqfeen bedroeg toen 28.000. Nu is het aantal gestegen naar 61.000 waarvan 

36.000 jongens en de rest meisjes. Dit betekent dat de tendens nog aan het stijgen is. 

Huzur zei dat we niet mogen vergeten dat ieder kind en zeker een Waqf-e-Nau kind, een 

vertrouwensbezit is van de Jamaat en zijn ouders. Het is de plicht van de ouders om hem 

zo op te voeden om een bijzondere deel van de Jamaat en van de maatschappij te worden. 

Huzur-e-anwar vermelde een gebed van Hazrat Maryam a.s. en zei dat Allah dit gebed  

niet enkel als verhaal heeft overgedragen maar Hij vond het zo goed dat ook toekomstige 

moeders deze gebed moeten reciteren en hun kinderen voorbereiden op buitengewone 

offers voor de Deen1.  

Huzur-e-anwar legde de administratie op om de beloften van de Waqf-e-nau in elke fase 

te vernieuwen en zei dat kinderen niet moeten denken dat als ze zich als devoot opstellen 

                                                            
1 Deen (Arabisch): Geloof 



voor de Deen, hoe ze zich in de wereld moeten gedragen.  Huzur vermelde een vraag en 

zei dat dit aantoont dat de ouders, de Waqfeen niet van jongs af aan hebben geleerd dat 

zij een vertrouwensbezit  van de Jamaat zijn. Ik wens deze ouders te vertellen dat Waqf-

e-Nau niet alleen een naam is maar ook een verantwoordelijkheid. Ouders zijn 

verantwoordelijk voor een Waqf-e-nau tot zijn volwassenheid en daarna is hij 

verantwoordelijk voor zichzelf. Overweeg de gezegde van de Heilige Profeet (vzmh) om 

zichzelf onderaan te beschouwen inzake wereldlijke rijkdom en bovenaan te beschouwen 

inzake spiritualisme voor degenen die beter zijn dan jou. Huzur-e-anwar gaf als 

voorbeeld de Waqfeen-e-zindagi (devoot voor het leven) van de Beloofde Messias a.s. en 

zei dat Waqfeen-e-nau boven de gewone Ahmadi uitstijgen om deze rang proberen te 

bereiken. Hij zei dat Waqfeen-e-Nau hun niveau van opoffering en dankbaarheid moeten 

verhogen. Indien elke Waqfeen-e-Nau, jongen en meisje hun eden naleven zouden we 

een revolutie teweeg kunnen brengen in deze wereld. 

Huzur-e-anwar sprak over het niveau van opoffering van Hazrat Ibrahim a.s. en zei dat 

wanneer men zich voorbereidt om voor Allah met ontberingen geconfronteerd te worden, 

Allah hen redt van ontberingen. Dus dit niveau is nodig om Allah's liefde te bekomen. 

Iedere Waqf-e-Nau moet proberen om deze niveau te bereiken en hun ouders moeten 

proberen om de waarheid van Waqf (devotie) te begrijpen en ook hun beloften naleven en 

hun geloofsstandaarden steeds hoger en hoger te plaatsen. Huzur-e-anwar vestigde de 

aandacht op enkele administrieve zaken en zei dat sommigen mensen de Waqfeen 

kinderen overtuigen dat ze speciaal zijn. En wanneer ze ouder worden onthouden ze 

enkel dat ze speciaal zijn. Huzur zei, indien ze speciaal zijn, wat moeten ze bewijzen? 

Dat ze een hogere niveau van liefde hebben voor God dan anderen, dat hun gebedsniveau 

heel hoog is, dat ze nawafil2 aanbieden samen met hun gebeden en dat hun zedelijk 

gedrag van een heel hoog niveau is en ze dat voorrang geven aan de Deen boven 

wereldlijke zaken. 

De kleding en pardah van de meisjes is van een zodanig voorbeeldig niveau dat anderen 

het benijden. Waardoor de jongens hun ogen neerslaan met bescheidenheid en 
                                                            
2 Nawafil (Arabisch): zich extra inspannen, iets goed doen dat verder gaat dan wat men van het geloof verwacht. In dit context is dit vrijwilige 
(extra) gebeden.  



nederigheid. Jongens gaan zich bezighouden met meer kennis over het geloof te vergaren 

in plaats van internet en andere zaken te bekijken. Ze reciteren de Heilige Koraan en 

zoeken naar aanwijzingen, ze nemen meer deel aan de werking van de Jamaat dan andere 

kinderen, ze behandelen hun ouders zachtaardig, zijn tolerant voor anderen, tonen 

doorzettingsvermogen, opoffering, negerigheid en onbaatzuchtigheid boven anderen. 

Haten arrogantie en voeren een jihad3  tegen arrogantie, volgen alle programma's en 

preken van Huzur en kijken naar deze op MTA. Ze doen alles dat Allah plezier doet en 

keren zich tegen alles dat Allah afkeurt. Dan zijn ze inderdaad heel speciaal. Anders is er 

geen verschil tussen jou en de anderen. Huzur-e-anwar riep op om jezelf op te offeren 

voor de Jamaat en in verschillende afdelingen te werken. Huzur-e-anwar gaf advies op 

basis van de geschriften van de Beloofde Messias a.s. en zei, moge Allah ons in staat 

stellen om volgens deze te handelen. Moge wij en onze  generaties standvastig blijven 

inzake vroomheid en nederigheid en de missie van de Beloofde Messias te vervullen. 

Amin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3 Jihad (Arabisch): Persoonlijk en innerlijk spirituele inspanning (in dit context).  


