
Samenvatting NL Vrijdagpreek 25 nov 2016. 

H1: Elke Ahmadi en zeker de ambtsdragers moeten zichzelf beoordelen en zien of 
ze beantwoorden aan hun verantwoordelijkheden door beslissingen te maken op 
basis van hoge standaarden van rechtvaardigheid.  

H2: We moeten de wereld onderwijzen over rechtvaardigheid en we moeten voor 
onszelf ook hoge standaarden ontwikkelen.  

H3: Vermelding van Mukarram Adnan Muhammad uit Halb, Mukarrama Bashir 
Begum Sahiba uit Qadian en Mukarram Rana Mubarak Ahmed uit Lahore. 

H4: Samenvatting van de vrijdagpreek door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis op 
25 November 2016 in Baitul Futuh, London. 

Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis gaf de vrijdagpreek op 25 November 2016 in 
Baitul  Futuh te London. Deze werd in verschillende talen live uitgezonden op 
MTA. Huzur-e-anwar reciteerde in het begin van zijn preek Soerat Al Maa'ida, vers 
9. Hij zei dat wij de wereld verkondigen dat wij (de moslims) de oplossing voor de 
huidige problemen kunnen aanbieden en dat het te vinden is in de leer van de 
Heilige Koran. Hij vermeldde een vraag van een journalist over de oplossing voor 
de huidige wereldproblemen en zei, "Ik antwoordde dat jullie, de grootmachten alle 
inspanningen hebben gemaakt om extremisme tegen te houden en vrede te vestigen 
in de wereld maar de problemen zijn nog steeds aanwezig. Hierdoor werden ze stil. 
Zelfs moslimlanden die de ware leer volgen zijn het meest getroffen door rellen. 
Dit is de grootste tragedie.  Geen enkele journalist heeft mij rechtstreeks gezegd, 
dat als al die instructies van de islam waar zijn dan moeten de moslimlanden 
zichzelf eerst hervormen. Maar hierover kunnen ze wel nadenken en daarom 
vermeld ik eerst in mijn preken aan niet-Ahmadi's de slechte gewoonten van 
Moslims. Hun daden bewijzen telken opnieuw de waarachtigheid van de Heilige 
Profeet vzmh, wat ook een voorspelling was van de Heilige Profeet vzmh. 
Huzur-e-anwar zei dat Ahmadi's geen zorgen moeten maken in zulke 
omstandigheden.  Eerder, wij moeten ons gelukkig prijzen dat wij deel uitmaken 
van degenen die aan de voorspelling voldoen.  



Huzur-e-anwar zei, "Ik heb deze vers in verschillende preken vermeld, de 
standaarden van rechtvaardigheid die door religie ondersteund worden, vind je in 
deze vers uitgelegd. Om de missie van de Beloofde Messias a.s. voort te zetten 
moeten we voorbeelden van de Koranische instructies zijn. We moeten zowel op 
maatschappelijk als op sociaal niveau een voorbeeld zijn. Huzur-e-anwar legde de 
termen "Qast " en "Adal " uit en zei dat, "elk van ons moet zien of we rekening 
houden met deze voorschriften bij het regelen van onze geschillen en 
aangelegenheden. De Beloofde Messias a.s. heeft in een rechtszaak getuigenis 
afgelegd tegen een familielid. Huzur-e-anwar stelde een uittreksel voor en zei, hij 
verwacht van zijn Jamaatleden dat ze heel hoge standaarden bezitten die conform 
de leer van de Heilige Koran zijn. Als iemand de recht krijgt om te beslissen, dan 
moet die beslissing alle familiebanden overstijgen. Ondanks de mogelijkheid tot het 
kwetsen, moet de beslissing aan de hoge standaarden van rechtvaardigheid voldoen.  

Wanneer wij zulke voorbeelden kunnen stellen, dan kunnen wij ook de wereld 
vertellen dat we door middel van onze daden rechtvaardigheid verwachten van 
onze vijanden. We stellen deze voorbeelden omdat wij in de toekomst de wereld 
zullen leiden. Als we deze voorbeelden niet hebben, breken wij onze eden. Elke 
Ahmadi en zeker de ambtenaren van de Jamaat moeten zich vergewissen dat elke 
beslissing die ze maken rechtvaardig is. Huzur-e-anwar sprak over klachten tegen 
bepaalde ambtenaren, Hij zei dat er altijd voor één boven het andere beslist moet 
worden maar beide partijen moeten het gevoel krijgen dat er naar hen geluisterd 
werd en dat de beslissing gemaakt werden op basis van de rechtschapenheid van de 
beslisser.  Huzur-e-anwar stelde voor alle afdelingen, op alles wat openbare zaken 
betreft,  dat al hun capaciteiten in praktijk moet worden gezet en met inzicht en 
verstand te handelen. Alsook de kleinste details in het oog te houden om een 
correcte beslissing te kunnen maken. Wij moeten bidden dat ze de correcte 
beslissing nemen. Elke ambtenaar moet zeker zijn dat iedere vrijwilliger naast hem, 
aan de eisen van rechtvaardigheid voldoet. Dus werk voor Allah met een zuivere 
hart. Elke ambtenaar  in het bijzonder en Ahmadi’s in het algemeen moeten een 
rolmodel zijn. De wereld zou moeten kunnen zeggen dat wanneer een Ahmadi 
getuigenis aflegt, deze niet kan worden weerlegd. De Heilige Profeet vzmh heeft de 



teken van een ware Momin  als volgt beschreven, geloof en ongeloof (kufr), 1

eerlijkheid en oneerlijkheid kunnen niet samen in één hart wonen noch ‘Amanat’  2

en  ‘Khyanat’ . 3

Huzur-e-anwar zei: moge Allah elke Ahmadi in staat stellen met de nodige 
vereisten van rechtvaardigheid te handelen. Dit is de prachtige leer die door 
generaties zal opgevolgd worden teneinde rechtvaardig te handelen wanneer er 
nood voor is. Moge God ons in staat stellen om dit te doen. Amin. Op het einde 
vermelde Huzur: Mukarram Adnan Muhammad kardye, martelaar in Hal, Syrië en 
Mukarram Adnan Muhammad kardye sahiba, Bashir Begum sahiba, vrouw van 
Choudhry Manzur Ahmed Cheema Sahib uit Darwesh, Qadian en Mukarram Rana 
Mubarak uit Lahore. Huzur kondigde hun gebed in afwezigheid aan.  
 

1  Momin : een vrome gelovige individu 
2  Amanat: vertrouwen 
3  Khyanat: verraad 


