
Samenvatting NL Vrijdagpreek 11 nov 2016. 

H1: Aankondiging van de 83ste Tehrik-e-Jadid-jaar. Het belang van 
opoffering voor Allah en Zijn beloning voor de opofferingen van de 
gelovigen. 

2: Vorig jaar stond Pakistan op de eerste plaats, gevolgd door Duitsland, 
Groot-Brittannië en de Verenigde-Staten. 

H3: Allah heeft MTA een verbindingsmiddel gemaakt tussen het Kalifaat en 
de Jamaat. Luister naar de preken. Er is een verschil tussen het lezen van 
de samenvatting en het luisteren naar de volledige preek.  

H4: Samenvatting Vrijdagpreek door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis op 
11 November 2016 in Baitul Noor, Calgary, Canada. 

Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis gaf de Vrijdagpreek op 11 November 
2016 in Baitul Noor, Calgary, Canada. Deze werd in verschillende talen live 
uitgezonden op MTA om 1u30 PK, 12 november 2016. Huzur-e-anwar 
stelde bij het begin twee uittreksels voor van de Beloofde Messias a.s. Hij 
zei, in deze wereld heeft men een grote liefde voor geld. Om deze reden 
wordt er gesteld in het boek ‘Ilm Tabeer Ro’ya’ (droom interpretatie) dat 
wanneer men droomt dat hij zijn meest geliefde aan iemand heeft gegeven, 
het om geld gaat. Sympathie voor de mensheid houdt een grote uitgave 
aan geld in. Maar zonder geloof kan niets volmaakt zijn.  Geld uitgeven op 
het pad van Allah is ook een criterium van vroomheid en gehoorzaamheid 
(aan Hem). Allah’s tevredenheid, de basis van echte geluk, kan niet bereikt 
worden zonder door een tijdelijk lijden te ondergaan. Mensen die geen 
zorgen hebben door lijden moeten gefeliciteerd worden. Huzur-e-anwar zei 
dat de wereld van vandaag gelooft, dat het vergaren en uitgeven van 
rijkdom voor hun eigen comfort, hen vrede en geluk kan brengen. Maar een 
Momin  die de ware beeld ziet van het geloof weet dat alhoewel Allah 1

comfort en luxe heeft gemaakt voor de mens, de echte doel van het leven is 
naar Allah’s plezier te streven, op het pad van vroomheid te blijven, de 

1  Momin : een vrome gelovige individu 



rechten van Allah en Zijn schepping te voldoen. Ware tevredenheid ligt in 
het uitgeven van rijkdom. Als wij de wereld van vandaag observeren zien 
we dat de oorzaak van alle geschillen, rellen en onrust het gevolg is van 
hebzucht en liefde voor geld.  

Huzur-e-anwar zei dat in deze tijd Jamaat-e-Ahmadiyya de enigste is, dat 
geld uitgeeft volgens een systeem ontworpen voor de vooruitgang van het 
geloof. Veel mensen doen moeite om geld uit te doneren. De financiële- en 
uitgaven systeem van de Jamaat is uitzonderlijk. Huzur-e-anwar sprak over 
een aantal incidenten van Allah’s zegeningen die het gevolg waren van het 
uitgeven van Jamaat fondsen. Hij zei dat Allah’s beloningen bewijzen dat 
Hij diegenen beloont die zich keren tot Hem. Zo kan men Allah's belofte aan 
De Beloofde Messias a.s. zien, om hem devoten te schenken. Er zijn tal 
van verhalen over financiële opoffering en enkelen werden aan bod 
gebracht. In bijna elk land heb je hetzelfde praktijk. Allah zegent op enorme 
wijze degenen die zich tot Hem keren en opofferingen maken (voor Hem). 
Deze fondsen worden gebruikt om de pad naar God en voor de welvaart 
van het geloof.  

Honderden scholen, tal van ziekenhuizen, honderden missiehuizen en Bait 
(moskee) worden ieder jaar gebouwd met fondsen van Tehrik-e-Jadid en 
Waqf-e-Jadid. Miljoenen dollars worden uitgegeven op MTA.  

Huzur-e-anwar trok de aandacht naar het live luisteren van de vrijdagpreek 
en zei “dat volgens een enquête, mijn preken niet zo regelmatig worden 
gevolgd als vereist of tenminste niet live gevolgd. Jamaat besteedt rijkelijk 
in het belang van uw coaching. Ook al is er een tijdsverschil, probeer de 
herhaling uitzending van de vrijdagpreek te volgen. Een tal van 
buitenstaanders luisteren naar mijn preken en ze schrijven ook naar mij. 
Allah heeft van MTA een verbindingsmiddel gemaakt tussen de Jamaat en 
Kalifaat. MTA heeft ook andere goede programma’s maar men moet 
proberen om tenminste naar de vrijdagpreek te luisteren. Zeg niet dat 
“Murabbi Sahib heeft ons een samenvatting gestuurd en daarom weten we 



wel wat er gezegd werd”. Er is een grote verschil tussen het beluisteren en 
het lezen van een volledige preek.” 

Op het einde kondigde Huzur de aanvang van de 83ste Tehrik-e-Jadid aan 
en gaf de gegevens van vorig jaar. Hij zei dat door Allah zijn gratie, de 
Jamaat een financiële opoffering heeft kunnen maken van 10 million 
933.000 pond sterling. Dit is 1 million 717.000 pond  meer dan vorig jaar. 
Pakistan staat altijd op eerste plaats, gevolgd door Duitsland, 
Groot-Brittannië, Verenigde-Staten, Canada, India, Australië, Jamaat 
Midden-Oosten, Indonesië, Ghana en Zwitserland. Op basis van per 
persoon betaling, is de volgorde als volgend, Amerika op één, daarna 
Zwitserland, Groot-Brittannië, Finland, Singapore, Duitsland, Zweden, 
Noorwegen, Japan en Canada. Bij de afrikaanse landen is het Mauritius, 
Ghana en Nigeria. Het aantal deelnemers is verhoogd met 90.000. Met 
daarvan 14.000 hebben die zich hebben aangesloten bij ons. 
Huzur-e-Anwar vermelde de drie grootste Jamaats van Pakistan: Lahore, 
Karachi en Rabwah. Hij zei dat er in Pakistan, ondanks armoede, fondsen 
van een heel hoge standaard verzameld werden. Hierna stelde 
Huzur-e-Anwar tien posities uit elk van de Jamaaten uit Duitsland, 
Groot-Brittannië, Amerika, Canada, India, Australië en zei: “Moge Allah alle 
deelnemers enorm belonen met welvaart en welzijn en hun opofferingen 
aanvaarden en ze in staat stellen om voor altijd te blijven opofferen en hun 
band met de Kalifaat altijd te blijven versterken. Amin.” 


