
Samenvatting NL vrijdagpreek 18 nov 2016. 

H1: De Jamaat in Canada boekt ook vooruitgang op vlak van oprechtheid 
en trouw, net zoals het het geval is in andere Jamaaten in de wereld. 

H2: Inhuldiging van twee vredesconferenties, drie moskeeën, toespraak in 
parlement en indrukken van deelnemers, mediaberichtgeving. 

H3: Dit is alles dankzij de genade van God en dit moeten we waarderen. 
Vooral de Ahmadi’s in Canada die hier extra aandacht aan besteden. 

H4:Samenvatting van de Vrijdagpreek van Hazrat Khalifatul Masih 
Al-Khamis op 18 november 2016, vanuit Baitul Futuh in Londen. 

Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis gaf de vrijdagpreek op 18 november 
2016 vanuit Baitul Futuh in London, en deze werd live uitgezonden op MTA 
in verschillende talen.Met betrekking tot zijn recente tournee in Canada 
sprak Huzur-e-Anwar over zijn activiteiten en de programma’s naast de 
jalsa en zei: Door de genade van God boekt ook de Jamaat in Canada 
vooruitgang in oprechtheid en trouw net zoals andere Jamaats. Jonge 
meisje en jongens hebben ook de geestdrift om vooruit te streven, 
voornamelijk de jeugd heeft bijzonder goed werk geleverd met betrekking 
tot pers en media. Zij hebben ons op brede basis geïntroduceerd en Allah 
heeft ook voor hun succes gezorgd, maar deze keer was er een opmerkelijk 
verschil in onze relatie met de pers. In realiteit is dit alles door de genade 
van Allah die hun verwoede pogingen hebben gezegend. Voorheen bleven 
zij proberen om iets van nieuws over ons in de pers te krijgen, maar deze 
was terughoudend en wispelturig, en deze keer was de situatie dusdanig 
dat de pers ons bleef volgen en zei dat ze een interview wensten met de 
Imam van de Jamaat-e-Ahmadiyya. Door tijdsgebrek moesten we dit echter 
weigeren. Nu dient ons team de mensen te ontmoeten die geen 
toestemming hadden gekregen en hen persoonlijk of schriftelijk onze 
excuses aanbieden. Dit is belangrijk voor onze samenwerking in de 
toekomst. 



Huzur-e-Anwar zei dat door de genade van God, drie nieuwe moskeeën 
werden gebouwd. Er waren toespraken in het parlement en de Universiteit 
van York, en er werden vredesconferenties gehouden in Toronto en 
Calgary. Door de genade van God erkenden mensen overal de schoonheid 
van de waarachtige leer van de Islam. In Toronto werden drie interviews 
gegeven. Eén daarvan voor Global News Toronto, dat werd bekeken door 
300.000 kijkers en meer dan 100.000 kijkers online. Het tweede interview 
was met de hoofd correspondent van de Nationale TV-zender CBC. Dit zijn 
allen ervaren journalisten. Door hen werd de boodschap naar meer dan 10 
miljoen Canadezen verspreid. Op gelijkaardige wijze publiceerde ook ‘The 
Globe and Mail’ gedetailleerde nieuwsberichten, die ook werden geüpload 
op Youtube, en het nieuws werd verspreid naar meer dan 1,5 miljoen 
mensen. De mediaberichtgeving en -aandacht voor de lezing bereikte 
500.000 kijkers. Huzur-e-Anwar zei dat hij de Premier in een aangename 
sfeer had ontmoet in Ottawa en hem bedankt had voor zijn 
samenwerking.Tijdens de ceremonie in het Parlement, waren zes 
Canadese Ministers, 57 nationale Parlementsleden, Ambassadeurs van elf 
landen, vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en Libië, de Minister 
van Ontario en veel andere belangrijke persoonlijkheden aanwezig. Inzage 
media-aandacht, zei Huzur-e-Anwar dat de Premier zelf op zijn eigen 
Twitter account had geschreven: Vandaag was ik zeer verheugd om de 
Khalifa van Jamaat-e-Ahmadiyya, Mirza Masroor Ahmad, te ontmoeten . Het 
nieuws bereikte meer dan 4 miljoen mensen door verscheidene bronnen. 
Huzur-e-Anwar zei dat 615 mensen van buiten de Jamaat hadden 
deelgenomen aan de Vredesconferentie in de Ewan-e-Tahir  in Toronto. Het 
derde evenement werd gehouden in de Universiteit van York, die meer dan 
53.000 studenten en 7.000 leerkrachten telt. Het is de derde grootste 
universiteit ter wereld. Hij zei dat ook in Saskatoon de boodschap werd 
verspreid naar 1,78 miljoen mensen. Tijdens de receptie ter gelegenheid 
van de inhuldiging van Bait Mehmood in Regina, waren er 200 genodigden 
aanwezig, en de boodschap werd verspreid naar 1,97 miljoen mensen door 
middel van verscheidene bronnen. Hij zei dat in Calgary, na het 
vrijdaggebed, 644 mensen deelnamen aan een conferentie. Acht tot tien 



zenders berichtten erover in Calgary. Dus de boodschap heeft ongeveer 5 
miljoen mensen bereikt. Huzur-e-Anwar beschreef de indrukken van de 
deelnemers op alle aangelegenheden. 

Huzur-e-Anwar stelde ook de algemene statistieken betreffende de 
media-aandacht voor en zei: 32 tv-zenders hebben nieuwsberichten 
uitgezonden in 5 talen en hebben een publiek van 40 miljoen mensen 
bereikt. Verscheidene radiozenders berichten in 30 uitzendingen en in 6 
talen voor een publiek van 800.000 mensen. Door 227 kranten, interviews 
en nieuwsberichtgeving in 12 verschillende talen werden 4,8 miljoen 
mensen bereikten. Door Social Media nog eens 14,6 miljoen mensen 
bereikt. De boodschap werd dus in totaal gedeeld met 60 miljoen mensen 
via alle kanalen. Alhamdulillah. Dit is de zegen van God. We dienen dit te 
waarderen en in stand te houden. Vooral de Ahmadi’s in Canada dienen 
extra aandacht hieraan te besteden, zodat de zegeningen van God verder 
toenemen. Onthoud altijd dat het onze intentie is voor elke onderneming de 
boodschap van de ware godsdienst en Ahmadiyyat te verspreiden, om 
Tawheed   te versterken en om de vlag van Allah in de wereld te laten 1

wapperen.Wanneer dit gebeurd is, zal Allah onze ondernemingen zegenen 
en ons de mogelijkheid verschaffen om ook te werken. 

Huzur-e-Anwar zei: Ik zeg tegen de Ahmadi’s van Peace Village dat zij hun 
eigen Ahmadi omgeving dienen te creëren en het goede voorbeeld dienen 
te geven. Diegenen die hun liefde voor het Kalifaat daar hebben uitgedrukt, 
achteraf ook in staat moeten zijn om het verder te doen toenemen. Vergeet 
niet uw echte doel – het creëren van een verbondenheid met Allah – en we 
mogen er nooit voor terugdeinzen om deze te beschermen. Moge Allah 
hen, u en mij in staat stellen om dit te doen. Ameen. 

 

1  Tawheed: eenheid van God 


