
Samenvatting NL Vrijdagpreek 9 dec 2016. 

H1:Djamaat-e-ahmadiyya is -en blijft opofferingen maken om de boodschap van vrede en van hun geloof te 
verspreiden 

H2:Geduld en vastberadenheid tonen in de nasleep van de politieinval op de Tehrik-e-jadid kantoren in 
Rabwah. 

H3: Meerdere profetieën uit de Heilige Koraan en de Hadith om de bewering van de Beloofde Messias a.s. te 
steunen, zijn vervuld.  

H4: Als wij deel willen uitmaken  van de vooruitgang en overwinning van de djamaat moeten we ons keren tot 
gebed, onze spiritualiteit ontwikkelen en een band met Allah ontwikkelen. 

Op 9 December 2016 gaf Hazrat Khalifatul Masih V de Vrijdagspreek in Baitul Futuh, London.  

Huzur zei: degenen die sluiers voor hun ogen hebben en wiens ogen gesluierd zijn en besloten hebben om niet 
te geloven, kunnen God’s hulp en Zijn tekens nooit zien. Het is altijd de gewoonte van de ontkenners van 
Allah’s boodschappers geweest dat zij om een teken vragen ook nadat ze getuige zijn geweestvan tekens. 
Daarom worden hun harten wegens hun extreme overtreding door Allah verzegeld zodat ze de waarheid niet 
kunnen waarnemen. En als teken voor Zijn boodschappers brengt Allah soms wrok op deze mensen.  

Huzur-e-anwar zei: Zo was het ook met de vijanden van de Beloofde Messias a.s. Zij hebben de tekens gezien 
en negeerd.  Een aantal van deze ‘leiders van de ongelovigen’ zijn manifestaties van Gods woede geworden. 
De Beloofde Messias a.s. heeft een tal van tekens gedetailleerd die aan hem getoond werden. Hij (as) heeft 
ook over meerdere tekens en profetieën van de Heilige Profeet (vzAzmh) verteld die in zijn voordeel werden 
vervuld. Maar de religieuze leiders aanvaarden deze tekens niet en hebben anderen op een dwaalspoor 
gebracht en- vandaag doen ze het nog steeds hetzelfde.  

De Beloofde Messias a.s. heeft geschreven over de manifestaties die op verschillende tijden hebben 
plaatsgevonden en die zijn waarheid ondersteunen. Zoals de verduistering van de zon en maan, de pest, het 
graven van kanalen, opzetten van nieuwe nederzettingen, het uiteenbreken van de bergen, publicatie van 
boeken en tijdschriften, uitvinding van nieuwe transportsmiddelen en nog veel meer tekens voorspeld in de 
Heilige Koraan en door de Heilige Profeet (vzAzmh). Hazrat Musleh Maoud (ra) zei dat de mensen niet naar 
deze tekens kijken. In plaats daarvan houden mensen zich bezig met  belachelijke beschuldigingen tegen de 
Beloofde Messias a.s. 

Huzur-e-anwar zei: Allah heeft de Beloofde Messias a.s. veelvuldig  verteld dat zijn djamaat opofferingen zou 
moeten maken op dezelfde manier als de volgelingenvan de vorige profeten. De Beloofde Messias a.s. had 
ooit gedroomd dat hij het huis van “Nizam-ud-Din” binnentrad, wat het dienen van geloof betekent. Deze 
droom betekent dus dat Jamaat Ahmadiyya uiteindelijk het ‘standaard van geloof’ gaat worden en zal 
prevaleren boven alle andere godsdiensten. Hoe deze suprematie zal gebeuren wordt uitgelegd door de 
Beloofde Messias a.s. die zei dat sommigen het zullen bereiken zoals Hassan (ra) en sommigen zoals Hussein 
(ra). Huzur-e-anwar  zei: Hazrat Hassan (ra) heeft succes bereikt door middel van vrede en Hazrat Hussein (ra) 
door martelaarschap. Dus, de Beloofde Messias a.s. werd verteld dat de djamaat de status van “Nizam-ud-



Din” zal bereiken maar dan gedeeltelijk door vrede en liefde en gedeeltelijk door opoffering en 
martelaarschap.  

Als iemand denkt dat wij suprematie zullen bereiken zonder liefde en vrede, vergist hij zich ernstig. We zullen 
soms moeten kiezen voor vrede en verzoening en soms zullen wij de pad van Hazrat Hussein (ra) moeten 
volgen, wat betekent dat wij liever sterven dan onderdanig zijn aan de vijand. Beiden wegen zijn voor 
onsbestemd. Voor ons is het noch het pad van de Messias noch het pad van de Mahdimaar iets tussenin. 
Suprematie komt tot stand door vrede en harmonie en het andere door opoffering en dan zal de djamaat het 
huis van “Nizam-ud-Din” binnentreden en slagen. Beide voorbeelden worden vandaag door de djamaat 
getoond. Wij verspreiden de boodschap van vrede en harmonie en we maken ook opofferingen. Waar er hulp 
is van God is er ook oppositie van de mensen. Dit is de manier waarop het zich altijd heeft voorgedaan met de 
volgelingen van de profeten, maar deze oppositie schrikt ons niet af. Integendeel, het versterkt ons geloof.  

Huzur sprak over de recente overval op de CTD en Tehrik-e-jadid kantoren en Zia-ul-Islam pers in Rabwah: na 
deze recente overval in Rabwah door de Anti-terreur Politie, een eenheid die opgericht werd om terrorisme te 
bestrijden, werden twee van onze misionarissen en sommige medewerkers opgepakt. Ik heb brieven 
ontvangen uit Rabwah, ook van de vrouwen, die verklaren dat wij geen schrik hebben en dat onze geloof sterk 
is en sterk zal blijven.  We zullen elke ontbering confronteren en opofferingen maken. Huzur zei dat dit de 
geest is die wij allemaal zouden moeten hebben. Allah heeft de finale overwinning aan onze djamaat beloofd. 
Er is altijd oppositie geweest en er zal altijd oppositie zijn.  

Deze mensen zijn bang van ons omdat wij hen vertellen dat zij God moeten vrezen en toevlucht moeten 
zoeken van Zijn toorn. En zij antwoorden, “Wie zijn de Ahmadi’s om te zeggen dat wij God moeten vrezen? En 
wie kan een grotere terrorist zijn dan degene die ons verteld om God te vrezen en daardoor moeten ze 
gearresteerd -en vermoord worden.” Moge Allah deze mensen ware begrip schenken en het land redden van 
maulwis die de echte terroristen zijn en die over heel het land onheil hebben veroorzaakt en waarvoor geen 
enkel leven veilig is. Moge Allah deze politie eenheid ook de moed gevenom vreedzame en patrotische 
burgers die de wet volgen, niet opte jagen maar dat ze degenen arresteren in wiens handen de burgers 
onveilig zijn en degenen die het land vernietigen en diegenen die bezig zijn met het land te plunderen. 
Ahmadi’s moeten bidden dat Allah Pakistan veilig houdt en haar redt uit de klauwen van de agressoren. 
Ahmadi’s maken opofferingen en zullen het blijven doen en Allah Zal van deze opofferingen vruchten 
afwerpen.  

Huzur-e-anwar zei: Ahmadi’s worden ook in Algerije vervolgd door de overheid. Moge Allah de overheid in 
staat stellen om te beseffen dat Ahmadi’s vredevolle burgers zijn. Ze beschuldigen Ahmadi’s van 
samenzwering tegen de regering terwijl Ahmadi’s nergens ooit gevochten hebben tegen de overheid. Wij 
zullen vredevol blijven en wij gaan opofferingen moeten maken hiervoor en wij gaan dat ook doen. Inshallah. 

Hazrat Musleh-e-Maoud r.a. zei dat het ergste soort antagonisme wordt getoond door de eigen verwanten 
omdat ze het niet kunnen verdragen dat één van hun eigen vereerd wordt. Huzur-e-anwar citeerde ook de 
openbaring aan de Beloofde Messias a.s., dat behalve voor zijn eigen stamlijn, de stamlijn van de familie zou 
eindigen. En dit is ook wat er gebeurd is. Wanneer deze voorspelling werd geopenbaard waren er 70 leden van 
die familie en vandaag zijn er geen. Zij zijn samen met hun nakomelingen verdwenen. Dit is ook een grote 
teken van de waarheid van de Beloofde Messias a.s.  



Dan heeft Huzur-e-anwar licht geworpen op de openbaring “Tai ai” (De tante kwam) aan de Beloofde Messias 
a.s. en zei dat het bestaat uit  3 profetieën. Eerst, dat een Kalief uit zijn nakomelingen zouvoortkomen. Ten 
tweede, dat de vaderlijke tante de Jamaat zou betreden. Ten derde ging het over het lang leven van de 
moederlijke tante die in 1927 overleden is. Dit was een grote teken. Er zijn meerdere andere profetieën die 
maar uit twee woorden bestaan.  

Huzur-e-anwar zei: Wanneer de Beloofde Messias a.s. Delhi bezocht, bezocht hij ook de grafstenen van de 
Heiligen en zei: “Ik bid dat de zielen van deze Heiligen verplaatst mogen worden zodat hun nakomelingen niet 
van het licht afwijken die God in de wereld heeft verstuurd om hen te begeleiden. Er zal zeker nog een tijd 
komen waarin Allah hun harten zal openstellen voor aanvaarding.” Huzur –e- anwar zei: ook vandaag is het de 
taak van de Delhi djamaat om de boodschap van de Beloofde Messias a.s. te verspreiden. Huzur zei dat het 
gebed het belangrijkste is.  

Huzur-e-anwar zei: Christendom werd 300 jaar na Jezus a.s. aanvaard. Als wij onze eigen situatie beschouwen 
was er al veel vroeger aanvaarding. Pakistaanse maulwis, religieuze leiders of wereldlijke machten, hebben in 
de ogen van God geen belang. Ze zullen de vooruitgang van de djamaat nooit kunnen tegenhouden. Maar om 
deze vooruitgang te bereiken kunnen we niet alleen op missionarissen rekenen. We moeten allemaal 
samenkome in gebed en onze spirituele standaarden verhogen. Deze zijn de twee factoren die oppositie 
tegenover de djamaat zullen beëindigen en onze pad naar vooruitgang openstellen. Moge Allah ons in staat 
stellen om dit te doen. Amin.  

Op het einde van zijn preek sprak  Huzur-e-anwar over de trieste overlijden van Sufni Zafar Sahib, een 
missionaris uit Indonesië en heeft zijn gebed in afwezigheid aangekondigd.  

 

 
 

 


