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Ik getuig dat niemand het waardig is gediend te worden behalve Allah, en ik getuig dat Mohammed
de dienaar en boodschapper van Allah is. Hierna, zoek ik de bescherming van Allah tegen de
vervloekte duivel. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

“Waarlijk hebben jullie in de Boodschapper van Allah een uitstekend voorbeeld voor hem die
hoopt op Allah en de Laatste dag en Allah veelvuldig in gedachten houdt.” (33:21)
Als er een persoon is wiens voorbeeld de hele mensheid kan volgen, dan is het niemand minder
dan de heilige profeet Mohammed. We kunnen tevergeefs de geschiedenisboeken doorzoeken voor
een vergelijkbaar voorbeeld. De mate van succes die hij behaalde en de verscheidenheid aan taken
die hij uitvoerde waren inderdaad uniek. Zelfs als we voorbij gaan aan het feit dat hij van een
hulpeloze wees een machtige koning werd, zijn er nog veel meer prestaties die we in beschouwing
kunnen nemen. We zien dat hij al zijn werk met zijn eigen handen deed. Hij was een generaal die
tegelijkertijd zijn plicht als gewone soldaat vervulde. Terwijl hij rechtspraak toepaste en wetten
formuleerde, volgde hij ook de wet. Hij hielp zijn vrouwen door huishoudelijke taken te verrichten,
zoals de vaat wassen, zijn schoenen herstellen, kleding wassen en boodschappen halen. Bovendien
hielp hij anderen door boodschappen voor hen te kopen en te bezorgen. Er is inderdaad geen taak
die hij niet uitvoerde. Dat hij een voorbeeld voor de hele wereld genoemd wordt is daarom alleen
op hem van toepassing.
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Geloof in de Dag des oordeels en het ontmoeten van Allah, de Allerhoogste
U zult in dit vers opmerken dat afgezien van het feit dat het noodzakelijk is om het uitstekende
voorbeeld van de heilige profeet Mohammed te volgen, wordt er ook nog een andere voorwaarde
genoemd. Wanneer men het voorbeeld van de heilige Profeet volgt, dan is dit inderdaad met de
bedoeling om het leven van een persoon te verheffen en te verbeteren. Dit geldt echter alleen ‘voor
hem die hoopt op Allah en de Laatste dag’.
Men kan gemakkelijk begrijpen waar de term ‘Dag des oordeels’ voor staat, wanneer wij
verantwoordelijk zullen worden gehouden voor onze daden, en het is daarom noodzakelijk dat wij
ons behoeden voor zonde, het goede doen en het voorbeeld van de heilige Profeet volgen. De vraag
die opkomt heeft betrekking op de betekenis van de woorden ‘die hoopt op Allah’.
Deze woorden wijzen op een zeer hoog niveau van spiritualiteit en betekenen: hopen Allah te
ontmoeten. De eerste stap om dit stadium te bereiken is geloof. Men kan dan geleidelijk verder
gaan op het spirituele pad totdat men God in dit leven zelf vindt. Men moet deze ontmoeting met
God, die herhaaldelijk in de heilige koran wordt genoemd, niet zien als iets gewoons. Geloof in
God kan iemand naar een staat van spiritualiteit brengen waarin men God kan ontmoeten voordat
men deze wereld verlaat.
Veelvuldig Allah in gedachten houden
De heilige koran zegt hierna: ‘en die Allah veelvuldig in gedachten houdt’.
Een persoon die dit stadium van spiritualiteit bereikt, denkt altijd eerst aan Allah, ongeacht de
omstandigheden. Als hij bijvoorbeeld een zakenman is die op het punt staat een deal te sluiten,
houdt hij Allah in gedachten en is zich bewust van zijn verantwoording tegenover Hem. Hij doet
zijn werk terwijl hij denkt aan zijn verantwoordelijkheden tegenover zijn werkgever. Daarnaast is
hij zich er volledig van bewust dat Allah zijn Meester is en dat geen enkele handeling van hem
verborgen voor Hem is. Dit behoedt hem ervoor dat hij het vertrouwen van zijn werkgever schaadt.
Dit denken aan Allah is altijd aanwezig, of hij nu een gewone arbeider is of een koning. Hij bidt
alsof hij voor God staat. Het is inderdaad waar dat men zich in gebed op de eigenschappen van
God dient te concentreren. Sommige mensen bidden echter zonder eraan te denken voor wie zij
staan.
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Hoe ontwikkel je het vermogen om het voorbeeld van de heilige Profeet te volgen?
Deze bijzondere eigenschap van een persoon om het vermogen te ontwikkelen om het voorbeeld
van de heilige Profeet te volgen, wordt met andere woorden beschreven als degene die ‘Allah
veelvuldig in gedachten houdt’. Zulke personen denken onder alle omstandigheden aan Allah. Ik
had in mijn vorige preek al gezegd dat als je wilt slagen in het leven, dan moet je proberen jezelf
te modelleren naar de heilige profeet Mohammed. Wie kan dit echt realiseren? Het antwoord is:
degenen die hopen op Allah en de Laatste dag, en Allah veelvuldig in gedachten houden. Zolang
dit niet gebeurt, zullen zij niet gezegend zijn met het vermogen om het uitstekende voorbeeld van
de heilige Profeet te volgen. Ze kunnen misschien waarderen dat de heilige Profeet goede daden
verrichtte en verantwoordelijk was voor het bewerkstelligen van een grote morele verandering
onder zijn volgelingen. Misschien kunnen ze ook uitstekende preken over dit onderwerp houden.
Ze ontwikkelen echter niet het vermogen om zijn voorbeeld te volgen, de kleur van zijn karakter
aan te nemen, of hem tot hun rolmodel te maken.
We zien een groot verschil. Aan de ene kant hebben we mensen die op elk moment met Allah
communiceren. Ze doen hun dagelijkse bezigheden, maar hebben een diepe band met God. Aan
de andere kant hebben we mensen die volledig opgaan in hun wereldse bezigheden en geen tijd
hebben om aan God te denken. Hoe kunnen deze mensen het voorbeeld van de heilige Profeet
volgen?
Er moeten aan twee voorwaarden worden voldaan: de voorbeeldpersoon moet de eigenschap
hebben om zijn volgelingen te kunnen beïnvloeden, en de volgelingen moeten op hun beurt het
vermogen hebben zich volgens zijn nobele voorbeeld te gedragen. De heilige profeet Mohammed
bezat de spirituele kracht om een dergelijke invloed uit te oefenen. Maar om in staat te zijn hem te
volgen, was het voor zijn volgelingen noodzakelijk dat ze een vast geloof in Allah hadden en de
hoop hadden om Hem te ontmoeten.
Gewoonlijk maken mensen zich meer druk om voedsel, kleding, sociale contacten, geld verdienen
en de verbetering van hun wereldse omstandigheden. Om in de voetsporen van de heilige Profeet
te treden, is het vereist dat mensen zich stevig aan de gedachte vasthouden dat het hun ware roeping
is om uit te stijgen boven het najagen van een materieel bestaan naar een veel hoger niveau van
spiritualiteit. Zo kan men dichter bij God komen.
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Hoe vergroot je de waarde van je leven?
Er zijn twee soorten mensen. Er zijn mensen wiens visie en inspanningen beperkt blijven tot hun
materiële leven en tot bezigheden als lekker eten en mooie kleren dragen. Tot de andere groep
behoren de boodschappers van Allah. Zij sporen anderen ertoe aan om het doel van hun leven niet
te beperken, omdat mensen die hun focus niet voorbij hun fysieke bestaan richten, zullen bemerken
dat de waarde van hun leven vermindert. Ze slagen er in niet in het doel en de waarde van hun
schepping en bestaan in te schatten. De heilige profeet Mohammed benadrukte dat ons leven niet
beperkt is tot alleen deze wereld. Het heeft een veel hoger doel, namelijk het vormen van een
relatie met God. Geloof in God en de hoop Hem te ontmoeten is de manier om de waarde van je
leven te vergroten.
Het succes en falen van de heer Gandhi
Ik heb gezegd dat een combinatie van de twee voorwaarden noodzakelijk is voor hervorming. De
ene voorwaarde is dat er een persoon aanwezig is die de gedachten van een volk kan beïnvloeden,
en de andere is dat dat volk er ontvankelijk voor is. Zo kan hervorming plaatsvinden.
We hebben een voorbeeld hiervan voor ons liggen in de vorm van de beweging waarvan de heer
Gandhi de voorvechter is, die zeer wordt gerespecteerd in India en daarbuiten. Lees de
commentaren over hem in de internationale kranten. Veel wereldleiders erkennen de
belangrijkheid van zijn werk. Tijdens zijn leven leidde hij zijn volk uit de slavernij van koloniale
overheersing naar vrijheid. Hij stelde dit als een van zijn levensdoelen en bereikte het. Dit is
inderdaad een geweldige prestatie, maar uiteindelijk lag zijn succes in het bereiken van een werelds
doel. De andere taak die voor hem lag, was om de hervorming van het karakter van zijn volk tot
stand te brengen - een spiritueel doel. Hij benadrukte dat mensen zich kunnen perfectioneren door
zich te onthouden van het gebruik van geweld. Zijn bedoeling was om geweld uit het menselijk
gedrag te bannen en een zo grondige verandering teweeg te brengen dat zelfs vervolgingen en
onderdrukking niet met geweld beantwoord zouden worden.
Bekijk beide doelen die hij zichzelf had gesteld. Wat het wereldse doel betreft, was hij in staat dat
op een bewonderenswaardige manier te bereiken. Maar wat de spirituele hervorming betreft, is
deze gebleven waar het op dag één was. Feitelijk is de toestand van zijn land verder verslechterd.
We zien nu meer geweld dan voordat de mantra van geweldloosheid werd gepredikt. Zie hoe
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succesvol de heer Gandhi was op werelds gebied, en hoe hij zijn natie leidde van slavernij naar
vrijheid! Op het gebied van spirituele hervorming faalde hij echter jammerlijk en het niveau van
zijn volk van spiritueel bewustzijn tegen het gebruik van geweld verslechterde. In Hindu India,
waar religieuze leerstellingen zeggen dat zelfs het doden van een luis een zonde is, hebben we
extreem geweld gezien. Ja, het ombrengen van mensen werd tot een gewoonte gemaakt en
bloedvergieten bereikte zulke recordhoogtes dat men moeilijk zoiets vergelijkbaars aantreft in de
menselijke geschiedenis. [Maulana Muhammad Ali refereert hier aan het gruwelijke geweld dat
ontketend werd tijdens de opdeling van India in India en Pakistan in 1947. Hoewel aan beide
kanten vreselijke wreedheden werden begaan, waren de moslims, vooral in Oost-Punjab, armer en
slechter georganiseerd, en hadden het zwaar te verduren onder het geweld.]
Hervorming houdt verband met het onderhouden van een relatie met God
Het is zo dat de harten van de mensen niet hervormd kunnen worden door hun eigen menselijke
inspanningen. We zien dit wanneer een zeer liefhebbende vader er niet in slaagt zijn zonen te
verbeteren. Hij gaat vriendelijk met hen om, maar het lukt hem niet ervoor te zorgen dat zijn
kinderen zijn leiding volgen. In tegenstelling tot de wensen van hun vader kiezen de kinderen
ervoor om het pad van morele achteruitgang op te gaan.
Echte karakterverbetering kan men alleen bereiken door een relatie met God te hebben. Kijk naar
het voorbeeld van de heilige Profeet. De omvang en reikwijdte van de hervorming die hij tot stand
bracht is werkelijk verbazingwekkend. Zijn hervormingswerk was omvangrijk en niet beperkt tot
een enkeling.
De hervorming die de heilige Profeet tot stand bracht
De Arabieren in de tijd van de Heilige Profeet waren veel meer ruziënd van aard dan de mensen
van India. De mensen van India waren lammeren die de preek van geweldloosheid hoorden en
beloofden deze te volgen, maar in plaats daarvan wolven werden. [Het gaat hier om degenen die
deelnamen aan sektarische moorden, niet om hindoes in het algemeen.] De Arabieren waren als
dieren veel wreder dan wolven. Maar toen ze de woorden van de koran hoorden: ‘Waarlijk hebben
jullie in de Boodschapper van Allah een uitstekend voorbeeld,’ vond er binnen enkele jaren een
transformatie plaats. Met dit uitstekende, leiding verschaffende voorbeeld van de heilige profeet
Mohammed, werden zij naar zijn karakter gevormd en werden ze een bron van zegen en genade
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voor de wereld. Dit was het soort hervorming dat de heilige Profeet tot stand had gebracht. In
tegenstelling hiertoe zagen we iemand als de heer Gandhi opstaan. Hij wordt over de hele wereld
gerespecteerd en erkend als een grote leider. Hij slaagde er echter niet in om het karakter van zijn
volk te verbeteren, ondanks jarenlang hard daarvoor te hebben gewerkt.
Geweld in het India van Gandhi
Ondanks het feit dat de heer Gandhi een voorvechter was van geweldloosheid, begon het volk dat
onder Gandhi‘s leiding bevrijd was van de koloniale machten bekend te staan om haar
gewelddadig gedrag. Vele mensen waren bruut en wreed. Het is waar dat moslims ook geweld
pleegden, maar dit gebeurde toen ze zagen dat hun broeders zonder terughoudendheid werden
afgeslacht. Afgezien van een paar kleine incidenten, pas toen er een massale genocide op de
moslimbevolking in Oost-Punjab was gepleegd, begingen moslims in West-Punjab
buitensporigheden. Het is zo dat een dergelijke tirannie zelfs zeer zachtaardige individuen ertoe
kan drijven om op te staan en weerstand te bieden. Kijk naar de situatie in Kasjmir waar de mensen
over het algemeen zachtaardig zijn. Toen ze zo wreed werden vervolgd dat honderdduizenden
werden afgeslacht, stonden ook zij op tegen de regering.
De wereld zal zich onderwerpen aan het voorbeeld van de heilige profeet Mohammed
Het is zo dat de hervorming die de heilige profeet Mohammed tot stand bracht gebeurde met de
hulp van Allah. Het was met de kracht van deze hulp van God dat de verbazingwekkende
hervorming van het historisch gewelddadige Arabische volk tot stand kwam. De kracht van Gods
hulp is altijd aanwezig en de volkeren van de wereld zullen spoedig het pad van hervorming
opgaan. Soms vragen we ons af hoe de islam zich over de wereld zal verspreiden wanneer sommige
mensen de heilige profeet Mohammed beschimpen. Dit komt omdat ze de waarheid over hem niet
kennen. Bedenk dat deze oppositie tegen de islam zal blijven bestaan totdat het ware beeld van de
heilige Profeet aan de wereld wordt gepresenteerd. Op de dag dat dit gebeurt, zullen mensen steeds
gunstiger over hem denken. Als mensen zich kunnen onderwerpen aan de filosofie van de heer
Gandhi, waarom kunnen ze zich dan niet onderwerpen aan de leer van de heilige profeet
Mohammed? In tegenstelling tot de heilige profeet Mohammed, kon de heer Gandhi niet eens een
kleine mate van hervorming bewerkstelligen in het karakter van zijn volk.
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Hervorming tot stand gebracht door de profeet Jezus en de welwillendheid van de
Ahmadiyya Beweging om dit te erkennen
Soms vinden er gebeurtenissen plaats waardoor mensen tot een toestand van wanhoop worden
gebracht. Zelfs profeten moesten zulke omstandigheden onder ogen zien, zoals de heilige koran
stelt:
“Totdat, toen de boodschappers wanhoopten en (de mensen) dachten dat hun een leugen was
verteld.” (12:110)
Allah helpt zeker Zijn boodschappers, en deze gebeurtenissen en tegenslagen zijn slechts van
tijdelijke aard. Mensen zijn soms verrast door de levensgebeurtenissen van een van de
boodschappers van Allah, de profeet Jezus. Hoewel sommigen erkennen dat de profeet Jezus
kwam om zijn volk te hervormen, betwijfelen anderen zijn prestaties op dit gebied. In een periode
van drie jaar volgden slechts enkele individuen hem en zelfs zij namen afstand van hem in zijn tijd
van nood. In dit verhaal is er geen enkel zichtbaar bewijs van zijn succes te zien. In dit opzicht is
de moslimgemeenschap veel dank verschuldigd aan de imam van onze tijd, hazrat Mirza Ghulam
Ahmad, en zijn volgelingen. Hij liet zien dat de hervorming die de profeet Jezus tot stand bracht
niet weerspiegeld wordt door de teleurstellende gebeurtenissen waarmee hij in zijn eigen land te
maken kreeg. Zijn echte hervormingswerk was wat hij in Afghanistan en Kasjmir tot stand bracht
nadat hij zijn land had verlaten. Dit is wat er werkelijk is gebeurd en de waarheid wordt steeds
duidelijker naarmate de tijd verstrijkt.
De reden waarom de islam zich snel verspreidde in Afghanistan en Kasjmir
Vóór de islam waren beide volken aanhangers van het boeddhisme. We moeten ons afvragen wat
zorgde voor de snelle verspreiding van de islam in Afghanistan en Kasjmir. Dit kwam omdat Jezus
in deze gebieden had gepredikt en de blijde boodschap had overgebracht van de komst van de
heilige profeet Mohammed in de toekomst. Deze volken waren bereid om de boodschap van de
islam te accepteren toen deze hen bereikte en accepteerden haar toen vlot. Men kan zo’n rappe
aanvaarding niet zien in andere delen van India waar deze basis niet was gelegd.
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Wat zal Jezus doen als hij terugkomt?
Ik ben verrast door die mensen die aan de ene kant geloven dat Jezus geen succes behaalde in zijn
leven, en aan de andere kant wachten tot hij terugkomt en de wereld zal hervormen. Zij staan er
niet bij stil dat als hij de eerste keer niet slaagde, het dan moeilijk is in te zien hoe hij zou kunnen
slagen bij zijn tweede komst. Deze opvatting zou enige grond kunnen hebben als wij Ahmadi’s
zo’n uitspraak zouden doen, want wij geloven dat hij bij zijn eerste komst wel succes had. Jezus
laten terugkeren is hetzelfde als te zeggen dat als de heer Gandhi terugkomt, dan zal hij zijn volk
kunnen hervormen. De heer Gandhi spendeerde zijn hele leven als voorvechter van geweldloos
gedrag in zijn land en faalde. Hoe konden we verwachten dat hij zal slagen door weer terug te
keren?
Hervorming kan plaatsvinden door geloof in God te inspireren in de harten en gedachten
van de mensen
Bedenk dat het verbeteren van het menselijk karakter een zeer moeilijke taak is. Wanneer iemand
deze hervormingstaak op zich neemt, dan verhoogt dit de morele en spirituele status van degenen
die hierbij betrokkenen zijn. Welk hervormingswerk er ook op de wereld tot stand is gebracht, het
komt vanwege degenen die een band met God hebben gehad. Ze zeggen niet: gooi die en die
gewoonte of traditie overboord, maar ze richten zich eerder op de grondoorzaken van immoreel
gedrag. Ze modelleren en inspireren geloof in Allah in de harten en gedachten van de mensen. Dit
vormt de basis van alle hervormingen. De heilige profeet Mohammed overtreft iedereen als het
gaat om geloof in Allah, de Allerhoogste, te inspireren. Dit kwam door zijn diepe band met Hem.
Iemand die geen band met God heeft, kan geen hervormingswerk verrichten. Als je in de
voetsporen van de heilige Profeet wilt treden en jezelf naar zijn voorbeeld wilt vormen, dan is er
maar één manier om dit te doen. Je moet een vast geloof in God hebben en Hem altijd voor je
hebben. Onze lezingen, preken, lesgeven, onderwijs, tijdschriften en publicaties hebben geen nut
als we niet in God geloven. Dit is het eerste fundament. Al uw inspanningen moeten op dit
fundament gebouwd zijn. Zonder dit zal geen enkele poging om dit doel te bereiken slagen.
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Ieder individu dient binnen zijn kring te werken
Ik wijs mijn vrienden erop dat elk individu zijn eigen kring heeft waarin hij effectief kan werken.
U moet ook beginnen met werken in uw kleine kring en beginnen met uw vrouw en kinderen.
Probeer geloof in hun hart te inspireren. De heilige Profeet kreeg ook het bevel:
“En waarschuw uw naaste relaties.” (26: 214)
Probeer dit gebod van Allah te volgen.
Waarom de koran thuis moet worden gereciteerd en bestudeerd
Er zijn veel manieren om geloof in God voort te brengen, en de heilige koran is hiervoor de
belangrijkste bron. Als we de koran met begrip lezen, kan dit leiden tot een grote versterking van
ons geloof. Ik zal in dit verband om uw suggesties vragen. Weest u alstublieft voorbereid, maar
tegelijkertijd hoop ik dat u deze belangrijke bijeenkomsten niet zult overslaan, omdat u bang bent
dat er een grote last op u wordt gelegd. Dit is geen last, maar een bewuste beslissing die u moet
nemen. Als u ervoor kiest om dat niet te doen, dan is dat uw voorkeur. Komt u wel en volg het
met aandacht; het kan misschien iets zijn dat uw leven en dat van uw kinderen verbetert. Kom met
suggesties over hoe u thuis met de studie van de heilige koran kunt beginnen.
Ik weet dat het onmogelijk is om voor iedereen regelingen te treffen in de Ahmadiyya-moskee,
omdat de stad groot is en de mensen op grote afstand van elkaar wonen. Mogelijk moeten we in
verschillende wijken regelingen treffen. Maulvi Abdul Majeed is net terug uit Woking, Engeland.
Hij heeft me verteld dat daar elke week één dag is gereserveerd voor religieuze educatie van
nieuwe bekeerlingen tot de islam. Als de heilige koran zelfs maar één dag per week wordt
bestudeerd, laat hij nog steeds zijn indruk achter voor de resterende dagen van de week. Ik moedig
u aan om met een plan te komen dat u uw gemeenschap helpt bij het lezen en begrijpen van de
heilige koran.
Vertaald door Reza Ghafoerkhan.
Uitgave: IslamLab
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