‘Iqraa’ - Belang van kennis en actieve
studie
Vrijdagpreek van 23 september 2016
Bismillahi Rahmani Arrahiem,
Onderwerp van vandaag is: “Iqraa” - Belang van kennis en actieve studie.
Allah swt zegt in soerah Al-Alaq verzen 1 tot en met 5 het volgende:
Lees in de Naam van jouw Heer, Degene Die (alles) heeft geschapen.
Hij heeft de mens uit een bloedklonter geschapen.
Lees, en jouw Heer is de Meest Edele.
Degene Die (het schrijven) met de pen heeft onderwezen.
Hij heeft de mens datgene onderwezen wat hij niet weet.
Dit zijn de eerste verzen die geopenbaard zijn aan onze geliefde profeet Mohamed (vzmh). In deze
vrijdagpreek – en in deze maand waarin de meeste onderwijsinstellingen, moskeeën en andere
onderwijsinstituten in Nederland hun onderwijsjaar zijn begonnen - wordt stilgestaan bij het belang van
kennis en actieve studie.
Uit de eerdergenoemde verzen blijkt duidelijk dat Allah swt de mensheid heeft geschapen en de mensheid
heeft onderwezen. Allah swt heeft ook alle profeten en boodschappers begunstigd met waardevolle kennis
zodat zij hun medemensen een juiste begeleiding en goede kennisoverdracht konden geven.
Soerah Al Alaq bevat de centrale opdracht van de islam aan de mensheid: Leer de Schepper kennen, leer de
schepping kennen, leer jezelf kennen en leer de krachten en talenten kennen die in jezelf zitten.
De meeste moslims kennen de koran, of tenminste grote delen ervan, uit hun hoofd en reciteren dagelijks
delen tijdens het gebed. Maar slechts enkelen weten door te dringen tot de diepere betekenis.
Zoals algemeen bekend, kon onze geliefde profeet Mohamed vzmh niet lezen en niet schrijven, hij was een
zogenaamde analfabeet. Het bijzondere is dat tevens algemeen bekend is dat hij momenteel de grootste en
belangrijkste leraar is die de wereld kent en heeft gekend, hij is namelijk de leraar van een doelgroep van
circa anderhalf miljard moslims. Hij was en is leraar van ouderen, jongeren, armen, rijken, mannen en
vrouwen.
Allah swt heeft in het eerdergenoemde koranvers Mohamed vzmh de boodschap gegeven om ‘de boodschap’
te verkondigen en deze duidelijk te maken voor de mensheid.
Ook kennen wij uit de geschiedenis een groot aantal Islamitische geleerden die heel nuttig zijn geweest voor
de ontwikkelingen.

De Islamitische gemeenschap heeft in de geschiedenis talloze geleerden en wetenschappers voortgebracht.
Naast hun bijdragen aan kennis op gebied van religieuze zaken, hebben de Islamitische wetenschappers grote
en onmisbare waarde geleverd aan gebieden als Astronomie, Geneeskunde, Mathematica, Chemie,
Geografie etc.
Een feit is dus dat deze Islamitische geleerden – in de geschiedenis – een grote stempel hebben gedrukt op
de ontwikkeling van onze wereld. Een interessante vraag die men kan stellen is: Waar staan de moslims
vandaag? Vul dit maar zelf in!
Allereerst is het advies aan alle ouders en verzorgers: Wees bewust van uw verantwoordelijkheid en vergroot
uw betrokkenheid bij het onderwijs van uw kind. De profeet Mohamed vzmh heeft namelijk gezegd:
“Eenieder van jullie is een herder en eenieder van jullie is verantwoordelijk voor zijn kudde […]”.
Het advies aan de jongeren is: Besteed jullie kostbare tijd nuttig en probeer op school, in de moskee en
feitelijk overal en altijd de beste te zijn. Wees proactief in jullie handelen en vertoon goed gedrag!!
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!
Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.

