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Surah Loqmaan, vers 1 tot en met 6 met vertaling.

 


Vertaling: 

Ik beloof plechtig dat ik altijd bereid zal zijn mijn geloof, volk en land te dienen 
en zal altijd de waarheid spreken en zal elk offer brengen voor het behoud van 
het Ahmadiyya Khilafat, Insha’ Allah. 


  

Vertaling:  
De beste onder u is degene die de Koran leert en het vervolgens aan anderen 
onderwijst.


  
Naar keuze
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Nazm



 
 
Hazrat Loqmaan was een erg wijze man. Hij was een slaaf uit Noord Afrika en 
werd in een ander land verkocht.  
Op een dag lig Hazrat Loqmaan onder een boom te rusten, toen er een engel 
van Allah naar hem kwam en zei dat Allah hem een geschenk wilde geven. Hij 
mocht kiezen: wijsheid of een koning worden. Hazrat Loqmaan koos wijsheid.  
 
De meester van Hazrat Loqmaan respecteerde hem heel erg om zijn wijsheid. 
Op een dag vroeg zijn meester Hazrat Loqmaan om een geit te slachten en 
hem de beste stukken van de geit te brengen. Hazrat Loqmaan, de wijze, 
deed dit en bracht het hart en de tong naar zijn meester. Een andere dag 
vroeg hij Hazrat Loqmaan om een geit te slachten en de slechtste delen naar 
hem te brengen. Hazrat Loqmaan bracht opnieuw het hart en de tong van de 
geit mee. Zijn meester was erg verbaasd en vroeg: ‘Toen ik u zei om mij de 
beste delen te brengen, bracht u mij het hart en de tong en toen ik u zei om 
mij de slechtste delen te brengen bracht u mij ook het hart en de tong. Hoe 
kan dit?’ Hazrat Loqmaan antwoordde: ‘Er is niets beter dan het hart en de 
tong als deze goed zijn en er is niet slechter dan het hart en de tong als deze 
slecht zijn.’


Op een dag ontmoette Hazrat Loqmaan een man die hem kende toen hij nog 
een slaaf was. Hij vroeg Hazrat Loqmaan: ‘Was u niet een slaaf? Hoe kan het 
dat u nu een hoog gerespecteerd man bent?’ Hazrat Loqmaan antwoordde: 
‘Door mijn blik neer te slaan, mijn tong in bedwang te houden, te eten wat 
toegestaan is, mijn beloften te vervullen, mijn verplichtingen te voldoen, mijn 
gasten goed te behandelen, mijn buren te respecteren en wat mij niet aangaat 
te laten.’


Op een dag werd Hazrat Loqmaan gevraagd: ‘Hoe kan het dat een slaaf als u 
zulke goede manieren (ikhlaaq) heeft?’ 

Hij antwoordde: ‘Als ik mensen dingen zie doen die niet netjes zijn, dan kijk ik 
naar mezelf en bekijk ik of ik deze slechte gewoontes ook heb. Als ik ze hen 
dan probeer ik ze te veranderen.’


Allah had Hazrat Loqmaan gezegend met grote wijsheid en een hoofdstuk uit 
de Heilige Koran is naar hem genoemd. Het hoofdstuk heet Loqmaan en is 
het 31ste hoofdstuk van de Heilige Koran. Hazrat Loqmaan is naast zijn 
wijsheid ook bekend om het mooie advies dat hij zijn zoon heeft gegeven.


Verhaal van Hazrat  
Loqmaan



 
Surah Loqmaan, vers 14 tot en met 20. Nasirat kunnen in de volgende 
leeftijdsgroepen opgesplitst worden. Van alle aanwezige nasirat hoort de 
recitatie overhoord te worden en waar nodig verbeterd te worden. Daarna 
kunnen de verzen uitgelegd worden aan de hand van de onderstaande punten 
uit de uitleg van de Beloofde Messiasas.

 
Groep 3a: 7 jaar 
Groep 3b: 8 en 9 jaar

Groep 2: 10, 11 en 12 jaar

Groep 1: 13 en 14 jaar 

31:14  Toen Loqmaan tot zijn zoon, terwijl hij hem raad gaf, zeide: "O mijn 
lieve zoon, ken geen medegoden aan Allah toe; afgoderij is inderdaad een 
grote ongerechtigheid."


Belangrijke punten: 

shirk (toekennen van deelgenoten aan Allah) is een zonde. Er zijn drie vormen 
van Shirk: 

1. Aanbidden van afgoden, zoals beelden, de zon, bomen, etcetera. 

2. Vertrouwen op andere mensen en dingen om iets voor elkaar te krijgen of 

om hulp te krijgen

3. Te veel van jezelf denken en Allah niet dankbaar zijn. Bijvoorbeeld zegen 

dat je het zo goed hebt gedaan op idjtema en er niet bij stil staan dat Allah 
jou die mogelijkheid en talent heeft gegeven. 


31:15  Wij hebben de mens op het hart gedrukt betreffende zijn ouders, zijn 
moeder droeg hem in zwakte op zwakte, en zijn zogen nam twee jaren in 
beslag. Zeg Mij en uw ouders dank, tot Mij is de terugkeer.


Belangrijke punten:

Lief zijn voor je ouders

Bijzondere aandacht voor moeders

Dankbaarheid aan Allah

Dankbaarheid aan ouders


31:16  Maar indien (uw ouders) trachten u iets met Mij te doen vereenzelvigen, 
waarvan gij geen kennis hebt, gehoorzaam hen niet. Doch leef met hen samen 
in de wereld op een behoorlijke wijze en volg de weg van hem die zich tot Mij 
richt. Dan zult gij tot Mij terugkeren en Ik zal u inlichten over hetgeen gij deedt. 

 


Koran klas



Belangrijke punten:

Gehoorzaam je ouders in alles, behalve als zij je zeggen om deelgenoten aan 
Allah toe te kennen.

Wees goed voor hen, ook als zij geen moslim zijn

Volg de mensen die Allah gehoorzamen en Hem aanbidden


31:17  "O mijn lieve zoon! Al zou het het gewicht van een mosterdzaadje zijn, 
en al zou het zich in een rots bevinden of in de hemelen of op aarde, Allah zal 
het zeker openbaar maken. Voorwaar, Allah is Aldoordringend, Alkennend.


Belangrijke punten:

Allah weet alles van alle werelden

Hij weet ook wat wij in ons hart verbergen


31:18  O mijn lieve zoon, verricht het gebed en beveel het goede aan en 
verbied het kwade en verdraag geduldig wat u ook overkome. Dit is een 
ernstige zaak.


Belangrijke punten:

Verricht het gebed

Spoor anderen aan goed te doen

Verbied en stop anderen van het doen van slechte daden

Wees geduldig in alle problemen


31:19  En keer uw gelaat niet (in verachting) van de mensen af noch wandel in 
hoogmoed op aarde; want Allah heeft de hoogmoedige noch de pocher lief.


Belangrijke punten:

Wees niet trots

Ga arrogantie uit de weg

Allah houdt niet van arrogantie en trots


31:20  En loop met gewone stap en verzacht uw stem; want de meest 
onaangename stem is het gebalk van een ezel."


Belangrijke punten:  
Loop niet te snel of te langzaam

Spreek niet in een luide stem en schreeuw niet tegen elkaar

De ergste stem is het gebalk van een ezel

We moeten dus controle houden over de manier waarop we lopen en praten.


