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Inleiding bij de dagelijkse Koranstudie 

 

Wat betekent Dars (onderwijs) van de Koran? 

Hieronder staat er een aantal passages uit een vrijdagse goetba (preek) van Maulana Muhammad Ali, 
die hij in Lahore gaf tijdens Ramadan op 11 oktober 1940. 

“De Heilige Koran werd geopenbaard in de maand Ramadan, wat betekent dat zijn openbaring begon 
in deze maand en wel in de nacht van deze maand die bekend staat als Lailat-oel-Qadr. Daarom heeft 
de Koran vanaf het begin een connectie met de maand Ramadan. 

Zodra Ramadan aanbreekt, begint overal op de wereld waar moslims aanwezig zijn de Koran te 
reciteren. Mensen reciteren het voor zichzelf, ze reciteren het voor anderen om naar te luisteren, ze 
luisteren zelf naar zijn recitatie, ze lezen het en onderwijzen het. 

De hele geschiedenis van de islam laat de zeer grote en sterke connectie tussen de maand Ramadan 
en de Koran zien, en dit wordt ook elk jaar bewezen. 

Men ziet het ook in het gezegende leven van de heilige profeet Mohammed. Er is een hadies die zegt 
dat de engel Djibriel (Gabriel) elke avond in de maand Ramadan de Heilige Profeet ontmoette en hem 
de Koran "voorlas". Het woord dars is hier gebruikt voor "voorlezen". De oorspronkelijke betekenis 
ervan is herhalen. We denken dat het woord dars de betekenis heeft van het uitleggen van de 
betekenis en de interpretatie van de Koran. De echte betekenis is echter herhalen totdat het stevig in 
je gedachten is verankerd. De engel Djibriel kwam dus tijdens Ramadan naar de Heilige Profeet om 
de Koran aan hem te herhalen. 

Elke moslim leest of luistert tijdens deze maand naar de gehele Koran. Er is een systeem van de dars 
van de Koran in onze Djamaat gevestigd die, door de genade van Allah, ook op verschillende plaatsen 
bij andere moslims navolging begint te vinden. 

Het is een feit dat in dit tijdperk de persoon die liefde voor de Heilige Koran in de harten van mensen 
aanwakkerde de Imam van deze tijd, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, was. Hij bracht een geweldige 
omwenteling teweeg onder zijn sympathisanten, namelijk, liefde voor de Koran. Hij volgde het 
voorbeeld van de heilige profeet Mohammed en creëerde in de harten van degenen die bij hem waren 
een buitengewone krachtige drang en verlangen om de Koran te lezen en te onderwijzen, en om te 
werken aan haar verspreiding en dienstbetoon. 

Hazrat Maulana Nur-ud-Din (hoofd van de Ahmadiyya-beweging na de Stichter) was de pionier, de 
belangrijkste, die de basis legde van de dars van de Koran in de Ahmadiyya Djamaat. Dit systeem 
werd erg populair en wijdverspreid. Nu wordt de dars van de Koran op veel plaatsen gegeven. Men 
kan dit systeem alleen instellen wanneer men een diepe drang in zijn hart heeft en werkelijk oprecht 
is. Er worden veel nuttige dingen gestart en die verdwijnen dan weer. Maar wat men met een oprecht 
verlangen en oprechtheid begint, zal zeker vooruitgang boeken en zijn invloed zal blijven doorgaan. 

Hazrat Maulana Nur-ud-Din stelde niet alleen de dars van de Koran bij onze Djamaat in, maar het 
werd ook naar zijn voorbeeld door andere moslims ingesteld. Deze omwenteling werd teweeggebracht 
door de Ahmadiyya Beweging. Tot voor kort was er geen grens aan hoe de Koran werd miskend. De 
Koran werd niet onderwezen aan de belangrijkste islamitische opleidingsinstituten. Al het andere werd 
wel onderwezen: islamitische wet, hadies, filosofie, literatuur, enz., behalve de Koran. Ik zou willen dat 
mensen zich zouden afvragen of in dit geval de persoon, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, die liefde voor 
de Koran in de harten van zijn volgelingen en ook van anderen schiep, zelf een leugenaar en 
bedrieger zou kunnen zijn? 
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Naar het voorbeeld van de heilige profeet Mohammed moeten ook wij onze band met de Koran 
versterken tijdens de maand Ramadan. Allah heeft mij bij twee gelegenheden in staat gesteld om dars 
van alle dertig delen van de Koran te verzorgen tijdens Ramadan. Deze inspanning kan nu te veel 
voor me zijn vanwege zwakte door mijn leeftijd. 

Ik wil de aandacht van al onze vrienden in de Djamaat vestigen op deze bijzonderheid. Het vormt een 
traditie en karakteristieke kwaliteit van deze Djamaat, en anderen hebben het ook van ons 
overgenomen. Verwaarloos het niet zodat u deze waardevolle kwaliteit kwijtraakt. Bekommer u erom. 

Laat niemand tevreden zijn met de bewering dat we moslims en belijders van de kalima zijn. Miljoenen 
belijders van de kalima werden door Allah verworpen en gingen het verkeerde pad op. Het maakt 
Allah niet uit of iemand een moslim is of dat we Ahmadi zijn en Hazrat Mirza Ghulam Ahmad hebben 
aanvaard. Wat voor Allah belangrijk is, is uw hart. Bedenk dat wat van uw lippen komt van weinig 
waarde is. Voor Allah is alleen het hart van waarde. Als u net zo wordt als de mensen van wie de 
Koran zegt: “Als u terugkeert, dan zal Hij in uw plaats een ander volk brengen - dan zullen zij niet zijn 
zoals u” (47:38), dan zal Allah andere mensen in uw plaats doen verschijnen. Allah's werk zal worden 
gedaan. De Koran zal zich over de wereld verspreiden. Het zal over de wereld regeren. Laat het niet 
zo zijn dat u, na prijzenswaardig en nobel werk te hebben verricht en goede resultaten te hebben 
behaald, het verwaarloost en ermee ophoudt. Allah heeft u deze eer en dit voorrecht gegeven. Hou 
het in stand en waardeer het. 

Als u geen handvol leden van de Djamaat bijeen kunt krijgen en de dars van de Koran aan hen kunt 
geven, maakt u zich dan geen zorgen. Verzorg een dars in uw huis aan uw gezin. Lees hen een 
gedeelte van de Koran voor en leg de betekenis ervan uit. Ik wil dat de dars van de Koran zo 
kenmerkend zal zijn voor deze gemeenschap, dat wanneer er ergens een dars wordt gehouden, dat 
de mensen dan zeggen dat het door Ahmadi’s moeten worden verzorgd. 

Geen enkele tak van onze Djamaat en geen van onze huizen mag hiervan onthouden worden. Denk 
er ook aan dat het doel van de dars niet is, zoals sommige van onze vrienden denken, om enkele 
indrukwekkende, verbazingwekkende en buitengewone punten uit de Koran naar voren te brengen. 
Het doel ervan is om de Koran keer op keer aan u voor te houden, om haar leer telkens weer aan u te 
herhalen. Als iets herhaaldelijk aan u wordt voorgehouden, dan zal dat uw hart in beslag nemen. En 
alles wat uit uw zicht wordt gehouden, zal dat niet doen. 

Ik wil hier ook aan toevoegen dat als u geen dars kunt bijwonen, leest u dan zelf de Koran en denk 
erover na. Geen enkele man, vrouw, oude persoon, kind, arbeider, handelaar, vakman, rijke of arme, 
grote of kleine, mag hiervan onthouden worden. Het lezen van de Koran moet een essentieel deel 
uitmaken van het leven van elke Ahmadi. Lees het zelf en druk uw kinderen op het hart om het ook te 
lezen. 

Lees de Koran bewust en begrijp de betekenis ervan. Hoewel het louter reciteren ervan ook effect en 
voordeel heeft, profiteert echter degene die het leest met begrip van de betekenis volledig van zijn 
spirituele en morele heilzaamheid. 

Laat ieder lid van de Damaat tijdens deze Ramadan besluiten om de Koran een deel van zijn dagelijks 
leven te laten zijn. Lees het elke dag, niet veel maar weinig, slechts een paar verzen, of als dat niet 
lukt, zelfs één vers en denk na over de betekenis ervan. Dit zou geen enkele dag mogen ontbreken. 
Leg de basis voor deze gewoonte tijdens deze Ramadan. 

Het lijdt geen twijfel dat het lezen van de Koran, het onderwijzen ervan en het geven van de dars van 
de Koran, een kenmerkend teken is van onze Ahmadi-gemeenschap. Het is nu aan u om dit kenmerk 
in stand te houden. U zult er op verschillende manieren profijt van hebben en het zal ook de wereld 
van nut zijn. 
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Allah laat het werk van de meest gewone persoon dat hij verricht heeft op de weg van de Koran niet 
verloren gaan. Ik ben een persoon met normale capaciteiten. Maar kijk, de spirituele kracht van mijn 
mentor schiep een ijver en drang in mijn hart, waardoor Allah mij in staat stelde om enige werk voor de 
Koran te verrichten. Ik geloof dat een gewone persoon als ik niets had kunnen uitvoeren zonder zo'n 
hartstochtelijke ijver. 

Ook vrouwen moeten bij zichzelf de gretigheid en het enthousiasme opwekken om te werken voor de 
Koran. Is het niet mogelijk dat Allah het een vrouw vergunt om Zijn godsdienst en Zijn boek van dienst 
te zijn op een manier die zelfs mannen niet kunnen? Dit is iets wat alleen door Allah kan worden 
vergund.” 
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