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 ِ ۪ َ ّ ِ ا ٰ ْ َ ّ ِ ا ّٰ ِ ا ــــــــــــــــــــــ ْ ِ  

ۚ اِْن  َواِنْ  َ ِ ْ ْ اَ ِ  ً َ َ ۪ َو ِ ْ ْ اَ ِ  ً َ َ ا  ُ َ ْ َ  َ ِ ِ ْ َ َق  َ ِ  ْ ُ ْ ِ

 ۜ َ ُ َ ْ َ  ُ ّٰ ِ ا ِّ َ ُ  ً َ ْ ٓا اِ َ ۪ ا ُ ً ۪ َ  ً ۪ َ َن  َ  َ ّٰ .اِّنَ ا  

 َ َ ّ َ ِ َو ْ َ َ  ُ َ ّ َ ا ّ َ  ِ َ ّ ُل ا ُ َل َر َ:  

َقُ  َ ّ َ ا ّ َ َ َو ّ َ  ِ َ ّ َ ا َِل إِ َ ْ ُ ا َ ْ .أَ  

OMZEILING VAN ECHTSCHEIDING (ṬALĀQ) 
 
Het gezinsleven heeft een speciale plek in het islamitische 
geloof. Het hoofddoel van het stichten van een gezin is 
het behoud van eer, het aanleren van het aanbidden van 
God aan kinderen en het degelijk opvoeden van deze 
kinderen opdat zij zich geleidelijk ontwikkelen tot 
participerende burgers die de samenleving en de gehele 
mensheid gedienstig zijn. Wanneer men een huwelijk 
aangaat om deze doelen te verwezenlijken, zal men zowel 
op aarde als in het Hiernamaals (ākhira) gelukzaligheid 
vinden. Eenvoudig op te lossen kwesties dienen nimmer 
een reden te zijn om een huwelijk te beëindigen. Laten we 
niet vergeten dat het gezinsleven een van de terreinen is 
waarop we beproefd worden. Het succesvol doorstaan 
van moeilijkheden tijdens het huwelijk kan een reden zijn 
voor redding in het Hiernamaals. 
 
Beste broeders! 
Meer dan een derde van de huwelijken eindigt in een 
echtscheiding.1 Dit is een zorgelijke ontwikkeling, daar 
een echtscheiding pijnlijke gevolgen heeft. Vooral jonge 
kinderen zijn hier de dupe van, aangezien zij bij een 
scheiding niet meer de nodige liefde en aandacht krijgen. 
Dit stagneert hun ontwikkeling. Een echtscheiding dient 
alleen te worden overwogen als het huwelijk duurzaam 
ontwricht is. De Profeet (vzmh) zei eens: ‘Hetgeen Allah 
de Almachtige het meest verafschuwt onder zaken die 
geoorloofd (ḥalāl) zijn, is de echtscheiding (ṭalāq).’2 
 
Beste broeders! 
Het is belangrijk om een huwelijk in stand te houden. Dit 
is alleen mogelijk door rust te bewaren in het gezin. Een 
van de legitieme redenen om het huwelijk te beëindigen 
is het ontrouw zijn aan de partner. Andere redenen 
waardoor het huwelijk strandt zijn lage inkomens, slechte 

                                                           
1 Centraal Bureau voor de Statistiek (2018). Huwelijksontbindingen; 
door echtscheiding en door overlijden. Geraadpleegd van 
https://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=37425ned  
2 Abū Dāwūd, Ṭalāq, 3; Ibn Māja, Ṭalāq, 1. 

omgang met elkaar, wederzijdse verwaarlozing, botsende 
persoonlijkheden, verschillen in normen en waarden, 
extreme gehechtheid aan het ouderlijke huis, lage 
eigenwaarde en alcohol-, drugs- en gokverslaving. 
Daarnaast leiden bemoeienissen van families dikwijls tot 
echtscheiding. Deze zaken verstoren de stabiliteit van het 
huwelijk. De Profeet (vzmh) zei eens: ‘Degene die een 
vrouw opstookt tegen haar man behoort niet tot ons.’3 
Hiermee maakte de Profeet duidelijk dat het een moslim 
niet siert om onenigheid te creëren onder een echtpaar. 
 
Beste broeders! 
Het getroosten van opofferingen is een voorwaarde voor 
een gezond huwelijk. Rechtvaardigheid, barmhartigheid 
en respectvolle omgang met iedereen zijn de ingrediënten 
hiervoor. Dit zal bijdragen aan harmonie in het gezin. In 
gezinnen waar mededogen en respect overheerst, zal er 
geen ruimte zijn voor onrust. Ons voorbeeld, de Profeet 
(vzmh), heeft nooit iemand gekwetst. Hij gedroeg zich 
altijd begripvol, geduldig, beleefd en tolerant naar zijn 
echtgenoten. Hij adviseerde eens het volgende: ‘Dat een 
gelovige [man] zijn vrouw niet verafschuwt. Als hij 
een gedrag van haar niet op prijs stelt, zal ze 
ongetwijfeld ook een gedraging vertonen die hem wél 
bevalt.’4 Hiermee zette de Profeet aan tot positiviteit. 
 
Beste broeders! 
Wanneer een conflict uitgroeit tot een groot geschil, is het 
raadzaam om beroep te doen op arbitrage. Allah zegt hier 
het volgende over in de Qurʾān: ‘En indien jullie een 
breuk tussen hen beiden vrezen, stel dan een 
rechtspreker aan van zijn familie en een rechtspreker 
van haar familie. Indien zij zich willen verzoenen, dan 
zal Allah hen gemakkelijker overeenstemming doen 
bereiken.’5 
 
Beste broeders! 
Laten we ons best doen om het huwelijk te behouden, ook 
bij tegenslagen. Ik beëindig mijn preek met een 
smeekbede (duʿāʾ) uit de Qurʾān: ‘Onze Heer, maak 
onze echtgenoten en kinderen tot verkoeling van de 
ogen en maak ons tot leiders voor degenen die Allah 
vrezen.’6 Āmīn. 
 
Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut 
Islamitische Stichting Nederland 

3 Abū Dāwūd, Ṭalāq, 1; Aḥmad ibn Ḥanbal, Al-Musnad, V, 353. 
4 Al-Muslim, Raḍāʿ, 61. 
5 Al-Nisāʾ, 4: 35. 
6 Al-Furqān, 25: 74. 


