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 ِ ۪ َ ّ ِ ا ٰ ْ َ ّ ِ ا ّٰ ِ ا ــــــــــــــــــــــ ْ ِ  

 ٍ ِ َ  ٍ ُ ُ  َ َ َ  َ َ ّ .َواِ  

 َ َ ّ َ ِ َو ْ َ َ  ُ َ ّ َ ا ّ َ  ِ َ ّ ُل ا ُ َل َر َ:  

َ ْ َ ْ ِرَم ا َ َ  َ ِ ّ َ ُ ِ  ُ ْ ِ ُ.  

DE PROFEET (VZMH) ALS ROLMODEL 
 
Allah informeert ons als volgt in de Qurʾān omtrent de 
profeet Muḥammad (vzmh): ‘Inderdaad, jij beschikt 
over een hoogstaand karakter (akhlāq).’1 In de 
volgende overlevering (ḥadīth) beschreef de Profeet de 
reden waarom hij gezonden is: ‘Ik ben gezonden om 
[goed] karakter (akhlāq) te vervolmaken.’2 
 
Beste broeders! 
De profeet Muḥammad (vzmh) was een unieke gids die 
door God is gezonden en hoogstpersoonlijk door God is 
gefatsoeneerd. Dit heeft hem in staat gesteld om zijn 
missie als rolmodel voor de mensheid te doen slagen. De 
missie van de Profeet houdt in het kort het volgende in: 
het brengen van goede tijding voor degenen die God 
gehoorzamen en het vermanen van degenen die 
structureel zondigen. De Profeet was het levende 
voorbeeld van hoe je God dient te aanbidden en hoe je de 
inhoud van de Qurʾān dient te verwerkelijken. Zijn 
voorbeeldigheid was niet beperkt tot aanbidding (ʿibāda), 
maar omvatte ook andere zaken uit het dagelijkse leven. 
De Profeet was het toonbeeld van integriteit, 
vriendelijkheid, nederigheid, geloofwaardigheid, 
rechtvaardigheid, verdraagzaamheid en vrijgevigheid. 
 
Beste broeders! 
Eens werd aan ʿᾹʾisha, de echtgenote van de Profeet en 
de moeder der gelovigen, gevraagd over het karakter 
(akhlāq) van de Profeet. ʿᾹʾisha (r. ʿanhā) reageerde hier 
als volgt op: ‘Lees je [niet] uit de Qurʾān? Zijn akhlāq 
was [niks anders dan] de Qurʾān.’3 Hieruit volgt dat de 
Profeet hét levende prototype van de Qurʾān was. Liefde 
voor God is af te meten aan gehoorzaamheid aan de 
Profeet. Gehoorzaamheid aan de Profeet is enkel 
mogelijk door zijn traditie (sunna) na te volgen. 
 

                                                           
1 Al-Qalam, 68: 4. 
2 Mālik ibn Anas, Al-Muwaṭṭaʾ, Ḥusn al-khulq, 1. 
3 Al-Muslim, Ṣalāt, 139. 
4 Al-Suyūṭī, Al-Jāmiʿ al-ṣaghīr, I, 12. 

De Profeet (vzmh) heeft verklaard dat hij onder toezicht 
van God is gevormd en dat Hij de beste Vormer is.4 Dit is 
een zeer bijzonder voorrecht. Bij het kiezen van de 
Profeet als rolmodel dienen wij ons hier bewust van te 
zijn. Allah wijst erop dat we de Profeet immer als 
voorbeeld dienen te nemen. Hij zegt namelijk het 
volgende in de Qurʾān: ‘Zeker, jullie hebben in de 
Boodschapper van Allah een prachtig voorbeeld voor 
wie hoopt op [de ontmoeting met] Allah en de Laatste 
Dag en voor wie Allah veelvuldig gedenkt.’5 
 
Beste broeders! 
Wanneer we als moslims de Profeet (vzmh) als voorbeeld 
willen nemen, dienen we niet selectief te zijn in hetgeen 
we wel en hetgeen we niet van hem overnemen. De 
traditie (sunna) van de Profeet moeten we namelijk als 
een geheel zien. Dat betekent dat hij op grofweg twee 
aspecten model is voor ons, namelijk op spiritueel gebied 
en op het gebied van uiterlijk waarneembare kenmerken. 
Voorbeelden van die eigenschappen die ons vitaliteit 
geven zijn de volgende: verbondenheid aan Allah, 
gedienstigheid aan Allah, het onderhouden van goede 
relaties met mensen, goed nabuurschap, integriteit in het 
zakelijke leven, mensenliefde, respectvolle bejegening 
naar iedereen, zachtaardigheid, het respecteren van de 
rechten van anderen, matiging van consumptie, 
mededogen en barmhartigheid. Verder was de Profeet 
uiterst bescheiden. Een mooi voorbeeld daarvan is het 
volgende voorval. Een metgezel die net moslim was 
geworden hield de hand van de Profeet vast. De Profeet 
merkte dat hij van angst beefde. Hij kalmeerde de nieuwe 
moslim met de volgende woorden: ‘Houd je bedaard! Ik 
ben geen koning. Ik ben [slechts] de zoon van een 
vrouw uit de Quraysh-stam die uitgedroogd vlees 
eet.’6 Dit toont aan hoe bescheiden de Profeet was. 
 
Beste broeders! 
Ik besluit mijn preek met een overlevering waarin de 
Profeet de ideale gelovige omschrijft: ‘Een gelovige 
(muʾmin) is iemand die goed met anderen overweg kan 
en waarmee goed wordt omgegaan. Degene die niet 
goed met anderen omgaat waarbij anderen [ook] niet 
goed [met hem] omgaan is onbetekenend.’7 
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5 Al-Aḥzāb, 33: 21. 
6 Ibn Māja, Atʿima, 30. 
7 Aḥmad ibn Ḥanbal, Al-Musnad, II, 400. 


