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ٰ
ِ ۪ َ ّ ِ ْ ــــــــــــــــــــــ ِ ا ّ ِ ا ّ َ ْ ٰ ِ ا

َ ِۙ َودَا ِ ً ا
َ ٓ اَ ُّ َ ا ّ َ ِ ّ ُ اِ ّ َ ٓ اَرْ َ ْ َ َك َ ِ ًا َو ُ َ ّ ِ ً ا َو َ ۪ ً ا

.ا ّٰ ِ ِ ِ ْذ ِ ۪ َو ِ َ ا ً ُ ۪ ً ا

: َ َّ َ َ َل َر ُ ُل ا ّ َ ِ َ َّ ا ّ َ ُ َ َ ْ ِ َو

. ِ ْ َ ِ ْ ُ ُ ْ َ َ َ  َوأ، ِ ِ ْ َ ِ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ

GEBOORTEVIERING VAN DE PROFEET (SAW)
In de aankomende nacht herdenken we een belangrijke
historische gebeurtenis, namelijk de geboorte van de
Profeet (ʿīd al-Mawlid). Moge de vrede en zegeningen
van Allah met de profeet Muḥammad Muṣṭafā zijn.
Beste broeders en zusters!
Allah omschrijft de Profeet (vzmh) als volgt in de Qurʾān:
‘O Profeet! Wij hebben jou gezonden als een getuige
[een voorbeeld voor de mensen], als een brenger van
goed nieuws en als een waarschuwer. En als een
oproeper tot Allah, met zijn toestemming, en als een
verlichtende lamp.’1 De Profeet deed niks anders dan het
verkondigen van de waarheid (al-ḥaqq). Daarnaast bracht
hij goed nieuws; degenen die geloven en in dat verband
goede daden verrichten, hebben een goede
eindbestemming in het Hiernamaals. Ook waarschuwde
hij dat degenen die ondankbaar zijn en kwaad aanrichten
een zware straf zullen ondergaan in het Hiernamaals.
Degene die de mensheid uit de duisternis heeft gehaald en
licht heeft gebracht was niemand anders dan de Profeet
(vzmh). Hij heeft de heilige Qurʾān verkondigd, deze
uitgelegd en ook toegepast in zijn leven. Daarmee was hij
een rolmodel voor de moslims. Hij is de beste leraar die
de wijsheid en de principes heeft onderwezen aan de
mensen waarmee zij gelukkig zullen worden op aarde en
in het Hiernamaals. Tot slot heeft de Profeet het pad
getoond waarmee het welbehagen van Allah verdiend kan
worden. Kortom, de Profeet gaf op didactische wijze
richting aan de invulling van het leven van de moslims.
Beste moslims!
De profeet Muḥammad (vzmh) is een uitstekend rolmodel
(uswatun ḥasanatun) voor degenen die in Allah geloven
en op zoek zijn naar Zijn welbehagen. Allah zegt daar het
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volgende over in de Qurʾān: ‘Zeker, de Boodschapper
van Allah is voor jullie een goed voorbeeld, voor wie
hoopt op [de ontmoeting met] Allah en de Laatste Dag
en voor wie Allah veelvuldig gedenkt.’2 De metgezellen
(aṣḥāb) van de Profeet groeiden op met het fatsoen van
de Profeet. Zijn waren dan ook het boegbeeld van geloof
(īmān), rechtvaardigheid, kennis, wijsheid, moed en
mededogen. Dankzij de Profeet verlieten zijn volgers het
tijdperk van onwetendheid (jāhiliyya) en vonden zij rust.
Beste mensen!
De profeet Muḥammad is in de twaalfde nacht van de
maand Rabīʿ al-awwal geboren; die nacht valt samen met
de aankomende nacht. Deze week herdenken we dan ook
als “de week van de geboorteviering van de Profeet”. Het
thema dat daarbij centraal staat is het gezinsleven. Ook
voor ons gezinsleven is de Profeet ons beste voorbeeld.
Als gezinshoofd was de Profeet altijd erg betrokken bij
zijn gezin. Hij liet zijn gezinsleden voelen dat zij
gewaardeerd werden en hij was deelgenoot in hun
vreugde en verdriet. Hij nam een warmhartige en stabiele
houding aan in zijn omgang met hen. Dit gedrag was
gebaseerd op liefde, respect en beleefdheid. De Profeet
heeft eens het volgende gezegd: ‘De beste onder jullie is
degene die het beste is tegenover zijn gezin en ik ben
de beste onder jullie tegenover mijn gezin.’3
Beste gemeenschap!
Het gezin is een grote gunst van Allah. Een goed gezin is
het fundament van je succes. Wanneer je trouwt en een
gezin sticht, heb je de helft van jouw geloof volbracht. Als
echtgenoten elkaar beschermen en elkaar goed
behandelen, vergroten zij de kans dat Allah hen mooie
eeuwige gunsten zal schenken. Het huwelijk is een
gelegenheid om kinderen te krijgen en om vader en
moeder te worden. Als we onze kinderen goed opvoeden
en betrokken blijven bij hun ontwikkeling, kunnen ze
zelfstandig meedoen en bijdragen leveren aan de
samenleving. Al deze zaken zullen ervoor zorgen dat we
ook na onze dood beloond blijven worden. Kortom, het
gezin is een voorportaal van het Allah’s welbehagen.
Laten we daarom zorgen voor een stabiel gezin. Moge de
week van de geboorteviering van de Profeet veel goeds
brengen voor ons en voor de gehele islamitische
gemeenschap. Āmīn.
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