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 ِ ۪ َ ّ ِ ا ٰ ْ َ ّ ِ ا ّٰ ِ ا ــــــــــــــــــــــ ْ ِ  

 ُ ّٰ ۜ َوا ْ ُ َ ُ ْ ُذ ُ َ  ْ ِ ْ َ ُ َو ّٰ ُ ا ُ ْ ِ ْ ُ  ۪ ُ ِ َ ّ َ  َ ّٰ َن ا ُ ّ ِ ُ  ْ ُ ْ ُ ْ اِْن  ُ

 ٌ ۪ ٌر َر ُ َ.  

 ۜ ً ۪ َ  ْ ِ ْ َ َ َك  َ ْ َ ٓ اَْر َ َ  ّٰ َ َ  ْ َ َۚ َو ّٰ َع ا َ ْ اَ َ َ َل  ُ َ ّ ِ ا ِ ُ  ْ َ.  

 َ َ ّ َ ِ َو ْ َ َ  ُ َ ّ َ ا ّ َ  ِ َ ّ ُل ا ُ َل َر َ:  

 َ َ  ِ َ َ ْ ٔاَ َ َ َ ّ َ ا َ  ْ َ َ  ِ َ َ  ْ َ َ، َو َ ّ َع ا َ .ْ ٔاَ  

GEHOORZAAMHEID AAN GOD EN DE PROFEET 
 
Allah heeft ons opgedragen om Hem en Zijn 
Boodschapper te gehoorzamen. Moslim zijn vereist dat je 
je overgeeft aan Allah, Hem respecteert, Hem aanbidt en 
Zijn Boek, de Qurʾān, als leidraad neemt. Tegelijkertijd 
vereist het ook dat je de laatst gezonden profeet, de 
profeet Muḥammad, gehoorzaamt, vooral op het gebied 
van de religieuze praktijk. Allah zegt het volgende in de 
Qurʾān: ‘Zeg [o Muḥammad]: “Indien jullie van Allah 
houden, volg mij dan, opdat Allah van jullie houdt en 
Hij voor jullie jullie zonden vergeeft. Allah is 
Vergevensgezind (Ghafūr), Genadevol (Raḥim).”’1 In 
een ander vers zegt Hij het volgende: ‘Wie de 
Boodschapper gehoorzaamt, gehoorzaamt zeker 
Allah. En wie zich afkeert: Wij hebben jou niet als 
toezichthouder naar hen gezonden.’2 De Qurʾān bevat 
meerdere verzen met dezelfde boodschap. In een ander 
vers laat Allah weten wat het resultaat is van 
gehoorzaamheid aan Hem en de Profeet: ‘En wie Allah 
en de Boodschapper gehoorzaamt: zij zijn met 
degenen van de profeten, de waarachtigen, de 
martelaren en de oprechten die Allah heeft 
begunstigd. Zij zijn de beste bondgenoten.’3 
 
Beste moslims! 
De Profeet (vzmh) werd gezonden in een periode die 
gekenmerkt werd door onwetendheid (jāhiliyya). Toen hij 
geboren werd, heerste er afgoderij, racisme, onrecht en 
bloedvetes. Daarnaast werden jonge meisjes levend 
begraven, zonder enig mededogen. De menselijke 
waardigheid werd met voeten getreden. In zijn 23-jarige 
ervaring met het profeetschap was het de Profeet gelukt 
om in korte tijd een beschaving tot stand te brengen die 
gekarakteriseerd werd door het zuivere monotheïsme 

 
1 Āl ʿImrān, 3: 31. 
2 Al-Nisāʾ, 4: 80. 
3 Al-Nisāʾ, 4: 69. 

(tawḥīd), vrede en rechtvaardigheid. Daarmee heeft de 
Profeet afgerekend met het gewetenloze tijdperk van 
onwetendheid en bouwde hij een samenleving waarin 
vrede en rust de boventoon voerden. 
 
Beste moslims! 
In termen van aanbidding (ʿibāda) kunnen we alleen 
Allah gehoorzamen. Het pad dat we daarin dienen te 
volgen, is het pad van de Profeet. De Profeet zei namelijk: 
‘Wie mij gehoorzaamt, heeft Allah gehoorzaamd. Wie 
tegen mij ingaat, gaat in tegen Allah.’4 Het volgen van 
de Profeet staat dus gelijk aan het gehoorzamen van 
Allah. Het volgen van de Profeet houdt in dat we naar zijn 
voorbeeld dienen te handelen. Laten we dat illustreren aan 
de hand van wat voorbeelden: de Profeet was een 
getrouwe echtgenoot, een medelevende vader, een attente 
buur die niet in slaap kon vallen als zijn buren honger 
hadden. De Profeet was een integere koopman, een 
betrouwbare zakenpartner, een docent in hart en nieren, 
een geleerde die handelde naar zijn kennis. Hij was een 
vrome dienaar die met veel plezier en liefde zijn gebed 
verrichte en veel voldoening haalde uit het reciteren van 
de Qurʾān. Hij was altijd rechtvaardig, zelfs als het in het 
nadeel was van zijn eigen dochter. Hij was tevens een 
staatsman die het voeren van overleg tot principe had 
verheven. De Profeet was geen voorstander van oorlog; 
wel deed hij er alles aan om onrecht te bestrijden. 
 
Beste gelovigen! 
De Profeet (vzmh) zei ooit deze legendarische woorden: 
‘Een persoon is met degene van wie hij houdt.’5 De 
kern van het verhaal is helder: om volwaardig onderdeel 
van de islamitische gemeenschap (umma) te kunnen zijn, 
is het belangrijk om de visie en missie van de Profeet 
eigen te maken. Daarin is maar één methode: het volgen 
van het pad dat uitgestippeld is in de Qurʾān en in de 
traditie van de Profeet (sunna). Laten we daarom ons best 
doen om het leven van de Profeet grondig te bestuderen 
en daar lessen uit te trekken. Ik beëindig mijn preek met 
een waardevolle uitspraak van de Profeet: ‘Wie Allah en 
Zijn Boodschapper gehoorzaamt, heeft het juiste pad 
gevonden. Wie tegen hen rebelleert, kan Allah op geen 
enkele wijze schaden, en berokkent alleen schade aan 
zichzelf.’6 
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