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 ِ ۪ َ ّ ِ ا ٰ ْ َ ّ ِ ا ّٰ ِ ا ــــــــــــــــــــــ ْ ِ  

 ْ َ ِ  ً ْ اَْزَوا ُ ِ ُ ْ ْ اَ ِ  ْ ُ َ  َ َ َ ٓ اَْن  ۪ ِ َ ْ ٰا ِ َ َو َ َ َ َو ْ َ ا اِ ٓ ُ ُ

 ًۜ َ ْ ًة َوَر ّدَ َ َ  ْ ُ َ ْ ونَ  َ ُ َ ّ َ َ َ ٍم  ْ َ ِ ٍت  َ ٰ َ  َ ِ ۪ ٰذ .اِّنَ   

ُل  ُ َل َر َِ ّٰ َ  ا ّ َ ُ ّٰ َ  ا َ ّ َ ِ َو ْ َ َ:  

 َ َ  ْ َ-  َ حِ  -ُ َ ِ ّ َ ا ْ ِ  ِ ْ َ ّ َ َ ُ ْ ِ.  

HET BELANG VAN HET HUWELIJK 
 
Allereerst wens ik jullie een gezegende vrijdag toe en 
smeek ik Allah swt om jullie en jullie gezinnen te 
overladen met vrede, geluk, gezondheid en voorspoed! 
 
Beste broeders en zusters! 
Allah informeert ons als volgt in de Qurʾān: ‘O mensen! 
Vrees jullie Heer, Die jullie vanuit één enkele ziel 
schiep [en daaruit] zijn echtgenote schiep en uit hen 
beiden vele mannen en vrouwen deed voortkomen. En 
vrees Allah, in Wiens naam jullie elkaar iets vragen en 
[onderhoud] de familiebanden. Voorwaar, Allah is de 
Bewaker over jullie.’1 In een overlevering (ḥadīth) zei 
de Profeet (vzmh) eens het volgende: ‘De beste onder 
jullie is degene die zijn gezin op de beste manier 
behandelt. Onder jullie ben ik degene die zijn gezin 
het beste behandelt.’2  
 
Beste moslims! 
In sūrat al-Nisāʾ heeft Allah swt het over mīthāq. Met 
mīthāq bedoelt Allah hier datgene wat echtgenoten aan 
elkaar beloven. Mīthāq betekent ook een overeenkomst 
met Allah, waarin we Allah beloven dat we Zijn dienaar 
zijn. Mīthāq is zo belangrijk, dat Allah datzelfde woord 
gebruikt om de belofte tussen echtgenoten onderling aan 
te duiden. Het woord mīthāq wordt ook gebruikt om de 
belofte die profeten hebben uitgesproken om de mensen 
uit te nodigen tot het rechtgeleide pad en hen daarin te 
begeleiden aan te duiden. 
 
Beste broeders! 
Een huwelijkssluiting (nikāḥ) betekent niet alleen de 
samenkomst van twee partners. Het huwelijk betekent 
ook het laten getuigen van Allah in de belofte die je aan 
je partner voordraagt. Het huwelijk brengt om die reden 
veel morele en juridische verantwoordelijkheden met zich 

 
1 Al-Nisāʾ, 4: 1. 

mee. Mīthāq herinnert je de plichten die je hebt richting 
je echtgenoot/echtgenote, maar ook richting Allah.  
 
Beste gemeenschap! 
Het huwelijk (nikāḥ) is gebaseerd op wederzijdse belofte 
(mīthāq), en de belangrijkste ingrediënten daarvan zijn 
eerlijkheid en oprechtheid (ṣidq). In een gezinsleven is het 
belangrijk dat echtgenoten loyaal blijven aan elkaar, 
zowel in goede als in slechte tijden. Ook moeten 
echtgenoten elkaars rechten respecteren. Daarnaast 
beloven de echtgenoten om elkaar niet te kwetsen en om 
elkaar niet te bedriegen. Zoals in de Qurʾān wordt 
aangestipt, vormen liefde (mawadda) en barmhartigheid 
(raḥma) de basis van het gezin. Hiermee overlaadt Allah 
het gezin met barmhartigheid (raḥma). Zo wordt het gezin 
een oase van rust voor de echtgenoten. 
 
Beste mensen! 
Het huwelijk (nikāḥ) is de oprichtingsakte van het gezin. 
Het zijn de pijlers van de samenleving. Om die reden is 
het nodig dat beide echtgenoten zowel mentaal als fysiek 
dusdanig ontwikkeld zijn, dat ze de 
verantwoordelijkheden van het stichten van een gezin 
kunnen dragen. Vanwege deze grote 
verantwoordelijkheden is het ook nodig dat beide partners 
instemmen met het huwelijk. De Islām staat een 
partnerschap zonder huwelijkssluiting (nikāḥ) niet toe.  
 
Beste broeders en zusters! 
Wanneer iemand de puberteit (bulūgh) bereikt, beginnen 
zijn religieuze verantwoordelijkheden. Dat houdt dus in 
dat hij/zij vanaf dat moment onder meer vijfmaal per dag 
moet bidden en moet vasten tijdens de Ramaḍān; men is 
dan namelijk aanbiddingsplichtig. Bij de afdracht van de 
armenbelasting (zakāt) is het vereist dat men gedurende 
een volle jaar vermogend moet zijn. Voor de grote 
bedevaart (ḥajj) is het vereist dat men vermogend is en 
energiek genoeg is om de rituelen ervan uit te voeren. 
Deze voorwaarden zijn ook van toepassing bij het 
aangaan van een huwelijk. Bij een huwelijk zijn er zelfs 
nog meer eisen, zoals het kunnen dragen van de 
verantwoordelijkheden, wederzijds respect, instemming 
van de beide partners en van de ouders. Ik vraag Allah swt 
om al onze gezinnen te overladen met liefde, respect, 
genade, voorspoed en zegeningen. Āmīn. 
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2 Ibn Māja, Nikāḥ, 50; Al-Tirmidhī, Manāqib, 63. 


