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 بسم هللا الرحمن الرحيم: 

يََٓا اَيَُّها النَّاُس اِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن ذََكٍر َواُْنٰثى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوباً َوقَـبََٓائَِل  

َ َع۪ليٌم  ِ اَتْٰقيُكْمۜ اِنَّ ّٰللاه ﴾ ١٣َخ۪بيٌر ﴿ِلتَعَاَرفُوۜا اِنَّ اَْكَرَمُكْم ِعْندَ ّٰللاه  

ُ َعلَْيِه َو  ِ )َصلَّى ّٰللاَّ َعْن أَبِي نَْضَرةَ َحدَّثَنِي َمْن َسِمَع ُخْطبَةَ َرُسوِل ّٰللاَّ

َسلَّْم( فِي َوَسِط أَيَّاِم التَّْشِريِق فَقَاَل: “يَا أَيَُّها النَّاُس أَََل إِنَّ َربَُّكْم َواِحدٌ  

ٍ َعلَى  ٍ َوََل ِلعََجِمي  ٍ َعلَى أَْعَجِمي  َوإِنَّ أَبَاُكْم َواِحدٌ أَََل ََل فَْضَل ِلعََربِي 

ٍ َوََل ِِلَْحَمَر َعلَى أَْسَودَ َوََل أَْسَودَ َعلَى أَْحَمَر إَِلَّ بِالتَّْقَوى  َعَربِي 

 

GELIJKWAARDIGHEID IN DE ISLAM 

 

Beste Moslims! 

Volgens de Islam zijn alle mensen gelijkwaardig omdat 

ze allemaal de kinderen zijn van Adam en Hawwa. Ze 

hebben dan ook gelijke rechten. Net zoals er geen 

superioriteit is tussen de kinderen van het zelfde gezin, is 

er ook geen superioriteit tussen de rechten en plichten die 

de mensen onderling hebben. Allah zegt ook in de Koran: 

“Voorwaar Wij hebben de kinderen van Adam 

geëerd..”1 De mens is dus vanuit zijn bestaan waardevol.  

  

Beste Moslims! 

Het levensdoel van de mens, die verschillende gunsten en 

de barmhartigheid van Allah heeft gekregen, is het dienen 

van Allah en beproefd worden of hij leeft als een moreel 

persoon. Superioriteit heeft dus niet te maken met onze 

genetische kenmerken of karaktereigenschappen, maar in 

hoeverre wij in overeenstemming met het levensdoel 

leven. Het enige wat de mens verheven maakt boven 

anderen is het geloof in Allah en het opvolgen van de 

gebodene en verbodene die via de profeten zijn 

opgedragen. Allah zegt hierover: “O mensen! Wij 

hebben jullie vanuit een man en een vrouw geschapen. 

En Wij hebben jullie tot volkoren en stammen 

gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. De meest 

edelmoedige onder jullie bij Allah is degene van jullie 

die godvrezend is. Voorwaar, Allah is Alwetend en 

Albewust.”2 

 

Beste Moslims! 

Het offeren onder volmacht via de Islamitische Stichting 

Nederland gaat door. Islamitische Stichting Nederland 

bezorgt met bijna 40 jaar ervaring de offers van de 

mensen aan de behoeftigen over de hele wereld. Het 

offerfeest is niet alleen een feestdag, het is tegelijkertijd 

een liefdadigheid. Laten we met zijn allen deelnemen aan 

deze vorm van liefdadigheid en een aanleiding zijn tot het 

geluk van anderen met onze bijdragen.  

 
1 Al-Isrā 17:70. 

 

 

Vertaling: Islamitische Stichting Nederland 

2 Al- Ḥujurāt 49:13. 


