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 ِ ۪ َ ّ ِ ا ٰ ْ َ ّ ِ ا ّٰ ِ ا ــــــــــــــــــــــ ْ ِ  

َم  ْ َ ْ َ َوا ّٰ ا ا ُ ْ َ َن  َ  ْ َ ِ  ٌ َ َ َ ٌة  َ ْ ِ اُ ّٰ ِل ا ُ ۪ َر  ْ ُ َ َن  َ  ْ َ َ

اۜ  ً ۪ َ  َ ّٰ َ ا َ َ َوَذ ِ ٰ ْ . ا  

 َ َ ّ َ ِ َو ْ َ َ  ُ ّٰ َ ا ّ َ  ِ ّٰ ُل ا ُ َل َر َ:  

قِ  َ ْ َ ْ َ ا ِ َ  َ ِ ّ َ ُ ِ  ُ ْ ِ ُ  َ َ ّ .إِ  

DE GEBOORTEVIERING VAN DE PROFEET ملسو هيلع هللا ىلص 
 
Allah هلالج لج heeft, als onderdeel van Zijn liefde en mededogen 
jegens de mens, door de eeuwen heen profeten gezonden 
aan verschillende volkeren. De laatste profeet die Hij 
heeft gezonden, is Muḥammad Muṣṭafā ملسو هيلع هللا ىلص, en wij mogen 
dan ook verheugd zijn om te mogen behoren tot zijn 
gemeenschap (umma). Met de wil van Allah staan wij op 
woensdag 28 oktober 2020 stil bij de geboorte van de 
Profeet (Mawlid al-nabī). Die dag correspondeert met de 
twaalfde dag van de islamitische maand Rabīʿ al-awwal, 
waarop de komst van de Profeet  ملسو هيلع هللا ىلص werd bewonderd. 
Geprezen en verheerlijkt is onze Heer (Rabb), Die ons tot 
de gelukkigen heeft laten behoren die lid zijn van de 
ummat Muḥammad. Eindeloze vrede en zegeningen zij 
met onze profeet Muḥammad ملسو هيلع هللا ىلص, die als een genade 
(raḥma) werd gestuurd, met zijn familie en met zijn 
metgezellen (aṣḥāb). 
 
Beste broeders en zusters! 
In zijn 23 jaar durende profeetschap heeft Muḥammad ملسو هيلع هللا ىلص 
zich ingespannen voor eeuwige redding en om de 
mensheid te verenigen met de waarheid (al-ḥaqq). 
Tijdens zijn missie heeft onwetendheid (jāhiliyya) 
plaatsgemaakt voor kennis en wijsheid en heeft 
onderdrukking (ẓulm) plaatsgemaakt voor recht (ḥaqq) en 
rechtvaardigheid (ʿadl). Harten die waren besmet met 
haat, werden gevuld met liefde en mededogen. De Profeet 
 was het zegel van de profeten die de mensen uitnodigde ملسو هيلع هللا ىلص
tot het zuivere monotheïsme (al-tawḥīd) en om uitsluitend 
Allah  هلالج لج te aanbidden. Om een goed mens te zijn en om 
vrede en geluk te bereiken op aarde en in het Hiernamaals 
(ākhira), is het nodig om Allah te aanbidden. 
 
Beste moslims! 
De woorden van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص bevatten duidelijke 
boodschappen die de mens in harmonie brengen met 
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zichzelf en de natuur. Ook brengt zijn boodschap de mens 
dichterbij zijn Heer (Rabb). De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص was uitgerust 
met gaven die zich moeilijk laten opsommen: liefde, 
mededogen, trouw, moed en een vooruitziende blik waren 
eigenschappen die terug te vinden waren bij hem. Met 
zijn komst werd een zwarte periode – die gekenmerkt 
werd door wreedheid en de teloorgang van genade, goede 
deugden en wijsheid – afgesloten. Die periode, die we het 
tijdperk van onwetendheid (jāhiliyya) noemen, maakte 
plaats voor een nieuw tijdperk dat in het teken stond van 
kennis (ʿilm), rechtvaardigheid (ʿadāla) en genade 
(raḥma). Het tijdperk dat hij heeft ingeluid wordt daarom 
ook wel het tijdperk van geluk (al-ʿaṣr al-saʿādat) 
genoemd. Met zijn goede karakter (akhlāq) is de Profeet 
 .altijd het ideale rolmodel geweest ملسو هيلع هللا ىلص
 
Beste broeders en zusters! 
De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei eens dat goedheid (al-birr) uit goed 
karakter (akhlāq) bestaat.1 Ook zei hij het volgende: 
‘Voorwaar, ik ben gezonden om oprecht karakter 
(akhlāq) te vervolmaken.’2 Verder zei hij: ‘Vrees Allah, 
waar je ook bent. En volg een slechte daad op met een 
goede daad, waarmee je [de slechte daad] uitwist. En 
ga met de mensen om in overeenstemming met goed 
karakter (akhlāq).’3 Laten we daarom het pad volgen 
van onze Profeet ملسو هيلع هللا ىلص en laten we zijn akhlāq eigen maken. 
Laten we ons best doen om net als hij een goed mens, een 
goede dienaar, vader, echtgenoot, vriend en een goede 
buur te zijn. Laten we zijn universele, morele principes 
die hij heeft voortgebracht in ons leven weerspiegelen. 
Vergeet niet dat we individueel en collectief gelukkig 
kunnen worden in de mate waarin we zijn leven als 
voorbeeld nemen. Pas dan betekent de Mawlid al-nabī 
een werkelijke herleving in onszelf. 
 
Beste gemeenschap! 
Ik beëindig mijn preek (khuṭba) met de weergave van een 
Qurʾān-vers: ‘Voorzeker, de Boodschapper van Allah 
is voor jullie een goed voorbeeld, voor wie hoopt op [de 
ontmoeting met] Allah en op de Laatste Dag, en Allah 
veelvuldig gedenkt.’4 Ik feliciteer jullie alvast met de 
Mawlid al-nabī en vraag Allah om ons uit te rusten met 
hetzelfde karakter (akhlāq) als dat van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص. 
Āmīn. 
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