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س الرَّْحٰمنس الرَّ۪حيمس  ــــــــــــــــــــــمس اّٰلله ْ  ِبس

 ﴿ ٌۙ ۪ه۪ۘ اسّ۪ن۪ لَكُْم نَ۪ذيٌر ُم۪بٌي ُٓ اََخاُف ﴾ اَْن ََل تَ َولَقَْد اَْرَسلْنَا نُوحًا اسٰٰل قَْومس َۜ اسّ۪ن۪ َ ُٓوا اسَلَّ اّٰلله ْعبُُد
 . َعلَْيكُْم َعذَاَب يَْوٍم اَ۪ليمٍ 

ُ َعلَْيهس َوَسلَّمَ  س َصَّلَّ اّٰلله  : قَاَل رَُسوُل اّٰلله
ََلمُ لَمَّا َحَضرَْتهُ الْوَفَاةُ دََعا اْبنَْيهس فَقَاَل:  سنَّ نُوحًا َعلَْيهس السَّ سّ۪نس  ا  يَّةَ  ا  ٌر َعلَْيكُمَا الْوَصس قَاصس

ساْثنَتَْيس وَ  ُُٓمُركُمَا ب ْركس أَ تَْيس ْْنَاكُمَا َعْن اْثنَ أَ ا سَلَّ  ْْنَاكُمَا َعْن ال۪شس سلَهَ ا  سََل ا  ُُٓمُركُمَا ب َواْلكسْْبس َوا
 َ مَوَاتس َواْل سنَّ السَّ ُ فَا  عَْت اّٰللَّ سَلَّ  ْرَض َومَا فسيهسمَا لَْو ُوضس سلَهَ ا  عَْت ََل ا  ِفس كسفَّةس الْمسيزَانس َوُوضس

ُ ِفس اْلكسفَّةس اْلُ  َ  نَّ أَ َجَح َولَْو رْ أَ ْخرَى كَانَْت اّٰللَّ مَوَاتس َواْل عَْت ََل السَّ ْرَض كَانَتَا َحلْقَةً فَُوضس
ُ َعلَْيهَا لَفََصمَْتهَا  سَلَّ اّٰللَّ سلَهَ ا  َا َصََلةُ كُ۪لس  وَ  ْو لَقََصمَْتهَا أَ ا  سْنَّ هس فَا  سَحْمدس س َوب ْبَحاَن اّٰللَّ ُ ُُٓمُركُمَا ِبس ا

ءٍ  َا يُْرزَُق كُلُّ ََشْ ٍء َوِبس  . ََشْ
DE PROFEET NŪḤ (NOACH) EN DE ZONDVLOED 
 

Allah هلالج لج heeft profeten gezonden als brengers van goed 

nieuws en als waarschuwers voor de mensheid. Een van 

die profeten is Nūḥ (Noach), vrede zij met hem. Nūḥ 

nodigde, net als andere profeten dat deden, zijn volk uit 

om in Allah هلالج لج te geloven en Hem te aanbidden. Hij streed 

ervoor dat er geen afgoden werden aanbeden en zei tegen 

zijn volk: ‘O mijn volk! Aanbid Allah, er is voor jullie 

geen god dan Hij. Voorwaar, ik vrees voor jullie de 

bestraffing van een geweldige Dag [indien jullie het 

associëren van partners met Allah niet opgeven].’ De 

notabelen onder zijn volk zeiden: ‘Voorwaar, wij zien 

jou zeker in een duidelijke dwaling verkeren.’ Hierop 

zei Nūḥ: ‘O mijn volk! Er is bij mij geen dwaling, maar 

ik ben een boodschapper van de Heer van de 

Werelden. Ik verkondig jullie boodschappen van mijn 

Heer, ik geef jullie oprechte raad en ik weet over Allah 

wat jullie niet weten. En verbaasde het jullie dat er een 

vermaning van jullie Heer tot jullie kwam, door een 

man uit jullie midden, opdat hij jullie waarschuwt, 

opdat jullie godsvrezend zijn en opdat jullie 

begenadigd worden?’1 
 

Beste broeders en zusters! 

De oproep van Nūḥ hielp niet. Zijn volk werd brutaler en 

zij weigerden te geloven. Zij bespotten hem met als 

schijnreden dat degenen die in hem geloven tot de 

onderlaag van de samenleving behoren. Ze dreigden hem 

te stenigen en het land uit te zetten indien hij niet zou 

stoppen met zijn verkondiging. Ze daagden hem uit met: 

 
1 Al-Aʿrāf, 7: 59-63. 
2 Hūd, 11: 32. 
3 Al-Muʾminūn, 23: 26-27.  

‘Laat dan tot ons komen wat jij [aan bestraffing] hebt 

aangezegd, als jij tot de waarachtigen behoort.’2 

Ondanks Nūḥ’s raadgeving werd zijn volk alleen maar 

vijandiger. Uiteindelijk verrichtte Nūḥ de volgende 

smeekbede: ‘O mijn Heer, help mij vanwege wat zij 

loochenen.’ Hierop zei Allah هلالج لج: ‘Bouw onder Ons 

toezicht en Onze aanwijzing een schip. En als Ons 

bevel komt en de oven overkookt, ga dan aan boord, 

met van ieder [dier] twee, paarsgewijs, en jouw 

familie.’3 Nūḥ was timmerman. In opdracht van Allah هلالج لج 

bouwde hij een ark. Zijn volk bespotte hem, omdat Nūḥ 

zijn ark bouwde op een plek waar geen zee was. Na 

voltooiing van de ark nam Nūḥ van ieder dier een paar 

aan boord. Hij nam ook zijn drie zonen die in hem 

geloofden, hun vrouwen en een klein aantal gelovigen aan 

boord. De vrouw van Nūḥ en één zoon gingen niet mee 

omdat zij niet geloofden. Toen begon de zondvloed. Het 

ging hevig regenen en er stroomde water uit de grond. Zo 

ontstond er uit het niets een overstroming. Iedereen 

verdronk, behalve Nūḥ en alle anderen die aan boord 

waren. Nūḥ kreeg geopenbaard dat hij de volgende 

smeekbede diende te verrichten: ‘Alle lof zij Allah, Die 

ons heeft gered van het onrechtvaardige volk. O mijn 

Heer, plaats mij op een gezegende plaats.’4 
 

Beste moslims! 

Het verhaal van Nūḥ bevat veel lessen. Het doel van ons 

bestaan is om in Allah هلالج لج te geloven en om uitgerust te zijn 

met een goed karakter. De enige uitkomst van geloof is 

redding en de enige uitkomst van ontkenning is ellende. 

Het geloof in Allah هلالج لج is de grootste rijkdom en dit geloof 

beschermt ons tegen verderfenis. Ik beëindig mijn preek 

met het testament van Nūḥ aan zijn twee zonen: ‘Ik 

gebied jullie twee zaken en ik verbied voor jullie twee 

zaken. Ik verbied voor jullie afgoderij en arrogantie. 

En ik gebied jullie “lā ilāha illallāh” te zeggen. Want 

voorwaar, als de hemelen en de aarde en alles wat 

ertussen is op de schaal van een weegschaal zou 

worden geplaatst en “lā ilāha illallāh” op de andere 

schaal, zou deze [laatste] zwaarder wegen. En als de 

hemelen en de aarde een ring waren en daarop “lā 

ilāha illallāh” bevestigd zou worden, zou deze [spreuk] 

die [ring] doen barsten of uit elkaar doen splijten. En 

ik gebied jullie “subḥānallāhi wa-biḥamdihī” te 

zeggen. Want voorwaar, dat is een smeekgebed voor 

álles en daarmee wordt álles onderhouden.’5 
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4 Al-Muʾminūn, 23: 28-29. 
5 ḤM7101 Aḥmad ibn Ḥanbal, Al-Musnad, II, 225. 


