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س الرَّْحٰمنس الرَّ۪حيمس  ــــــــــــــــــــــمس اّٰلله ْ  ِبس

ستَْسكُ  كُْم اَْزَواجًا ل ْن اَْنُفسس ۪ٓ اَْن َخلََق لَكُْم مس س۪ه ْن ٰايَات ۪ٓوا اسلَْيهَا َوَجعََل َومس نُ
سقَْوٍم يَتَفَكَُّرونَ  سَك ََلٰيَاٍت ل ًۜ اسنَّ ۪۪ف ٰذل ً  . بَْينَكُْم َموَدَّةً َورَْحمَة

ُ َعلَْيهس  س َصَّلَّ اّٰلله َّمَ قَاَل رَُسوُل اّٰلله  :َوَسل

، فَْليَتََّقس  ينس سْصُف الدسَّ َج اْلعَْبُد فَقَْد كَُمَل ن َ إسذَا تَزََوَّ ْصفس اْلبَاقس  اّٰللَّ  .۪فس النسَّ

DE GEDRAGSCODE VAN HET HUWELIJKSFEEST 

 

Allah هلالج لج zegt het volgende in de Qurʾān: ‘En het behoort 

tot Zijn tekenen [van Allah] dat Hij voor jullie, van 

jullie eigen soort, echtgenotes heeft geschapen, zodat 

jullie rust bij haar vinden. En Hij bracht, tussen jullie, 

liefde en genade. Voorwaar, daarin zijn tekenen voor 

een volk dat nadenkt.’1 Volgens een ḥadīth zei de 

Profeet ملسو هيلع هللا ىلص het volgende: ‘Wanneer een dienaar trouwt, 

heeft hij de helft van zijn geloof compleet gemaakt. 

Laat hem dus Allah vrezen ten aanzien van de 

resterende helft.’2 

 

Beste broeders en zusters! 

Eén van de belangrijkste verplichtingen die we behoren 

na te komen tijdens ons wereldse leven, dat gekenmerkt 

wordt door beproevingen, is het huwelijk. Het huwelijk is 

het belangrijkste instituut dat ons helpt om onze religie te 

praktiseren en ons helpt te beschermen tegen ḥarām. Het 

huwelijk is het pad dat leidt naar geluk in de wereld en in 

het Hiernamaals. De laatste jaren zien we helaas, onder 

meer op tv en op sociale media, beelden waarin het 

huwelijk wordt gebagatelliseerd en er aangespoord wordt 

tot buitenechtelijke relaties. Met name onze jongeren 

dienen zich hierdoor niet te laten beïnvloeden en dienen 

niet af te zien van het huwelijk. Het uitstellen of afzien 

van het huwelijk betekent een niet te compenseren verlies 

in de wereld en in het Hiernamaals. Het huwelijk is een 

gebod van Allah هلالج لج en een sunna van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص. Het 

huwelijk is een schild dat beschermt tegen kwade zaken. 

 

Beste moslims! 

Eén van de belangrijkste normen tijdens het leven van 

gelovigen, is dat men buitensporigheden vermijdt. Dat 

houdt in dat je evenwichtig bent in dienaarschap, in je 

vreugde en verdriet, in je woede en in je vermaak. Het 

 
1 Al-Rūm, 30: 21. 
2 Al-Ṭabarānī, Al-Muʿjam al-Awsaṭ, I, 162. 

huwelijksfeest dient ver weg te zijn van hang naar status, 

en dient eenvoudig, oprecht en middelmatig te zijn. Onze 

geliefde Profeet ملسو هيلع هللا ىلص liet in het tweede jaar na de emigratie 

(al-hijra) zijn dochter Fāṭima met ʿAlī (de zoon van zijn 

oom van vaderskant) trouwen. De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص wilde een 

eenvoudig en bescheiden huwelijksfeest en hij wilde 

tijdens de huwelijksceremonie eenvoud in de bruidsprijs, 

de bruidsschat en in het huwelijksdiner. Na de bruiloft 

verklaarden ʿᾹʾisha en Umm Salama, die aanwezig 

waren bij de bruiloft, dat zij geen mooiere bruiloft hebben 

gezien dan die van Fāṭima.3 Tegelijkertijd wilde de 

Profeet ُملسو هيلع هللا ىلص wel dat huwelijksvoltrekkingen in een 

feestelijke en vreugdevolle sfeer werden gehouden. Hij 

gaf toestemming om tamboerijnen te spelen, te zingen en 

een banket te verzorgen. Verkeerde gebruiken uit de 

periode van onwetendheid (al-jāhiliyya) schafte hij af. Hij 

verbood het drinken van alcohol tijdens de bruiloft, 

alsmede buitensporig vermaak en grensoverschrijdend 

gedrag tussen mannen en vrouwen. 

 

Beste gelovigen! 

Het huwelijksfeest is de eerste stap van het huwelijk, een 

ceremonie waarin dierbaren getuigen zijn en felicitaties 

worden geuit. Daarmee wordt de oprichting van een 

nieuw gezin bekendgemaakt, waarin twee levens 

samenkomen. Het huwelijksfeest staat in het teken van 

het delen van geluk. Laten we tijdens ceremonies als de 

verloving, het huwelijk en de jongensbesnijdenis ons 

gedragen binnen de rechtmatige kaders die de Islām heeft 

gesteld. Laten we niet toestaan dat een belangrijk instituut 

als het huwelijk, dat vol is van religieuze en wereldse 

wijsheden, gelijk al besmet raakt met ḥarām-zaken. Laten 

we het huwelijksfeest niet als een excuus zien om alcohol 

te legitimeren. Laten we ons niet schuldig maken aan 

gedragingen die in strijd zijn met de zedelijkheid. Laten 

we, wanneer we ons vermaken, onze omgeving niet tot 

overlast zijn. Laten we geluidsoverlast in de late uurtjes 

vermijden en laten we het verkeer niet verstoren. Laten 

we gehoor geven vaan de volgende uitspraak van de 

Profeet ملسو هيلع هللا ىلص: ‘Voorwaar, het huwelijk dat de meest 

geweldige zegeningen voortbrengt, is dat wat de 

minste last met zich meebrengt.’4 Laten we onze 

huwelijken vieren zonder materiële obsessies, zonder 

uitbundig vermaak en losbandigheid, zonder verspilling. 
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3 Ibn Mājah, Al-Nikāḥ, 24. 
4 ḤM25034 Aḥmad ibn Ḥanbal, Al-Musnad, VI, 83. 


