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س الرَّْحٰمنس الرَّ۪حيمس  ــــــــــــــــــــــمس اّٰلله ْ  ِبس

َا النَّاُس اسنَّا َخلَْقنَاكُْم مسْن ذَكَرٍ َواُْنٰٰث َوَجعَْلنَاكُْم ُشعُوبًا  َٓا اَُّيه يَ
َ َع۪ليٌم َخ۪بيٌ  س اَْتٰقيكُْمۜ اسنَّ اّٰلله ستَعَارَفُواۜ اسنَّ اَكْرََمكُْم عسْنَد اّٰلله سَل ل َٓائ  .َوقَبَ

َّمَ  ُ َعلَْيهس َوَسل س َصَّلَّ اّٰلله  :قَاَل رَُسوُل اّٰلله
َا النَّاُس أَ يَا  نَّ أَ ُّيه س ٌد َوا  سنَّ رَبَّكُْم َواحس ٌد أَ ََل ا  يٍ  ََل ََل فَْضلَ أَ بَاكُْم َواحس سعَرَبس ل

َ أَ َعََّل  يٍ َوََل لس سعََجمسيٍ َعََّل َعرَبس  ْسوَدَ َعََّل أَ ْسوَدَ َوََل أَ ْحمَرَ َعََّل ْعَجمسيٍ َوََل ل

سالتَّْقوَىأَ  سَلَّ ب  .ْحمَرَ ا 
DE ISLĀM STAAT DISCRIMINATIE NIET TOE 
 

Eén van de eerste moslims was Bilāl, een zwarte slaaf die 

afkomstig was uit Abessinië (Al-Ḥabash); net als zijn 

moeder, die de wreedste martelingen te verduren kreeg 

omdat zij moslim was. Op een dag was er onenigheid 

tussen Bilāl en Abū Dharr. Abū Dharr maakte Bilāl 

belachelijk, vanwege zijn moeder die een donkere 

huidskleur had. Bilāl al-Ḥabashī was hierdoor erg van 

streek. Hij ging naar de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص en liet zijn verdriet 

blijken. Hierop vermaande de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص Abū Dharr met 

de volgende woorden:  ُتَه ْ هس إسنََّك اْمُرٌؤ فسيَك َجاهسلسيَّةٌ يَا أَبَا ذَريٍ أََعيَّ سأُميس  :ofwel , ب

‘O Abū Dharr! Maakte jij hem te schande vanwege 

zijn moeder? Voorwaar, jij bent een persoon [die de 

overblijfselen draagt] van het tijdperk van 

onwetendheid (al-jāhiliyya).’1 
 

Beste broeders en zusters! 

Allah هلالج لج heeft de mens als een waardevol wezen 

geschapen. De waarde van de mens komt voort uit zijn 

schepping als mens. Het beoordelen van mensen met een 

ander criterium en het minachten en verachten van 

mensen gaat in tegen het geweten en is religieus 

onaanvaardbaar. Het is Allah هلالج لج die heeft bepaald tot welk 

volk wij behoren en wie onze vaders en moeders zijn. 

Neerkijken op iemand vanwege Allah’s plan is 

respectloos richting de mens en ook respectloos richting 

Allah’s plan. Wel heeft iedereen het recht om te houden 

van zijn eigen bevolkingsgroep. Dat geeft echter niet het 

recht om neer te kijken op andere bevolkingsgroepen en 

deze als minderwaardig te beschouwen. Van jouw 

 
1 M4313 Al-Muslim, Al-Aymān, 38. 
2 Al-Quḍāʿī, Musnad al-Shihāb, I, 145. 
3 ḤM23885 Aḥmad ibn Ḥanbal, Al-Musnad, V, 411. 

bevolkingsgroep houden is mogelijk door de unieke 

nationale en spirituele waarden te beschermen, door de 

ethiek en tradities levend te houden, door te leven naar de 

menselijke en morele waarden en te concurreren in 

goedheid. 
 

Beste moslims! 

Met zijn uitspraken en handelingen was de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص een 

uitgesproken tegenstander van discriminatie vanwege 

iemands afkomst of sociale status. Hij heeft het besef van 

broederschap gegrondvest waarin de mens waardevol is 

vanwege diens menszijn en door het hebben van een 

gemeenschappelijke voorvader. Hij heeft benadrukt dat 

de mensen gelijk zijn zoals de tanden van een kam.2 Met 

zijn wijze adviezen over diverse maatschappelijke 

kwesties heeft hij het pad van de mensheid verlicht. In de 

volgende ḥadīth verklaarde de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص dat discriminatie 

geen plek heeft in de Islām: ‘O mensen, inderdaad! 

Voorwaar, jullie Heer is één. En voorwaar, jullie 

voorvader is één. Inderdaad, er is geen superioriteit 

van een Arabier boven een niet-Arabier, noch van een 

niet-Arabier boven een Arabier, noch van een 

roodgetinte boven een donkergetinte, noch van een 

donkergetinte boven een roodgetinte. Behalve op het 

gebied van godsbewustzijn!’3 
 

Beste gelovigen! 

Laten we ons innerlijk glans geven met de hoogstaande 

waarheden van de Islām. Weet dat discriminatie niet past 

bij gelovigen die de Qurʾān en de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص liefhebben. 

Onthoud de volgende ḥadīth: ‘Tribalisme (al-ʿaṣabiyya) 

is dat je jouw mensen assisteert bij [het plegen van] 

onrecht.’4 Dat we als stammen zijn geschapen, 

verschillende talen spreken en allemaal een andere 

afkomst hebben, dienen we te zien als een teken (āya) van 

Allah هلالج لج. Laten we alle mensen zien als de kinderen van 

Ādam. Laten we elkaar aanvaarden als een partner in de 

schepping en een broeder of zuster in de religie. Ik 

beëindig mijn preek met een Qurʾān-vers: ‘O mensen! 

Voorwaar, Wij hebben jullie geschapen uit een man 

en een vrouw en Wij hebben jullie tot volken en 

stammen gemaakt, zodat jullie elkaar leren kennen. 

Voorwaar, de meest edele van jullie is bij Allah degene 

die het meest godvrezend is. Voorwaar, Allah is 

Alwetend, Alkennend.’5  
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4 D5119 Abū Dāwūd, Al-Adab, 111-112. 
5 Al-Ḥujurāt, 49: 13. 


