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س الرَّْحٰمنس الرَّ۪حيمس  ــــــــــــــــــــــمس اّٰلله ْ  ِبس

ْن اَْهلسهَاۚ   قَاَق بَْينسهسمَا فَاْبعَثُوا َحكَمًا مسْن اَْهلس۪ه َوَحكَمًا مس ْفتُْم شس َواسْن خس
َ كَاَن َع۪ليًما َخ۪بريًا ُ بَْينَهُمَاۜ اسنَّ اّٰلله َٓا اسْصََلحًا يُوَف سقس اّٰلله  . اسْن يُ۪ريَد

َّمَ  ُ َعلَْيهس َوَسل س َصَّلَّ اّٰلله  : قَاَل رَُسوُل اّٰلله
س َعزَّ َوَجلَّ الطََّلَقُ   . أَْبغَُض اْلَحَلَلس إسََل اّٰللَّ

HET TOEGESTANE WAAR ALLAH NIET VAN 

HOUDT: DE ECHTSCHEIDING 

 

Het gezinsleven is erg belangrijk volgens de Islām. Het 

belangrijkste doel van het stichten van een gezinsleven, is 

het beschermen van de kuisheid en de waardigheid en het 

voortbrengen van waardevolle generaties. Het is echter 

een feit dat het gezin, als instituut, gaandeweg is 

verloederd en dat het aantal echtscheidingen met de dag 

toeneemt. Ongeveer een van de drie huwelijken eindigt in 

een echtscheiding. De overgrote meerderheid van deze 

echtscheidingen vindt plaats in de eerste jaren van het 

huwelijk. Het is een grote overtreding om het gezin 

zonder reden of met smoesjes uit elkaar te laten vallen. 

Een echtscheiding ontneemt onze kinderen de 

genegenheid in een tijd waarin zij daar de meeste behoefte 

aan hebben. Daarom zei de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص eens: ‘Wat Allah 

de Almachtige, de Verhevene het meest verafschuwt 

van het toegestane, is de echtscheiding.’1 Daarmee 

maakte de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص duidelijk dat een echtscheiding 

alleen in noodzakelijke situaties aangewend kan worden. 

 

Beste broeders en zusters! 

Volgens de Islām tellen in de eerste plaats wederzijds 

bedrog en ontrouw zijn aan het huwelijk als redenen die 

een echtscheiding kunnen legitimeren. Tegenwoordig 

zijn er ook andere oorzaken van echtscheiding, zoals 

financiële problemen, omgangsproblemen, 

verwaarlozing, verschillen in persoonlijkheid, verschillen 

in normen en waarden, zwakke persoonlijkheid en 

verslaving aan alcohol, drugs en gokken. Een andere 

reden voor echtscheiding die vaak voorkomt, is de 

inmenging van naaste familieleden in het huwelijk. Dit 

verstoort de harmonie in het huwelijk en is schadelijk 

voor het wederzijdse respect tussen de partners. De 

 
1 D2178 Abū Dāwūd, Al-Ṭalāq, 3; IM2018 Ibn Mājah, Al-Ṭalāq, 1. 
2 Abū Dāwūd, Al-Ṭalāq, 1; Aḥmad ibn Ḥanbal, Al-Musnad, V, 353. 
3 M3645 Al-Muslim, Al-Raḍāʿ, 61. 

Profeet ملسو هيلع هللا ىلص maakte met de volgende uitspraak duidelijk dat 

het een gelovige (muʾmin) niet siert om de verhouding 

tussen de echtparen te verstoren: ‘Tot ons behoort niet 

degene die een vrouw tegen haar man ophitst.’2 

 

Beste gelovigen! 

Een harmonieus gezin kan alleen gesticht worden met 

liefde en opoffering. Het gezin kan alleen in stand blijven 

met rechtvaardigheid en geweten en kan alleen 

beschermd worden met liefde en genegenheid. Zelfs in de 

meest moeilijke tijden kan een hartverwarmend woord 

genoeg zijn om het gezin bij elkaar te houden. In een 

gezin waar respect voor ieder levend wezen overheerst, 

spreekt mededogen en zwijgt geweld. Onze geliefde 

Profeet ملسو هيلع هللا ىلص, die ook als gezinshoofd ons beste voorbeeld is, 

heeft nooit iemand pijn gedaan. Hij was altijd begripvol, 

geduldig, vriendelijk en tolerant jegens zijn vrouwen. Met 

zijn volgende uitspraak nodigt hij ons uit om positief naar 

het leven te kijken en om compassievol te zijn: ‘Laat 

geen gelovige man een gelovige vrouw verfoeien; als 

hij aan sommige van haar karaktertrekken een hekel 

heeft, zal hij tevreden zijn over haar andere 

[karaktertrekken].’3 Er kunnen altijd problemen 

ontstaan in een gezin. Soms kunnen die de structuur van 

het gezin bedreigen. In dat geval is het de plicht en 

verantwoordelijkheid van de naaste familieleden om een 

poging te doen om de echtgenoten te verzoenen en het 

uiteenvallen van het gezin te voorkomen. Allah هلالج لج zegt 

daar het volgende over: ‘En als jullie een breuk tussen 

hen beiden vrezen, stuur dan een bemiddelaar van zijn 

familie en een bemiddelaar van haar familie. Inzien zij 

een verzoening willen, zal Allah tussen hen beiden een 

verzoening bewerkstelligen.’4 
 

Beste moslims! 

Het gezinsleven is de belangrijkste bouwsteen van de 

samenleving. Het behoud daarvan is essentieel om de 

toekomst van de samenleving veilig te stellen. Laten we 

het gezin dat we met veel hoop hebben gesticht niet 

uiteenvallen. Laten we niet vergeten dat de uitdagingen 

die we tegenkomen tot onze redding in het Hiernamaals 

kunnen leiden. Ik beëindig mijn preek met een duʿāʾ: 

‘Onze Heer! Maak voor ons onze echtgenotes en onze 

nakomelingen een verkoeling voor de ogen en maak 

ons leiders voor de godsbewusten.’5 Āmīn. 
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4 Al-Nisāʾ, 4: 35. 
5 Al-Furqān, 25: 74. 


