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ِ ِْســــــــــــــــــــــمِ بِ  ْحٰمنِ ِالّلٰ ۪حيمِ ِالّرَّ  الّرَّ

ِِلَّقَّدِْ انَّ ْنسَّ لَّْقنَّاِاْْل  ِتَّْقويم ِ ِيفِ خَّ ن  ِاَّْحسَّ
ُسولُِِقَّالَِّ ِ ِرَّ ّلَّىِالّلٰ ُِِصَّ لَّْيهِ ِالّلٰ ّلَّمَِِِّعَّ سَّ ِِ:وَّ

ْلَِّيَّْنُظُرِإ لَّىِِ َِّ ِاللَّّ لَّك ْنِيَّْنُظُرِإ لَّىُِقلُوب ُكْمِإ نَّّ ال ُكْمِوَّ أَّْموَّ ُكْمِوَّ ر  ُصوَّ
ال ُكمِْ أَّْعمَّ  ِ.وَّ

 
OVERWIN OBSTAKELS MET LIEFDE 
 
Beste moslims!  
In het vers dat ik net reciteerde, zegt Allah; “Wij 
hebben de mens in de beste vorm geschapen!”1 

Volgens een ḥadīth zei de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص het volgende: 
“Voorwaar, Allah kijkt niet naar jullie 
uiterlijkheden en jullie rijkdommen, maar Hij 
kijkt naar jullie harten en jullie werken.”2 
 
Beste broeders en zusters! 
Alles in het universum staat ten dienste van de mens, de 
beste der schepselen (ashraf al-makhlūqāt). De mens is 
de meest eervolle en volmaakte van de schepping. Allah 
 heeft de mens in de mooiste vorm geschapen en hem هلالج لج
voorzien van vele bijzondere en unieke eigenschappen. 
De mens is Allah's khalief op aarde, en krijgt waarde 
door geloof, aanbidding, goede daden en goede zeden. 
De waarde van de mens hangt niet af van een persoons 
huidskleur, geslacht, rijkdommen, status of handicap. 
De meest waardevolle persoon voor Allah is degene die 
in Hem gelooft en zijn plicht van aanbidding vervult. 
 
Gerespecteerde Gelovigen! 
Allah kijkt niet naar iemands uiterlijk, geslacht, 
etniciteit, of gezondheid. De mens wordt beproefd door 
het leven. Soms wordt hij getest met zegeningen en soms 
met tegenslagen. Deze tegenslagen zijn niet altijd de 
schuld van de persoon zelf. Zoals het hebben van een 
perfecte gezondheid een persoon niet beter maakt dan 
een ander, zo ook maakt een handicap een persoon niet 

 
1 Al-Tīn, 95:4. 
2 Muslim, Al-Birr, 33; Ibn Mājah, Al-Zuhd, 9. 

minder dan een ander.  Onze geliefde Profeet bracht het 
goede nieuws dat een handicap  waar men geduld en 
vastberadenheid voor toont, een middel tot het Paradijs 
is; zo zegt Allah in een ḥadīth qudsī: “Als ik twee 
geliefden (de ogen) ontneem van een persoon en hij 
toont geduld in de hoop op zijn beloning, dan zal 
ik hem hoe dan ook belonen met het Paradijs.”3 De 
Boodschapper van Allah ُملسو هيلع هللا ىلص toonde een speciale interesse 
en bezorgdheid voor mensen met een beperking en gaf 
hen zeer belangrijke taken zoals lesgeven, oproepen tot 
het gebed en als zijn persoonlijke plaatsvervanger. 
ʿAbdullāh bin Umm Maktūm, een van de eersten die de 
islam accepteerde, was een blinde metgezel. In Mekka 
diende hij als de muʾadhdhin van de profeet, en in 
Medina, wanneer de Profeet de stad verliet, was 
Abdullah zijn plaatsvervanger. Als we kijken naar de 
islamitische beschaving die door onze profeet is 
gecreëerd, zien we dat veel broeders en zusters met een 
beperking met hun kennis en ervaring hebben 
bijgedragen aan de samenleving. 
 
Geachte Moslims! 
Vandaag is het onze plicht en verantwoordelijkheid om 
onze broeders en zusters met een beperking beter te 
begrijpen, een handje te helpen met problemen en het 
leven voor hen te vergemakkelijken. Wij horen woorden 
en handelingen die hen beledigen te vermijden. We 
mogen niet vergeten dat wij betere gelovigen worden 
zolang we het leven gemakkelijker maken. Ik eindig mijn 
khuṭbah met een advies van onze geliefde Profeet: 
“Glimlachen is een ṣadaqah. Het bevelen van het 
goede en het verbieden van het kwade is een 
ṣadaqah. En als je de weg wijst [aan een blinde of 
aan iemand die de weg vraagt], is dat een ṣadaqah. 
Het verwijderen van stenen, doornen en botten 
van de weg is een ṣadaqah. Het begeleiden van een 
blinde is een ṣadaqah.”4. 
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3 Al-Tirmidhī, Al-Zuhd, 58. 
4 Al-Tirmidhī, Al-Birr, 36. 


