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ِِِِبْســــــــــــــــــــــمِِ ْحٰمنِِِالّلٰ ۪حيمِِِالّرَّ  الّرَّ

ٰايَّاتِه ِ ِمْنِ لَّقَِِِّاَّنِِِْوَّ اجاِ ِِاَّْنُفِسُكمِِِِْمنِِِْلَُّكمِِِْخَّ اِِلِتَّْسُكـُن واِِاَّْزوَّ ِِاِلَّْيهَّ
لَِّ عَّ جَّ ّدَّةِ ِبَّْينَُّكمِِْوَّ وَّ ةِ ِمَّ ْحمَّ رَّ ِِفيِاِّنَِِّوَّ ِِٰذلِكَّ يَّات  ٰ ْومِ َِلَّ ّكَُّرونَِِّلِقَّ  يَّتَّفَّ

ُسولُِِقَّالَِّ ِِِرَّ ّلَّىِالّلٰ ُِِصَّ لَّْيهِِِالّلٰ ّلَّمَِِِّعَّ سَّ ِِ:وَّ
َُِِّركمِْيِْخَُِِّركمِْيِْخَِّ َُِِّركمِْيِْاِخَِّنَِّأَِّ،ِوَِِّلهِِهِِْل ..ِ.ليِِهِِْل  

 

ONZE JANNAH OP AARDE: HET GEZIN 
 

Beste moslims! Het gezin, onze plaats van vrede en 
geluk in het wereldse leven, is een gevestigde traditie die 
begon met Adam en Eva en tot op de dag van vandaag 
voortduurt. Het vormen van een gezin is een van de 
meest fundamentele behoeften van de mens en zit in 
onze natuurlijke aard. Dit feit wordt door Allah als volgt 
verteld: “En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij 
voor jullie van jullie eigen soort echtgenotes heeft 
geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en Hij 
bracht tussen jullie liefde en genade. Voorwaar, 
daarin zijn zeker Tekenen voor mensen die 
nadenken.”1  
 

Beste broeders en zusters! Onze religie, de islam, heeft 
een speciale waarde en betekenis gegeven aan het 
huwelijk en het vormen van een gezin. Het stichten van 
een gezin is niet enkel het samenbrengen van twee 
mensen onder hetzelfde dak, het is het beschermen van 
de samenleving en de volgende generaties, het is het 
delen van leven met liefde en respect, het is mededogen 
en barmhartigheid. Het gezin staat samen tegen de 
moeilijkheden van de wereld; het deelt vreugde en 
verdriet, warmte en leven, pijn en plezier. Daarom zei de 
Profeet ملسو هيلع هللا ىلص in een ḥadīth het volgende: “De beste onder 
jullie is degene die het beste is voor zijn gezin. En 
tussen jullie allen ben ik degene die het beste is 
voor zijn gezin".2 Hiermee vestigde hij de aandacht op 
het belang van gezinsleden die elkaar met liefde, respect 
en eerbied behandelen.  

 
1 Al-Rūm 30: 21. 
2 Al-Tirmidhī, Al-Manāqib, 63. 
3  Āl ʿImrān, 3: 33-34. 
4 Al-Masad, 111: 1-5. 

Gerespecteerde Gelovigen! Het gezin is onze wereldse 
plek van geluk, evenals onze eerlijke omgeving waar we 
ons verenigen en elkaar helpen in liefdadigheid en het 
volgen van Allahs wil. In feite vraagt de Qurʾān ons om 
het belang van het gezin te begrijpen en toont ons dat 
het gezin de toekomst vormgeeft door het leven zinvol 
te maken. De Qurʾān verteld ons over families zoals de 
familie van ʿImrān, die samen werken aan 
liefdadigheid.3 Het toont ons families zoals de familie 
van Abu Lahab, die verenigd is op het pad van het 
kwaad.4  
 
Beste Moslims! Mannen en vrouwen, die samen een 
gezin stichten, nemen de rol van moeder en vader 
wanneer Allah hen kinderen schenkt. Voor beide opent 
zich een nieuw veld van verantwoordelijkheid en 
beproevingen. Het voorzien van het gezin met ḥalāl 
inkomen staat natuurlijk voorop. De verklaring van 
onze de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص: "Geen enkele vader heeft zijn 
kind een geschenk gegeven dat waardevoller is dan 
goede manieren"5, herinnert ons aan de veel zwaardere 
verantwoordelijkheid die op de schouders van de ouders 
is gelegd. Het vers in de Qurʾān “O jullie die geloven! 
Bescherm uzelf en uw gezin tegen het vuur 
waarvan de brandstof mensen en stenen zijn”6 is 
dan ook zeer opvallend. 
 
Geachte Gelovigen! We begrijpen dankzij onze religie 
en de ervaringen van onze cultuur dat het gezin waar de 
bevelen en verboden van onze Heer geleefd worden en 
respect en liefde zegevieren, ons vrede en rust zal geven 
in deze wereld, en zal resulteren in eeuwig geluk in het 
hiernamaals. Ik eindig mijn khuṭbah met een duʿāʾ uit 
de Qurʾān: “O Allah! Geef ons van onze partners en 
ons nageslacht degenen die een genot voor onze 
ogen zijn en maak ons leiders van de 
godvrezenden.”7 
 
 

Redactie & vertaling: Ismail Mercimek 
Islamitische Stichting Nederland (ISN) 

5 Al-Tirmidhī, Al-Birr 33. 
6 Al-Taḥrīm, 66: 6. 
7 Al-Furqān, 25: 74. 


