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Allah (s.w.t) zegt: “Zeg (O Mohammed): Als jullie van Allah houden, volg mij dan: Allah zal van 

jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig” (S3-A31) 

In een ander vers zegt Allah (s.w.t): Voorzeker, de Boodschapper van Allah is voor jullie een goed 

voorbeeld: voor wie op (de beloning van) Allah en het Hiernamaals hoopt, en voor wie Allah 

veelvuldig gedenkt. (S33-A21) 
 

Beste broeders en zusters, de liefde voor de Profeet (s.a.w) is een belangrijk fundament van de 

grondbeginselen van onze religie, die noodzakelijk is en verband houdt met de liefde voor Allah de 

Almachtige, de liefde voor Allah vereist van zijn dienaren om de Profeet (s.a.w) te gehoorzamen en 

van hem (s.a.w) te houden. 

Als je wilt behoren tot diegene waarvan Allah (s.w.t) gezegd heeft: “dat Allah weldra een ander volk 

zal voortbrengen dat Hij zal liefhebben en die Hem zullen liefhebben”. (S5-A54)   En Allah (s.w.t) 

zegt ook: “Allah heeft welbehagen in hen en zij hebben welbehagen in Hem”. (S9-A100)  
 

Het is dan noodzakelijk om de soenna te volgen en de gedragscode van onze geliefde profeet eigen te 

maken. Integendeel, zijn liefde (s.a.w) is een voorwaarde voor de vervolmaking van het geloof van 

iedere gelovige, zoals hij (s.a.w) in de volgende Hadith die overgeleverd is door al-Bukharie en 

Moslim en anderen gezegd heeft: “Niemand van jullie gelooft [volledig] totdat ik hem meer lief 

ben dan zijn vader, kind en alle [andere] mensen”. (Bukharie-15 / Moslim-44) 
 

We dienen te beseffen dat het houden van de profeet (s.a.w) en het proeven van de juiste smaak en de 

zoetheid van het geloof onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar, zoals de profeet (s.a.w) heeft gezegd 

in een Hadith die door Anas (r.a) werd verteld: “Wie drie eigenschappen bezit zal de zoetheid van 

het geloof proeven: dat Allah en Zijn Boodschapper hem meer lief zijn dan al het andere; dat hij 

van een persoon houdt en dat deze liefde voor hem alleen omwille van Allah is; en dat hij er een 

afkeer van heeft om terug te keren naar ongeloof, net zoals hij er een afkeer van heeft om in het 

vuur geworpen te worden”. (Bukharie-16 / Moslim-43) 

 

Degene die de smaak en de zoetheid van het geloof proeft, is degene die deze drie eigenschappen 

bezit. De eerste categorie die in de Hadith werd genoemd, is diegene die Allah (s.w.t) en Zijn 

boodschapper (s.a.w) meer liefhebben dan al het andere ; geld, kinderen, familie, alle mensen en zelfs 

zichzelf. De volgende Hadith maakt dit duidelijker: 

Abdoullah ibn Hishaam heeft overgeleverd en gezegd: "Wij bevonden ons in de gezelschap van de 

Profeet (s.a.w) die de hand van Omar (r.a) greep. Hierop zei Omar: "O Boodschapper van Allah, 

waarlijk, jij bent mij geliefder dan mijn alles, behalve mijzelf." Waarna de Profeet (s.a.w) zei: "Nee, 

bij degene in Wiens Hand mijn ziel ligt! Totdat ik geliefder ben bij jou dan jezelf." Omar 

antwoordde: "Waarlijk, bij Allah, U bent mij geliefder dan mijzelf." De profeet (s.a.w) zei: "Nu pas, o 

Omar." 
 

Nadat Omar er goed over had nagedacht en zag dat de Profeet (s.a.w) degene was die hem van de 

duisternis naar het licht, van ongeloof naar geloof, van arrogantie naar trots gebracht heeft, besefte en 

erkende hij dat het houden van de Profeet (s.a.w) één van de verplichte zaken in de Islam is. 
 

Het houden van de profeet (s.a.w) en het hierna handelen is een vereiste in de Islaam. We moeten hier 

naar handelen en onze nakomelingen hiermee onderwijzen en van het belang hier van bewust maken. 

Het is noodzakelijk dat onze kinderen hiermee opgroeien en hun kennis omtrent onze geliefde profeet 

(s.a.w) verruimen.  
 

We zien vandaag de dag dat de meeste moslims hun uiterste best doen om hun kinderen het 

wetenschappelijke, geneeskundige, taalkundige onderwijs te verzorgen en daarbij vergeten ze vaak het 

religieuze aspect. Alles wat er genoemd is, is legitiem en gezegend, maar we moeten onze kinderen 

niet de religieuze kant laten verwaarlozen en ze hiermee de liefde voor onze geliefde profeet (s.a.w) 

laten onthouden. 

De Khotba van vandaag gaat over het volgende 171208 

Plant de liefde van de Profeet in je hart! 

 

Moskee 
Anour 

Nijmegen 

mailto:info@anourmadrasati.nl
http://www.anourmadrasati.nl/


 

Stichting Anour Madrasati    Meijhorst 2474  6537 GR  Nijmegen     info@anourmadrasati.nl   www.anourmadrasati.nl       ABN-AMRO    NL73ABNA 0413704440     
MHY 

2 
Het onderwijzen van de Quraan en de Arabische taal zijn noodzakelijk om de islaam en zijn rituelen 

beter te begrijpen, Omar (r.a) zag het belang hiervan en zei: “Leer Arabisch want het is een onderdeel 

van je religie, en leer de plichten hiervan want het is je religie”. 
 

Het houden van de Profeet (s.a.w) betekent ook zijn gedragscode kopiëren en zijn manieren hanteren. 

Uit het volgende vers uit de Quraan waarin Allah (s.w.t) zijn Boodschapper (s.a.w) verheerlijkt met 

goed gedrag en morele normen van braafheid, deugdzaamheid, fatsoenlijkheid en het zedelijke, zegt 

Allah (s.w.t): “Noen. Bij de pen en wat zij schrijven.* jij bent dankzij de gunst van jouw Heer 

geen bezetene. * En voorwaar, voor jou is er zeker een beloning zonder onderbreking. * En 

voorwaar, jij beschikt over een hoogstaand karakter” (S68-A1t/m4) 
 

Goed gedrag is het fundament voor de vervulling van je verplichtingen aan Allah (s.w.t) en aan andere 

mensen. Goed gedrag verhoogt je rang in het zicht van Allah (s.w.t) en wist je zonden. Aisha (r.a) 

heeft overgeleverd dat zij de Profeet (s.a.w) hoorde zeggen: “Een gelovige bereikt met zijn goede 

gedrag dezelfde beloning als een persoon die veel vast en ’s nachts (het vrijwillige gebed) bidt.” 
(Abi Dawoud-4798) 
De Profeet (s.a.w) heeft ook gezegd: “Niets weegt op de Dag der Opstanding zwaarder op de 

schaal van een gelovige (dienaar van Allah) dan goed gedrag. Allah houdt niet van de 

onbeschoften en oneerbiedigen.” (At-Tirmidhi-2002) 

Aan Aisha (r.a) werd eens gevraagd over het karakter van de Profeet (s.a.w) en ze antwoordde: “De 

Quraan was zijn karakter”. Dit betekent dat het volgen van de bevelen van de Quraan in termen van 

wat het gebiedt en wat het verbiedt, zijn gedrag en aangewend karakter geworden was. 
 

Het behoorde tot zijn ethiek om met mensen van zijn naastenliefde, echtgenotes, gezin, familie en 

verwanten aardig en oprecht tegenover hun te zijn maar ook geduld te hebben met hun 

tekortkomingen.  

De profeet (s.a.w) adviseerde niet alleen zijn Oumma, maar liet ook zelf het goede voorbeeld zien. Hij 

(s.a.w) zei: “De beste van jullie zijn degenen die het beste zijn tegenover hun vrouwen. En ik ben 

de beste richting hen” (At-Tirmidhi-3895). 
 

Het is overgeleverd in Sahih al-Bukharie dat Aisha (r.a) werd gevraagd naar de profeet (s.a.w). Wat 

was hij aan het doen in zijn huis? Zij antwoordde: “Hij werkte voor zijn gezin, en wanneer hij de 

oproep tot het gebed hoorde, ging hij weg om het gebed te verrichten”. (Bukharie-644) 

 

Wat betreft zijn behandeling van zijn dienaren, hij was nogal aan de top en de perfectie van ethiek. 

Anas (r.a.) zei in de Hadith dat overgeleverd werd door Bukharie en Moslim: “Ik heb de 

Boodschapper van Allah (s.a.w) tien jaar gediend en hij heeft nooit een keer ‘foei’ tegen me 

gezegd of voor iets wat ik gedaan had, gezegd: ‘Waarom heb je het gedaan?’ of voor iets wat ik 

achterwege liet: ‘Waarom heb je het achterwege gelaten?” (Moslim-2309) 

Allah (s.w.t) zegt: “Aanvaard de verontschuldiging en roep op tot het behoorlijke en wend je af 

van de onwetenden”. (S7-A199) 

 

Goed gedrag is een zegen voor een persoon en zijn gemeenschap. Het is een teken van vooruitgang en 

een hoge positie in het zicht van Allah (s.w.t) en het zorgt ervoor dat iemand geliefd wordt bij anderen. 
 

We vragen Allah (s.w.t) ons te helpen om te houden van Zijn Boodschapper (s.a.w) en hem ons 

dierbaarder te maken dan onze kinderen, ouders, families en onszelf. 
 

En Allah weet het het beste. 
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