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Eén van de fundamenten van het geloof en de principes van de islam is om de geest van broederschap 

in het geloof tussen moslims te vestigen en vriendelijkheid in de gemeenschap van gelovigen te 

bevorderen. Allah de verhevene zegt: “Voorwaar, de gelovigen zijn elkaars broeders, sticht 

daarom vrede tussen jouw broeders”. (S49-A10) 
De profeet (s.a.w) zei: “Een moslim is de broer van zijn medemoslim”. (Moslim) 

Dit geweldige principe en belangrijke fundamentele kenmerk van de islam vereist een aantal rechten, 

plichten, verantwoordelijkheden en verplichtingen. Allah (s.w.t) zegt: “En de gelovige mannen en de 

gelovige vrouwen zijn elkaars helpers, zij roepen op tot het behoorlijke en verbieden het 

verwerpelijke” (S9-A71) 
 

Dergelijk broederschap vereist dat een moslim zijn medemoslims op een eervolle manier behandelt. 

De profeet (s.a.w) zei: “Niemand van jullie gelooft (werkelijk) totdat hij voor zijn broeder wenst wat 

hij voor zichzelf wenst”. (Bukharie) 
 

Het is het soort broederschap dat oprechte waarheid weerspiegelt in het tot stand brengen van wat goed 

en heilzaam is voor moslims en het kwaad van de gelovigen weghouden. Allah (s.w.t) zegt: “En 

degenen die de gelovige mannen en de gelovige vrouwen kwetsen, zonder dat zij iets (slechts) 

hebben verricht: voorzeker, zij hebben laster en een duidelijke zonde op zich geladen”. (S33-A58) 

De profeet (s.a.w) zei: “Een moslim is degene die nadelige gevolgen voor moslims voorkomt met zijn 

tong en zijn handen” (Bukharie) 

 

Broederschap in het geloof is één van de grootste principes van de islam die een moslim toepast in zijn 

relaties met zijn medemoslims en zijn samenleving als een soort aanbidding en als een symbool van 

het geloof. Een moslim beoefent zo'n broederschap als een grote plicht, niet in de laatste plaats 

gemotiveerd door opportunistische doelen of persoonlijke belangen. Op deze manier wordt de 

moslimsamenleving als een gebouw waarvan de verschillende stenen elkaar ondersteunen. Onze 

geliefde profeet (s.a.w) zei: “De gelovige is voor zijn broeder zoals een gebouw waarvan de stenen 

elkaar ondersteunen." Terwijl hij dit zei, kruiste hij zijn vingers om dit te demonstreren”. (Bukharie) 

 

Het is een soort broederschap dat opoffering en zelfverloochening vereist, empathie en mededogen, 

verdraagzaamheid en vriendelijkheid, onder andere verheven kwaliteiten en goede manieren waarop 

onze geliefde profeet (s.a.w) ons aanmoedigde en zei: “De gelovigen zijn in hun onderlinge genade, 

liefde en vriendelijkheid als één lichaam. Wanneer een deel van het lichaam (aan ziekte) lijdt, dan is 

het hele lichaam betrokken in de vorm van slapeloosheid en koorts”. (Moslim) 

 

Beste broeders en zusters, op basis van deze overtuigingen van het geloof en de islamitische 

grondbeginselen, moeten de moslims hun islamitische eenheid en overtuigingen behouden en op hun 

hoede blijven voor de slechte plannen van de vijand om onenigheid in hun gelederen te veroorzaken, 

hun eenheid te vernietigen en gevoelens van vijandigheid en haat onder hen te verspreiden. Allah 

(s.w.t) zegt: “Zij wensen slechts dat jullie lijden. De vijandschap is duidelijk geworden door wat er 

uit hun monden voorkomt, wat hun harten verbergen is nog erger”. (S3-A118)  

 

De huidige stand van zaken, waarin de islamitische natie wordt geteisterd door verdeeldheid en waarin 

de verspreiding van vijandigheid en haat onder haar leden zo wijdverbreid is geworden dat sommigen 

van hen de wapens tegen elkaar hebben opgepakt. Het is in tegenspraak met de religieuze 

voorschriften. De profeet (s.a.w) zei: “Hij die de wapens tegen ons opneemt, is niet één van ons". 
(Bukharie) 
 

Pas op voor de oorzaken van onenigheid en vermijd de factoren die tot opruiing leiden. Pas op voor die 

daden die ontelbare ontboezemingen kunnen veroorzaken, zoals het vergieten van bloed, het onteren 

van anderen, het vernietigen van hun eigendom, het zaaien van onenigheid, en het doen nalaten van de 

moslims, terwijl hun vijanden vrolijk toekijken en hun ongeluk betreuren . Dit is precies wat er nu 

gebeurt met de moslimnatie. 

De Khotba van vandaag gaat over het volgende 180112 
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Allah (s.w.t) zegt: “En als zij met jullie (ten strijde) zouden trekken, dan zouden zij voor jullie niets 

vermeerderd hebben dan wanorde, en zij zouden zeker tussen jullie heen en weer rennen om tussen 

jullie tweedracht te zaaien, en onder jullie zijn er die geneigd zijn naar hen te luisteren. En Allah 

kent de onrechtplegers”. (S9-A47) 

 

Eén van de grootste oorzaken van opruiing waar we op moeten letten en die we moeten voorkomen, is 

de neiging van sommigen om de meerderheid van de moslims met ongeloof te belasten, zonder enig 

bewijs van de koran of enige leiding van de profeet (s.a.w). 
 

De profeet (s.a.w) zei: “Degene die het gebed verricht richting onze Qibla , onze geslachte dieren eet, 

is de moslim die onder de bescherming van Allah (s.w.t) en Zijn boodschapper (s.a.w) staat”. ( 

Bukharie). De profeet (s.a.w) zei ook: “Een moslim is de broer van zijn medemoslim; hij zou hem niet 

moeten onderdrukken en ook niet in gebreke blijven, of op hem neerkijken. Alles van een moslim is 

onschendbaar voor een andere moslim: zijn bloed, zijn bezittingen en zijn eer”. (Moslim) 

 

Eén van de tekenen van goddelijke hulp en aanwijzingen van geluk is om eenheid tussen moslims tot 

stand te brengen en hen te helpen overeenstemming te bereiken. Omgekeerd, één van de tekenen van 

goddelijke afwijzing en aanwijzingen van teleurstelling en verlies is om de zaden van onenigheid 

onder moslims te zaaien en tegen elkaar in te zetten. Allah (s.w.t)  zegt: “Er is geen goedheid in veel 

van hun heimelijke gesprekken, behalve wie aanmaant tot liefdadigheid of wijsheid of verzoening 

tussen de mensen, wie dat doet om het welbehagen van Allah te bereiken: Wij zullen hem een 

geweldige beloning geven”. (S4-A114)  Allah (s.w.t) zegt ook: “Vreest dan Allah en sticht vrede onder 

jullie. En gehoorzaamt Allah en Zijn Boodschapper, als jullie gelovigen zijn”. (S8-A1) 
 

De profeet (s.a.w) zei: “Zal ik u niet informeren over wat deugdzamer is dan de rang van vasten, 

Salaat en naastenliefde? Ze zeiden: Maar natuurlijk! Hij (s.a.w) zei: Vrede tussen elkaar”. (At-Tirmidhi) 
 

Daarom moet elke moslim streven naar het zuiveren van zijn hart tegen elke vorm van wrok tegenover 

zijn moslimbroeders, ongeacht hoe verschillend hun standpunten kunnen zijn. Hij zou ze alle goeds en 

voordelen toewensen. Onze geliefde profeet (s.a.w) zei: “Degene die bevrijd wil worden van het 

Hellevuur en toegelaten wil worden in het Paradijs moet sterven terwijl hij gelooft  in Allah en de 

Laatste Dag en moet de mensen behandelen zoals hij door hen behandeld wil worden” (Moslim) 
 

O Allah! Verleen glorie en macht aan de islam en de moslims.  

O Allah! Bescherm moslims overal. 

O Allah! Bescherm hen tegen het kwaad in zichzelf en tegen hun slechte daden.  

O Allah! Verspreid de geest van broederschap onder de moslims.  

O Allah! Laat ze van elkaar houden en met elkaar samenwerken in gerechtigheid. 

O Allah! vergeef onze zonden en de zonden van alle moslims.  
 

Amien 
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