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Het huwelijk is volgens de islam het basisinstituut met als doel een familie te stichten, het eerste 

onderdeel van de maatschappij. Daarom is het huwelijk een heilig instituut, dat beschermd hoort te 

worden tegen elke vorm van geweld. Het huwelijk in de islam heeft gedeeltelijk als doel het 

vermenigvuldigen van het menselijk ras. Verder weten we dat alle psychologen en sociologen het 

gezin beschouwen als de beste plaats voor een kind om in op te groeien. Daarom moedigt de islam het 

huwelijk aan en beschermt het gezin tegen elke vorm van geweld, opdat de geestelijke gezondheid van 

mannen en vrouwen en kinderen zich positief kan ontwikkelen. Zonder het huwelijk is er geen familie, 

zonder familie is er geen geestelijk, gebalanceerd menswaardig leven voor volwassenen en kinderen. 

 

Er zou geen leven zijn als het concept van een gezin uiteen zou vallen. Het gezin wordt gesticht op 

basis van wederzijds begrip, tevredenheid en overleg. Een gelukkig gezin zoekt naar stabiliteit en richt 

zich op een aantal fundamenten zoals; wederzijds respect, verzorging, het goed omgaan met elkaar, 

liefde voor elkaar, en het behouden van een sterke band onderling. Hierdoor zullen man en vrouw rust 

vinden. En ook versterkt dit de band tussen de gezinsleden waardoor er geen breuk in het gezin zal 

ontstaan en het geluk in het leven wordt voortgezet.  

Het doel van het gezin in de Islam is om Allah (s.w.t) en de profeet (s.a.w) te gehoorzamen en het 

vervullen van de behoeften als mens binnen de grenzen van Allah ().  

Allah () zegt: “En trouwt hen onder jullie die ongetrouwd zijn en de waarachtigen onder jullie 

slaven en slavinnen. Als zij arm zijn, zal Allah hen voorzien vanuit Zijn gunst. En Allah is 

Alomvattend, Alwetend”. (S24-A32) 

We lezen hier een gebod van Allah waarin hij aangeeft, trouw! Allah vertelt ons zelfs dat het huwelijk 

een teken van Hem is, zodat je in je huwelijk innerlijke vrede, onvoorwaardelijke liefde en genade 

vindt. 

Ook zei de profeet (): “O jongeren, ieder van jullie die er toe in staat is, laat hem trouwen, en 

een  ieder die het niet kan, laat hem vasten, want het zal een schild voor hem zijn”. (Moslim) Kunnen 

trouwen betekent hier niet zoals vele van ons denken dat je het huwelijk kunt accepteren, maar kunnen 

trouwen hier is dat je aan de rechten en plichten van een huwelijk kunt voldoen. 

De Islam beschouwt het huwelijk als een instituut om een gezin te stichten. Daarom moedigt de Islam 

zijn volgelingen aan om een partner te zoeken waarmee het huwelijk hoogstwaarschijnlijk succesvol 

zal zijn. Onze geliefde profeet (s.a.w) heeft hierover gezegd: “Een vrouw kan gehuwd worden 

omwille van vier dingen: haar bezittingen, haar afkomst, haar schoonheid en haar religieuze 

toewijding. Zoek degene die religieus toegewijd is! Moge jullie handen met stof gewreven 

worden” (d.w.z. moge jullie slagen). (Bukharie & Moslim) 

Dus als je als moslim met een goede moslima trouwt, dan heeft hij de beste voorziening die er op aarde 

te vinden is. Een goed huwelijk zal zorgen voor rust en bijdragen aan het praktiseren van de Islam. 

 

Over het huwelijksaanzoek heeft onze profeet (s.a.w) gezegd: “Wanneer jullie een huwelijksaanzoek 

krijgen van iemand waarover jullie tevreden zijn met betrekking tot zijn geloof en karakter, 

huw hem dan. En wanneer jullie weigeren: er zal groot verderf en onheil op aarde zijn”. (at-Tirmidhi) 

De Islam spoort de mannen aan om hun vrouwen goed te behandelen en het heeft de vrouwen de 

vrijheid gegeven om hun echtgenoten te kiezen. Ook heeft het de vrouwen een grote 

verantwoordelijkheid in de opvoeding van de kinderen gegeven. 

Zowel de vaders als de moeders hebben binnen de Islam een grote verantwoordelijkheid voor de 

opvoeding van hun kinderen. Het is overgeleverd dat Abdoullah ibn Omar hoorde dat de 

Boodschapper van Allah () zei: “Eenieder van jullie is een herder en is verantwoordelijk voor 

zijn kudde. De leider is een hoeder en is verantwoordelijk voor zijn volk. De man is de hoeder 

van zijn gezin en hij is verantwoordelijk voor degenen die onder zijn hoede vallen. De vrouw is 

de hoedster in het huis van haar echtgenoot en is verantwoordelijk voor degenen die onder haar 
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hoede vallen. De slaaf is de hoeder van de rijkdom van zijn meester en is verantwoordelijk voor 

wat onder zijn hoede is gebracht”. (Bukharie en Moslim) 

 

Het stichten van een succesvol gezin is niet makkelijk, het is een plicht dat vraagt om veel 

voorbereiding en zorg. Het vraagt om liefde en warmte - respect en vertrouwen - luisteren en 

aanmoedigen – de juiste normen en waarden - vermijden van negatieve kritiek - verzorging en 

barmhartigheid voor elkaar. 

Het huwelijk is geen spel maar een serieuze relatie waar rechten en plichten bij horen. Wanneer daar 

slecht mee wordt omgegaan dan kan het leiden tot een bestraffing van Allah (). Daarom is het 

belangrijk dat je er klaar voor bent om een gezin te stichten.  

 

De Islam beschermt de eer, kuisheid, zuiverheid en afkomst van de familie. Het stimuleert het huwelijk 

en verbiedt vrije vermenging van mannen en vrouwen. 

De Islam heeft elk gezinslid een belangrijke rol gegeven om te vervullen. Zodoende dragen de vaders 

en moeders zorg voor de kinderen en geven hen een Islamitische opvoeding.  

De kinderen moeten op hun beurt naar hun ouders luisteren, hen gehoorzamen en de rechten van de 

ouders respecteren, op basis van liefde en respect.  

 

Moge Allah (s.w.t) ons vergeven en beschermen en ons Zijn Paradijs toekennen. 
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