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Vandaag wordt stilgestaan bij de vraag: Wat kan de vrouw praktisch doen om een gezonde gezinssituatie 

te creëren en te behouden? 

 

5 taken die een vrouw kan uitvoeren:  

 

De 1e taak is: De vrouw dient te handelen en zich te gedragen en zaken te verrichten die haar echtgenoot 

en gezinsleden tevreden stellen. De profeet (vrede zij met hem) heeft over de vrouwen gezegd: dat het 

paradijs hun beloning zal zijn als hun mannen tevreden over hen zijn. Daarnaast heeft profeet Dawoed 

(vrede zij met hem) een vrouw met goed gedrag en goede manieren vergeleken met een vrouw die een 

kroon op haar hoofd draagt. Zij wordt als koningin gewaardeerd.   

 

De 2e taak is: De vrouw zorgt thuis en in haar omgeving voor een goede en gezellige sfeer. Zij lacht met 

haar man en gezinsleden. Hiermee ontstaat een vriendelijke sfeer. Een lach kost niets! 

De profeet (vrede zij met hem) heeft ons geleerd dat wanneer een gelovige kleine goede daden verricht, 

zoals bijvoorbeeld een glimlach, dat we dit zeker niet moeten onderschatten.  

Een persoon is ooit de vraag gesteld: “Wat maakt je gelukkig met je vrouw?” Zijn antwoord hierop was: “De 

glimlach op haar gezicht” . 

 

De 3e taak is: De vrouw spreekt en handelt op een goede en fatsoenlijke manier met haar echtgenoot en 

gezinsleden. Dit betekent dat absoluut geen onbeleefde en kwetsende taal gebruikt mag worden met 

elkaar. De vrouw van een metgezel vertelde met trots aan andere vrouwen: “Ik spreek en behandel mijn 

echtgenoot als koning opdat hij me als prinses behandelt!”.  

 

De 4e taak is: De vrouw steunt haar echtgenoot ten alle tijden, in goede en moeilijke tijden. Het beste 

voorbeeld hiervan is Khadija, de vrouw van de profeet (vrede zij met hem). Zij steunde de profeet in voor- 

en tegenspoed.  

 

De 5e taak is: De vrouw werkt niet tegen of is niet negatief ten opzichte van de standpunten van haar 

echtgenoot. Dit werkt namelijk als vuur in huis. Natuurlijk is het belangrijk dat de vrouw haar mening geeft. 

Overleg met elkaar is goed. Maar, dit moet op een beleefde wijze gebeuren. Een wijze vrouw gaf haar 

dochter kort voor het huwelijk het volgende advies: “Probeer je man niet tegen te spreken, want het 

tegenspreken en negatief zijn werkt als rook op bijen. Dit kan er toe leiden dat je je man verjaagt”. 

 

 

 


