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Bismillahi Rahmani Arrahiem, 

Onderwerp van vandaag is:  De manieren van het ziekenbezoek.  
 
Vandaag wordt stilgestaan bij de manieren – volgens de Islam – van het bezoeken van zieken in het 
ziekenhuis of thuis. De profeet vzmh heeft gezegd: “Er zijn zes verplichtingen die een moslim heeft 
tegenover zijn moslim broeder…”. Tot deze verplichtingen behoort ook ziekenbezoek.  
 
De profeet Mohammed vzmh en al zijn metgezellen – moge Allah tevreden over hen zijn - hadden het gebruik 
om bij afwezigheid van een broeder of zuster, actief naar ze te vragen en ze te bezoeken in situaties van 
ziekte en dergelijke.  
 
Het bezoeken van de zieken is een belangrijke zaak die tot gevolg heeft dat de liefde en barmhartigheid in 
een gemeenschap toeneemt. Daarnaast is het ook belangrijk, omdat een ziekenbezoek de zieken hele grote 
steun kan bieden en kan geruststellen in sommige situaties.  
 
Er zijn vele overleveringen die spreken over de gunsten hiervan. Zo zijn er de woorden van de profeet: 
“Wanneer de moslim zijn (zieke) broeder bezoekt, is hij de fruiten van het Paradijs aan het oogsten, totdat 
hij terugkeert.” De beloning voor degene die de zieke bezoekt, wordt vergeleken met een oogst door iemand 
die vruchten verzamelt.  
 
Uit de volgende hadith Qudsi – woorden van Allah swt die zijn overgeleverd door de profeet vzmh – wordt 
duidelijk hoe groots en hoe belangrijk het ziekenbezoek is. De profeet heeft gezegd:  “Allah zal zeggen op de 
Dag des Oordeels: “O zoon van Adam, Ik was ziek en jij bezocht Me niet.” Hij (de zoon van Adam) zal 
zeggen: “O Heer, hoe had ik U moeten bezoeken terwijl U de Heer der Werelden bent?” Allah zal zeggen: 
“Wist jij niet dat Mijn dienaar die-en-die ziek was en jij bezocht hem niet? Wist jij niet dat als jij hem had 
bezocht dat jij Mij bij hem aangetroffen had.” 
 
De profeet vzmh zegt in een aantal overleveringen ook het volgende: “Een oproeper roept naar degene die 
een zieke persoon of zijn broeder in Islam bezoekt, zeggende: “Moge jij gelukkig zijn, moge jouw stappen 
gezegend zijn, en moge jij een waardige positie in het Paradijs bezetten.” 

“Wie een zieke persoon bezoekt, duikt in genade totdat hij gaat zitten. En wanneer hij zit wordt hij erin 
ondergedompeld.” 
 
“Er is geen moslim die vroeg in de ochtend een (zieke) moslim bezoekt of zeventigduizend Engelen zenden 
zegeningen over hem neer, totdat de avond valt. En wanneer hij hem in de avond bezoekt, zenden 
zeventigduizend Engelen zegeningen over hem neer, totdat de ochtend aanbreekt en hij zal een tuin in het 
Paradijs hebben.” 

Het ziekenbezoek is dus van groot belang. Echter aan het ziekenbezoek zijn ook een aantal manieren 
verbonden.  



Allereerst is het van belang dat een gelovige smeekgebeden verricht voor de zieke en Allah swt vraagt om de 
zieke te genezen. Ten tweede is het heel belangrijk om het ziekenbezoek kort te houden, omdat de zieke rust 
nodig heeft. Ten derde dient een gelovige tijdens het ziekenbezoek de zieke gerust te stellen. te steunen met 
mooie en positieve woorden en te stimuleren geduld op te brengen. Het is dus niet toegestaan om negatieve 
zaken te delen.  
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht! 

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh. 


