
Het goede voorbeeld 

Vrijdagpreek van 14 oktober 2016 

 
Bismillahi Rahmani Arrahiem, 

Onderwerp van vandaag is: Het goede voorbeeld.  
 
Allah swt zegt in soerah Al-Ahzaab vers 21 het volgende: 
 
Voorzeker, in de Boodschapper van Allah is (er) voor jullie een goed voorbeeld, voor degene die op (de 
Ontmoeting met) Allah en de laatste dag hoopt, en (voor degene die) Allah veelvuldig gedenkt. 
 
De Islam roept de gelovigen op om een goed voorbeeld te zijn voor de medemensen. Een goed voorbeeld in 
de zin van goede daden en niet in slechte daden, wat we tegenwoordig helaas vaak zien. In eerdergenoemd 
vers beschrijft Allah swt onze profeet Mohamed vzmh als een goed voorbeeld voor de gehele mensheid. De 
profeet vzmh was met zijn nobel karakter één van de liefste en zachtste personen die ooit op aarde heeft 
rondgelopen. Zoals de profeet vzmh voor ons als individuen het beste voorbeeld is, dienen wij ook voor onze 
medemensen, onze kinderen, onze familieleden en onze vrienden het beste voorbeeld te zijn.  
 
Onze geliefde profeet Mohamed vzmh is vanwege zijn goede en hoge karaktereigenschappen - die hij 
gedurende zijn leven zelf heeft ontwikkeld – het beste voorbeeld. Allah swt zegt in de koran in soerah Al-
Qalam vers 4 het volgende over onze profeet Mohamed vzmh: 
 
En voorwaar, jij beschikt zeker over een geweldig karakter. 
 
In een groot aantal hadiths lezen we dat alle metgezellen (moge Allah swt tevreden met hen zijn) elk moment 
van de dag leerden van de profeet vzmh en hem opvolgden in zijn goede gedrag. Vervolgens werden de 
metgezellen ook een voorbeeld voor de overige na volgelingen. Wij moslims dienen deze ketting door te 
zetten door ook het goede voorbeeld te geven. Wij moeten de karaktereigenschappen van de profeet als 
voorbeeld nemen en we moeten ze eigen maken.  
 
Vandaag de dag, in deze zeer moeilijke en zware tijden, hebben wij als moslims een houvast nodig en goede 
voorbeelden. In de basis is de profeet ons beste voorbeeld en vervolgens zijn wij allemaal ambassadeurs van 
de Islam en dienen we goed gedrag te vertonen, omdat onze kinderen, onze familieleden, niet-moslims enz. 
naar ons gedrag kijken.  
 
Het Nederlands spreekwoord ‘Een goed voorbeeld doet goed volgen’ gaat zeker op, aangezien het 
vastgesteld is dat als iemand op een goede manier handelt, anderen dat vanzelf overnemen. Allah swt is 
tevreden op de gelovigen die goed zijn en vervolgens ook andere mensen middels hun gedrag aansporen 
goed te doen. Allah swt zal de gelovigen belonen voor deze inspanningen. Voorts dienen wij ons ook zeer 
hoog bewust te zijn van het feit dat slecht gedrag of slechte voorbeelden, ook ertoe kunnen leiden dat 
anderen tot slecht gedrag kunnen worden aangespoord. Allah swt zal de verantwoordelijken hier zeker voor 
verantwoordelijk stellen.  
 
 
 
 



De profeet Mohammed vzmh heeft het volgende gezegd hierover: 
 
'Degene die een ander tot goedheid aanspoort, zal dezelfde beloning krijgen als degene die naar zijn advies 
handelde, zonder dat er beloning afgaat van degenen die naar zijn advies handelde. En degene die een 
ander tot slechtheid aanspoort, zal dezelfde zonde dragen als degene die naar zijn advies handelde, zonder 
dat de straf van degene die naar zijn advies handelde minder wordt'. 
 
Een praktisch voorbeeld van hetgeen we hebben besproken zijn bijvoorbeeld de mensen die regelmatig na de 
vrijdagpreek naast het moskeegebouw staan te roken. Voorbij komende jongeren zien deze volwassenen als 
voorbeeld en kunnen vervolgens onterecht denken dat roken toegestaan is. Vervolgens is voor hen de 
drempel om zelf ook te gaan roken heel klein. Een slechte voorbeeld dus!! 
 
Kortom beste broeders en zusters, wees een goed voorbeeld voor jouw omgeving en wees bewust van jouw 
verantwoordelijkheid!  
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht! 
 
Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh. 


