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Beste broeders en zusters. Het onderwerp van vandaag is: de rol van de vrouw in het gezin.
De profeet Mohammed vzmh heeft overgeleverd in een hadith dat de vrouw gelijkwaardig is aan de man. De
vrouw kent haar verantwoordelijkheden en de man kent zijn verantwoordelijkheden. Binnen de Islam heeft
de vrouw een verheven positie. Zij bekleedt de belangrijkste rol in het leven van iedere mens. Zij is onze
moeder. In feite is een moslima voor iedereen de eerste leraar in het bouwen van een rechtschapen
maatschappij. Vandaag zullen we stilstaan bij de rol van de vrouw in het gezin.
De vrouw is de bron van genade, barmhartigheid en rust in het gezin. Als we in de koran gaan kijken, dan zien
we dat Allah swt de vrouw vaak heeft genoemd. Zo zien we dat een hoofdstuk vernoemd is naar een vrouw,
de moeder van profeet Isha, Mariam. Mariam wordt uitvoerig beschreven in de koran. Allah swt geeft ons
deze beschrijvingen zodat wij deze als voorbeeld kunnen nemen. Zo wordt Mariam beschreven in surah alMaidah in vers 75 als volgt:

ص ِديقَة
ِ ُّه ۥ
ُ َو ُأم
Zijn moeder was een waarachtige vrouw.
Allah swt beschrijft Mariam als een waarachtige vrouw. Waarachtig betekent dat alles wat ze in haar hart
had, had ze ook op haar tong. Ze deed er alles aan om de tevredenheid van Allah swt te bereiken. We zien dit
ook sterk terug in de opvoeding van haar zoon Isha. De lering die we hieruit kunnen halen is dat een correcte
islamitische opvoeding begint bij onszelf. Als moeder behoor je een voorbeeld te zijn voor je kinderen. Zoals
eerder aangegeven bekleedt de vrouw de belangrijkste rol in het leven van de mens. Zij is onze moeder. De
islam leert ons dat de moeder een grote verantwoordelijkheid draagt in de opvoeding van de kinderen. De
relatie tussen de moeder en het kind is zeer bijzonder. De relatie begint al voordat het kind al geboren is. Om
die reden is zij de persoon dit als eerste ons vormt tot wat we worden. Om die reden moet de vrouw bewust
zijn van haar verantwoordelijkheid. Zij moet de juiste islamitische waarden en normen meegeven aan haar
kinderen. De moeder moet het kind al op een jonge leeftijd meegeven dat ze altijd de waarheid moeten
spreken, dat ze goed moeten zijn voor hun naasten, dat ze anderen moeten respecteren en dat ze altijd het
goede moeten spreken. Het begint al op een hele jonge leeftijd. Het sleutelwoord hierbij is aandacht. De
vrouw moet oprecht en serieus aandacht schenken hieraan. Het is netals het planten van zaadjes, als je
goede zaadjes plant, dan zal je later de vruchten hiervan proeven. Als je niks plant, dan zal je geen vruchten
zien. Een mooi voorbeeld hiervan is de moeder van Imam Maalik. Zij besloot haar zoon op een jonge leeftijd

naar een geleerde te sturen om hem te onderwijzen. Het eerste wat ze tegen deze geleerde zei, is dat hij
eerst waarden en normen moet onderwijzen aan haar zoon zodat hij een goed gedrag ontwikkeld.
Tevens is het belangrijk dat de vrouw geduld moet hebben, vooral als het gaat om de opvoeding van de
kinderen. De beloning is groot bij Allah swt. Zoals Aisha, de vrouw van de profeet Mohammed vzmh,
verhaalde: “Een arme vrouw met twee dochter kwam aan mijn huis om liefdadigheid te vragen. Het enige
wat ik had waren drie dadels, die ik aan de vrouw en haar twee dochters gaf. De vrouw gaf aan ieder dochter
een dadel en liet één dadel voor haarzelf over. Maar toen haar twee dochters hun dadel hadden genuttigd,
keken ze hun moeder aan, wachtend op de dadel die zij had. Dus de moeder kreeg medelijden met haar twee
dochters en deelde de dadel in tweeën en gaf iedere dochter een halve dadel. Uiteindelijk vertrok de vrouw
met haar dochters. Toen de profeet terug kwam informeerde ik hem over het gebeuren. Waarop hij
antwoordde: ‘Diegene die dochters heeft en ze op de juiste manier opvoedt, dit zal een scheidsmuur zijn
tussen hem en de Hel zijn.’.”
Kortom, de vrouw heeft een belangrijke rol in het gezin. Niet alleen in de opvoeding van haar kinderen, maar
zeker ook in de zaken eromheen. Tevens is het ook belangrijk dat de vrouw zich blijft ontwikkelen, we zien
terug in de biografie van de profeet Mohammed vzmh dat zijn vrouwen een hele belangrijke rol hebben
gespeeld in het verspreiden van kennis. De verantwoordelijkheid van een vrouw is niet enkel en alleen het
opvoeden van kinderen, maar haar verantwoordelijkheid en haar rol in de samenleving is groter.
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.
Wasalaam oe3alaikom warah,matoe Allahi wa barakaatoeh.

