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Vrijdagpreek van vrijdag 21 september 2018 

 
Bismillahi arahmani araheem, 
 
Het onderwerp van vandaag: de lessen uit de emigratie (hidjrah) van onze profeet Mohammed vzmh.  

Allah swt zegt in surah at-Tawbah, ayah 40 het volgende: 

ُ إِۡذ أَۡخَرَجُه ٱلاِذيَن َڪَفُروْا ثَانَِى ٱۡثَنۡيِن إِۡذ ُهَما فِى ٱۡلَغاِر إِۡذ يَُقوُل  إَِّلا تَنُصُروُه َفَقۡد نََصَرُه ٱَّللا
َ َمَعَنا ۖ ِحبِهِۦ ََّل تَۡحَزۡن إِنا ٱَّللا ـٰ  لَِص

Als jullie hem (Mohammed) niet helpen; voorzeker, Allah zal hem helpen zoals (Hij hem hielp) toen 
degenen die niet geloofden hem verdreven en tot hij één van de twee behoorde die zich in de grot 
bevonden, (en) toen hij tegen zijn metgezel zei: “Wees niet bedroefd; voorwaar, Allah is met ons.” 

Vandaag bevinden we ons in de maand Muharram. Vandaag zullen we stilstaan bij de emigratie van onze 
profeet Mohammed vzmh van Mekka naar Medina. We zullen stilstaan bij 5 lessen:  

1. De eerste les die we kunnen trekken uit de hidjrah is hoe wij om moeten gaan met ons geloof. Tijdens de 
hidjrah trokken onze profeet Mohammed vzmh en zijn metgezellen weg uit Mekka. Mekka is een hele 
geliefde plaats voor Allah swt, maar ook onze profeet vzmh en zijn metgezellen hielden erg van deze 
plaats. Zij zijn niet zomaar vertrokken. Nee, zij werden weggejaagd. Ze lieten alles achter. Ze vertrokken 
niet met een gerust hart, maar vertrokken in het geheim en met een angstig gevoel. Het was een enorme 
opoffering die zij deden. Eén van de metgezellen was Souhaib. Hij wilde emigreren en kwam de Quraysh 
tegen. Op dat moment zeiden zij tegen hem: ‘Op het moment dat jij naar Mekka kwam, bezat jij niets. Nu 
jij hier in Mekka rijkdom hebt verworven, wil jij weer vertrekken en wil je al jouw rijkdom meenemen. Dat 
gaan we niet toestaan.’ Souhaib antwoordde hierop: ‘En als ik mijn rijkdom hier laat, mag ik dan wel 
vertrekken?’, waarmee de Quraysh instemden en Souhaib emigreerde. Toen onze profeet Mohammed 
vzmh hierover op de hoogte werd gebracht: ‘de handel die Souhaib met Allah swt heeft gedreven, is de 
beste handel’. Uit deze situatie volgde ook aya 207 uit surah al-Baqarah:  

 بِٱۡلِعبَاد
ُۢ
ُ َرُءوُف ِ  ۗ َوٱَّللا  َوِمَن ٱلنااسِ َمن يَۡشرِى نَۡفَسُه ٱۡبتَِغآَء َمۡرَضاتِ ٱَّللا

 

“En onder de mensen zijn er (Sommigen) die zichzelf verkopen, strevend naar het Welbehagen van Allah. 
En Allah is het Meest Zachtaardig voor de dienaren.”  

2. Uit de hidjrah kunnen we ook lessen trekken over hoe wij ons karakter moeten vormgeven. We moeten 
netjes en verstandig leven. De dochter van abu-Baqr as-Sidiq, Asma, brak haar haarband en deed daar 
dadels in voor onze profeet Mohammed vzmh. Abu-Baqr as-Sidiq hield in de tijd dat de profeet 
Mohammed vzmh zich schuilhield alles in de gaten en probeerde de profeet Mohammed vzmh op de 
hoogte te brengen van wat er gebeurde. Abdellah ibn Ouraykit was in die tijd nog geen moslim, maar 
toch wees hij onze profeet Mohammed vzmh de weg om de emigratie te kunnen voortzetten. 

 
3. De aardsengel Jibriel alayhi salaam kwam naar de profeet Mohammed vzmh en bracht hem op de hoogte 

dat de Qurajsh hem wilden vermoorden in de nacht en dat hij daarom niet in zijn bed mocht slapen. Toen 



de nacht aanbrak, ging sidna Ali ibn Talib op de plek van Mohammed vzmh liggen, zodat onze profeet 
Mohammed saw kon vluchten. Hij ging naar buiten, Allah swt heeft de Quraysh blind voor hem gemaakt, 
zodat hij rustig kon vertrekken en de Quraysh dachten dat hij nog in zijn bed lag, terwijl sidna Ali daar lag. 
Sidna Ali heeft zijn leven dus in gevaar gebracht ten dienste van onze profeet Mohammed vzmh. Hij 
heeft hiermee bijgedragen aan de Islam.  

 
4. De vierde les die we kunnen trekken uit de hidjra is dat we vertrouwen moeten hebben in Allah swt. 

Degenen die vertrouwen op Allah swt, zullen nooit iets tekortkomen. Ze zullen zich altijd in het licht van 
Allah swt bevinden en Allah swt zal hen altijd beschermen. Op het moment dat onze profeet Mohammed 
vzmh wilde emigreren naar Medina, was zijn woning omringd door de Quraysh. Desondanks is het hem 
gelukt om weg te komen, met Allah’s wil. Hiermee komen we terug op de aya die we aan het begin van 
deze preek hebben gehoord, namelijk: “Wees niet bedroefd; voorwaar, Allah is met ons.” Hij zorgde 
ervoor dat er iemand was die op de uitkijk stond, iemand die op zijn plek lag om de Quraysh af te leiden. 
Kortom, hij deed zijn best, deed alle voorbereiden en legde daarna al zijn vertrouwen in de handen van 
Allah swt.   

 
5. De vijfde en laatste les die we vandaag kunnen trekken uit de hidjrah is dat ons geloof de waarheid is. 

Onze profeet Mohammed vzmh is van Mekka naar Medina getrokken om de Islam te vestigen en te 
verspreiden.  

 ثُما نَُنج ِى ُرُسلََنا َوٱلاِذيَن َءاَمُنواْ  ۚ َكَذٲلَِك َحقًّا عَ لَۡيَنا نُنجِ ٱۡلُمۡؤِمنِينَ 

“En als zij hadden geloofd en (Allah) hadden gevreesd, dan zou de Beloning van Allah veel beter zijn 
geweest. Als zij (het) maar wisten.” 

Beste broeders en zusters, neem deze lessen mee en prakiseer ze. Bedankt voor jullie aandacht!  


