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Vrijdagpreek van vrijdag 22 maart 2019 

 
Bismillahi arahmani araheem, 
 
Het onderwerp van vandaag is: islam is een religie die mensen samenbrengt.  

 
Allah swt zegt in surah al-Hoedjoeraat, aya 13 het volgende: 
 

ا   ۚ إِنَّ أَۡڪَرَمُكۡم  ا َوَقبَآٰٮَِٕل لَِتَعاَرُفوٰٓ ُكۡم ُشُعوب ٍ۬ ـٰ نَثٰى َوَجَعۡلَن
ُ
ُكم م ِن َذَكر ٍ۬ َوأ ـٰ ٰٓأَيَُّہا ٱلنَّاُس إِنَّا َخلَۡقَن ـٰ يَ

َ َعلِيم  خَ بِير ٍ۬  ِ أَۡتَقٮُٰكمۡ  ۚ إِنَّ ٱَّللَّ  ِعنَد ٱَّللَّ
 

O mensen, waarlijk, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot 
volkoren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar zullen leren kennen. Voorwaar, de meest eervolle 
(persoon) van jullie bij Allah is degene die (Allah) het meest vreest. Voorwaar, Allah is op de hoogte (van 
alles), Alwetend (over het verborgene).   
 
Allah swt maakt ons hier duidelijk dat hij de mensen verschillend heeft geschapen, ieder volk en iedere stam 
heeft zijn of haar eigenschappen. Tevens zien we dat Allah swt de mensheid aanspreekt, Hij geeft ons een 
opdracht om elkaar te leren kennen. De islam is een religie die mensen samenbrengt, ongeacht wat de 
verschillen zijn tussen mensen, we hebben allemaal één overeenkomst en dat is dat we allemaal afkomstig 
van Adam en Eva. Tevens zien we dat er vele voorschriften zijn in de islam die de positie van ieder mens, 
ongeacht wat zijn of haar achtergrond is, beschermt. Deze voorschriften hebben allemaal één doel en dat is 
dat er een vruchtbare samenleving gevormd wordt wat gekenmerkt wordt door rust en vrede.  
 
Als we kijken naar het leven van onze profeet Mohammed vzmh dan zien we dat hij ons vele lessen heeft 
meegeven hoe we praktisch invulling hieraan kunnen geven. Als we kijken naar de preek van de 
afscheidsbedevaart van onze profeet Mohammed vzmh dan zien we dat hij gelijkheid en broederschap 
benadrukte evenals het belang van elkaar goed behandelen. Hij zei de volgende woorden: “O mensen! 
Luister aandachtig naar mij, daar ik niet weet of ik na dit jaar ooit weer onder jullie zal zijn. Luister daarom 
voorzichtig naar wat ik zeg en geef deze woorden door aan degenen die vandaag niet aanwezig konden 
zijn. O mensen! Net zoals jullie deze maand, deze dag en deze stad als heilig beschouwen, net zo zijn de 
levens en bezittingen van iedere mens heilig goed voor jullie. Geef de goederen die jou zijn toevertrouwd 
altijd weer terug aan hun rechtmatige eigenaars! Doe niemand pijn, opdat niemand jou pijn zal doen. Weet 
dat jullie je Heer zullen ontmoeten (op de Dag des Oordeels) en dat Hij jullie zeker zal afrekenen op jullie 
daden". 
 
Als we kijken naar hoe men tegenwoordig kijkt naar de islam, dan zie je dat vele mensen in de wereld ten 
onrechte een negatief beeld hebben over de islam. Men denkt vaak onterecht dat het een religie is die 
mensen uit elkaar drijft. Terwijl de islam juist mensen, ongeacht wat de verschillen zijn onderling, bij elkaar 
brengt. Er zijn vele misconcepten over de islam die ook deels te maken hebben met het verkeerd praktisch 
handelen van de moslims zelf, denk hierbij aan (bewust) misinterpretaties om zo de eigen belangen te 
kunnen bereiken. Islam is een religie die gefundeerd is op vrede. Als we kijken naar de afgelopen periode dan 
zien we dat de islam van alle kanten wordt aangevallen, denk hierbij aan de terroristische aanslag in 
Christchurch in Nieuw-Zeeland waarbij 50 broeders en zusters zijn vermoord. Een aanslag die niet alleen is 
gepleegd op de moslims maar op de gehele mensheid. De vraag die vaak nu gesteld wordt, is hoe wij hierop 



moeten reageren. De islam leert ons dat we op een rechtvaardige manier moeten reageren. Allah swt zegt in 
surah al-Maa’idah in aya 8 het volgende:  
 

 َوََل يَۡجرَِمنَُّڪۡم َشَنَٔاُن َقۡوم  َعلَٰىٰٓ أََلَّ تَۡعِدلُوا   ۚ ٱۡعِدلُوا  ُهَو أَۡقَرُب لِلتَّۡقَوٰى  ۖ

 
En laat de haat van een volk jullie er niet toe leiden om niet rechtvaardig te zijn. Wees rechtvaardig, dat is 
dichter bij godsvrucht.  
 
Tevens zegt Allah swt in surah Nahl in aya 90 het volgende: 
 

ِن َوإِيَتآٰىِٕ ِذى ٱۡلُقۡربَٰى  ـٰ َ يَۡأُمُر بِٱۡلَعۡدِل َوٱۡۡلِۡحَس  إِنَّ ٱَّللَّ
 
Voorwaar, Allah beveelt rechtvaardigheid, het goede en het geven (van hulp) aan de verwanten.  
 
Allah swt leert ons dat je rechtvaardig moet reageren, zelfs tegen diegene die jou probeert te bestrijden. Als 
we kijken naar het leven van ons profeet Mohammed vzmh dan zie we dat hij vele vijanden had. Hij heeft 
zichzelf nooit verlaagt tot het niveau van de ander, hij bleef ten aller tijden nobel en rechtvaardig. Op die 
manier moeten wij ook reageren op zulke gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Wij moeten nobel en 
rechtvaardig reageren. Tevens moeten we onze naasten duidelijk maken waar de islam voor staat en dat het 
een religie is van rechtvaardigheid en vrede. De islam is een religie die mensen samenbrengt. Volgende week 
zullen we verder gaan met deze reeks.  
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!  
 
Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh. 


