
Omgang met je buren 

Vrijdagpreek van vrijdag 4 oktober 2019  
 
Bismillahi arahmani araheem, 
 
Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: omgang met je buren.  
 
Allah swt zegt in vers 36 van surah an-Nisaa het volgende:  
 

َمٰى  ـٰ ا َوبِِذى ٱۡلُقۡربَٰى َوٱۡليََت ن ً۬ ـٰ ا ۖ َوبِٱۡلَوٲلَِدۡيِن إِۡحَس َ َوََل تُۡشِرُكوْا بِهِۦ َشۡيـ ً۬ َوٱۡعُبُدوْا ٱَّلله
بِيِل َوَما  كِيِن َوٱۡلَجاِر ِذى ٱۡلُقۡربَٰى َوٱۡلَجارِ ٱۡلُجُنبِ َوٱلصهاِحبِ بِٱۡلَجۢنبِ َوٱۡبِن ٱلسه ـٰ َوٱۡلَمَس

َ ََل ُيِحبُّ َمن َڪاَن ُمۡخَتاَل ً۬ َفُخور ا ُنُكمۡ  ۗ إِنه  ٱَّلله ـٰ  َملََكۡت أَۡيَم

En aanbid Allah en ken Hem geen enkele deelgenoot toe, en behandel de ouders op een goede wijze, 
(evenals) de verwanten, de wezen, de behoeftigen, de verwante buur, de naaste buur, de naaste 
metgezel, de reiziger en wat jullie rechterhand bezit. Waarlijk, Allah houdt niet van degene die zich 
verwaand en hooghartig opstelt.  

Vandaag zullen we stilstaan bij een zeer essentiële vraag: hoe moeten we omgaan met onze buren? 
Allah swt maakt hier een statement dat we goed moeten omgaan met onze buren, zowel een verwante 
buur maar ook een naaste buur. De omgang met de buren is iets wat ons allemaal aangaat. Burenruzies 
en burenoverlast zijn zaken die vaak genoeg ter sprake komen. Een slechte buur is iets om een grote 
afkeer van te hebben terwijl een goede buur zoals een spreekwoord zegt beter is dan een verre vriend. 
In de islam is er veel te vinden over de omgang met buren. De omgang met de buren is een onderwerp 
die vaak genoemd is door onze profeet Mohamed vzmh. Er zijn vele overleveringen waarbij onze profeet 
Mohamed vzmh ons leert hoe we om moeten gaan met onze buren en welke rechten de buren op ons 
hebben.  De profeet Mohammed zei: “Jibriel heeft zo vaak het goede gedrag jegens de buren 
benadrukt, dat ik dacht dat hij mij zou gaan bevelen hen het recht van erfgenamen te geven.” 

. Wij moeten bewust zijn van het feit dat we een grote verantwoordelijkheid dragen als het gaat om ons 
gedrag met de niet-moslims. Ons gedrag is een visitekaartje van de islam, vooral als het gaat om onze 
omgang met onze buren. De profeet Mohammed vzmh zei aansluitend hierop het volgende: “Bij Allah, 
hij gelooft niet! Bij Allah, hij gelooft niet! Bij Allah, hij gelooft niet!” Ze vroegen aan de Profeet (vrede 
en zegeningen zij met hem) gevraagd: “Wie (gelooft er niet), O boodschapper van Allah?” Hij zei: 
“Degene wiens buren niet veilig zijn voor zijn kwaad, zal het Paradijs niet binnengaan.” 

In de Islam bestaan een aantal rechten en plichten tegenover onze buren. Een deel van de rechten en 
plichten als buren dient ervoor te zorgen dat buren geen last ondervinden en dient ervoor te waken dat 
buren zich niet gestoord en belemmerd voelen. Er moet ook op gelet worden dat buren niet door 
onzorgvuldigheid of ondoordachtheid in gevaar komen. Buren mogen elkaar niet bespioneren en niet 
observeren, en alles wat men toch te weten komt over het privacy-leven van de buren dient geheim te 
worden gehouden.  



Ruzie maken en schelden is uiteraard verboden. Dat geldt ook voor de kinderen van beide buren. Ook 
dient voorkomen te worden dat buren overlast hebben (door afvoer) van afval, lawaai, harde geluiden 
etc. Over het recht op rust dient gewaakt te worden. Het is heel belangrijk dat je je buren behandelt op 
de wijze hoe jij ook behandelt wilt worden. Een goede buur kan een grote impact hebben op het geluk 
en de rust binnen het gezin.  

Wie vallen er onder de term van buren?  

Zowel gelovige als ongelovigen in een straal van 40 huizen van elke richting behoort tot je buren. De 
Profeet Mohamad vzmh heeft volgens een overlevering gezegd: Er zijn drie soorten buren: De buur die 
één recht heeft, de buur die twee rechten heeft en de buur die drie rechten heeft. De buur die één 
recht heeft, is de buur die geen moslim en geen familie is (recht van buurschap). De buur die moslim is 
heeft twee rechten, namelijk één als buur en één als moslim. De buur die moslim en familie is, heeft 
drie rechten, namelijk één als buur, één als moslim en één als familielid. 

Hieruit kunnen we de concluderen dat ongeacht iemands achtergrond, de buur het recht van buurschap 
bij ons heeft. Als we kijken naar het leven van de moslims in de tijd van de profeet, dan zien we dat ze 
heel bewust waren van de rechten van de buren. Zij kenden de rechten van de buren zeer goed en 
praktiseerde dit ook, ongeacht of de buren gelovig of ongelovig waren.  

Beste broeders en zusters, neem deze punten mee en wees een voorbeeld en een ambassadeur van de 
islam.  

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!  

 


