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Bismillahi arahmani araheem, 
 
Het onderwerp van vandaag is: de omgang van de profeet Mohammed vzmh met de mensen.  
 
We bevinden ons in de maand Rabi’ al-Awwal. Dit is een maand waarin de profeet Mohammed vzmh is 
geboren. Om precies te zijn is de profeet Mohammed vzmh geboren op een maandag in de maand Rabi’ al-
Awwal in het jaar van de olifant. Het is een maand waarbij de gelovigen stil staan bij de geboorte van de 
profeet. Om die reden zullen we vandaag stilstaan bij de omgangsvormen van ons geliefde profeet 
Mohammed vzmh.  
 
Allah swt zegt hierover in surah al-Ahzaab in aya 21 het volgende: 
 

َ َوٱۡليَۡوَم ٱۡۡلَِخرَ  لَّقَۡد َكاَن لَُكۡم فِى  ل َِمن َكاَن يَۡرُجواْ ٱَّللَّ
ِ أُۡسَوةٌ َحَسنَةٌٌ۬ َرُسوِل ٱَّللَّ  

ا   َ َكثِير ٌ۬ َوذََكَر ٱَّللَّ  
 
Voorzeker, in de boodschapper van Allah is 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.  
 
Allah swt maakt ons hier duidelijk dat de profeet Mohammed vzmh een voorbeeld voor ons is. Allah swt 
heeft de profeet Mohammed vzmh de opdracht meegegeven om de mensheid te begeleiden naar het pad 
van Allah swt. Een pad wat leidt tot rust en geluk en tegelijkertijd zal deze pad leiden tot de tevredenheid van 
Allah swt. Om die reden moeten wij zijn karakter en zijn nobele gedrag als voorbeeld nemen. Allah swt zegt 
aansluitend hierop in surah al-Qalam in aya 4 het volgende:  
 

 َوإِنََّك لَعَلَٰى ُخلٍُق َعِظيٍمٌ۬ 

 
En voorwaar, jij beschikt zeker over een geweldig karakter.  
 
Als we ons gaan verdiepen in het karakter van ons profeet Mohammed vzmh dan komen we snel tot de 
conclusie dat zijn karakter ontzettend bijzonder en nobel was. Als je kijkt naar de omgang die hij had met de 
mensen, dan was dit bijzonder. Een karakter van iemand wordt bepaald op basis van iemands gedrag maar 
ook in de feitelijke daden van iemand. Tevens wat ook een belangrijke onderdeel van iemands karakter is, is 
de omgang die men heeft met zijn medemens. Vaak wordt het karakter van iemand geassocieerd met de 
uiterlijke daden van iemand, denk hierbij aan de hoeveelheid gebeden die men verricht of de hoeveelheid 
aanbiddingen. Daar draait het uiteindelijk niet alleen om, de gebeden en de aanbiddingen zijn een middel die 
uiteindelijk moeten leiden tot een verbetering van iemands karakter. De mensen om je heen kijken immers 
naar de omgang die je hebt met ze en niet de hoeveelheid gebeden die je hebt verricht.  
 
 
Zoals we eerder hebben gezegd was het karakter van ons profeet Mohammed vzmh nobel. We zullen 
stilstaan bij een aantal karaktereigenschappen van ons profeet:  



 
▪ De profeet Mohammed vzmh behandelde iedereen gelijk, ongedacht wat iemands achtergrond of religie 

was. Hij behandelde zijn medemensen met respect en gastvrijheid.  
▪ De profeet Mohammed vzmh behandelde zijn medemensen met genade en barmhartigheid. Hij was zeer 

attent als het gaat om de gevoelens van zijn medemensen. Hij maakte geen ruzie en was zeer attent in 
zijn woordkeus. Een glimlach sierde zijn gezicht. De profeet Mohammed vzmh heeft aansluitend gezegd 
hierover dat als iemand attent en genadevol omgaat met zijn medemens, Allah swt hem vele 
voorzieningen en gunsten zult schenken.  

▪ De profeet Mohammed vzmh stimuleerde zijn metgezellen om goed gedrag te laten zien tegenover zijn 
medemensen. Positiviteit beheerste hun relaties, de profeet deelde veel complimenten uit als hij een 
goede gedraging zag bij één van zijn metgezellen. Positief gedrag beloonde hij, waardoor men 
gestimuleerd werd om dat soort gedrag te laten zien. Tegenwoordig zien we helaas dat negativiteit onze 
relaties domineert, we zijn continue bezig met straffen in plaats van belonen van goed gedrag. De vraag 
die je aan jezelf kan stellen, is wanneer heb jij een vriend of een vriendin een compliment gegeven voor 
het goed gedrag die je hebt gezien bij hem of bij haar? 

▪ De profeet Mohammed vzmh bezocht altijd de zieken. Als hij te horen kreeg dat één van de mensen uit 
de gemeenschap ziek was, dan bezocht hij deze persoon. Tevens stimuleerde hij de metgezellen om dit 
ook te doen. De blijdschap die je brengt bij de zieke persoon door je bezoek is iets wat je niet moet 
onderschatten.  

▪ De profeet Mohammed vzmh oordeelde niet over zijn medemens, hij was zeer meelevend en 
ruimdenkend. Tegenwoordig als we iets zien, dan hebben we snel de neiging om een oordeel te vellen 
over de betreffende incident of gebeurtenis, terwijl we niet het hele verhaal kennen. Het is daarom 
ontzettend belangrijk om niet te snel oordelen. We moeten in alle tijden tweeogig zijn in plaats van 
éénogig.  

▪ De profeet Mohammed vzmh was heel leergierig en ontwikkeling was voor hem ontzettend belangrijk. 
Een dag voor hem was een dag van ontwikkeling. Verder vroeg hij ook vaak de visie van zijn metgezellen 
bij bepaalde vraagstukken. Hij was de leider van de gelovigen, maar hij stelde zich wel kwetsbaar op en 
vroeg om input van de metgezellen. Een kanttekening hierbij is dat het ging om zaken die gerelateerd zijn 
aan wereldse zaken. Vandaag de dag hebben we ontzettend veel kansen om onszelf te ontwikkelen. Elke 
mogelijkheid die je hebt om jezelf verder te ontwikkelen moet je grijpen en vraag hierbij ook de visie van 
je mensen om je heen.  

▪ De profeet Mohammed vzmh was zeer toegankelijk, iedereen kon op hem afstappen om een vraag te 
stellen of om iets te bespreken met hem. Iedereen voelde zich veilig bij hem, mede vanwege zijn nobele 
karakter en het vertrouwen die hij gaf aan zijn metgezellen. Angst kende men niet in de omgang met de 
profeet. Hij groette iedereen, jong en oud. Hij maakte hierin geen verschil.  

▪ De profeet Mohammed vzmh was zeer vergevingsgezind. Als we kijken naar de omgang die hij had met 
zijn vijanden dan zie je dat dit ook zeer bijzonder was. We leren uit zijn biografie dat hij al zijn vijanden 
heeft vergeven. Vijanden die het leven van de profeet ontzettend moeilijk hadden gemaakt, ondanks dat 
heeft hij de wandaden die ze hem hebben aangedaan vergeven.  
 

Beste broeders en zusters, laten we ervoor zorgen dat we vanaf vandaag bewust worden op de wijze hoe wij 
omgaan met onze medemensen. Laten we het karakter van ons geliefde profeet Mohammed vzmh hierbij als 
voorbeeld nemen. Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!  
 
Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh. 
 


