
Omgaan met besmettelijke ziektes  

Vrijdagpreek van vrijdag 7 februari 2020 

 
Bismillahi arahmani araheem, 
 
Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: omgaan met besmettelijke ziektes.    
 
Allah swt zegt in surah al-Baqara, aya 155:  
 

َن ٱۡۡلَۡمَوٲِل َوٱۡۡلَنُفسِ  َن ٱۡلَخۡوِف َوٱۡلُجوعِ َونَۡقص ٍ۬ م ِ َولََنۡبلَُونَُّكم بَِشۡىء ٍ۬ م ِ
بِِرينَ  ـٰ ِر ٱلصَّ ِ  َوٱلثََّمَرٲتِ  ۗ َوبَش 

“En Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van angst, honger en vermindering van bezittingen, levens en 
vruchten, en verkondig verheugde tijdingen aan de geduldigen.” 

Allah swt maakt een statement, waarin Hij ons belooft dat wij beproefd zullen worden met angst, honger, 
vermindering van bezittingen, levens en vruchten. Deze beproeving kan eenieder treffen. Allah swt belooft 
ons óók dat degenen die geduldig zijn gedurende deze rampen, verheugde tijdingen zullen kennen. Dat wil 
zeggen dat zij die geduldig zijn in dergelijke situaties hoe dan ook beloond zullen worden met de 
tevredenheid van Allah swt. 

Uit een overlevering leren we dat het veel beter is om jezelf te behoeden voor bepaalde rampen voordat zij 
je overkomen. Je neemt preventieve maatregelen. We zeggen ook wel: voorkomen is beter dan genezen. 
Vandaag de dag horen we vele nieuwsberichten over het coronavirus. Meer dan 400 mensen zijn hier 
inmiddels aan overleden. De hele wereld vreest voor deze ziekte. We zien ook dat deze ziekte zich snel 
verspreid over de hele wereld. Er worden allerlei middelen ingezet om de ziekte te behandelen, maar er is 
nog geen specifiek geneesmiddel beschikbaar dat speciaal ontwikkeld is voor deze ziekte. Er zijn een aantal 
zaken die wij kunnen ondernemen om goed om te gaan met rampen of ziekten. Vandaag staan we stil bij vijf 
zaken:  

1. Op het moment dat je merkt dat iemand ziek is en deze ziekte is besmettelijk, dan dien je het risico om 
deze ziekte ook te krijgen te vermijden. Ook dien je zelf ook mensen te vermijden als je zelf ziek bent, 
zodat je andere mensen niet aansteekt. Onze profeet Mohammed heeft ons aanbevolen om kamelen 
niet te laten drinken van het water waarvan zieke kamelen hebben gedronken. Hieruit kunnen we leren 
dat we ziektes dienen te vermijden. Er was een man die naar Medina was gekomen om te handelen. 
Deze man had een besmettelijke ziekte. Onze profeet Mohammed vzmh vertelde hem weg te blijven uit 
Medina, zodat de mensen uit Medina niet aangestoken zouden worden.  

2. We dienen in de stad/het gebied waar een ziekte is ontstaan te blijven. Wat we hedendaags zien, is dat 
mensen per vliegtuig geëvacueerd worden uit een gebied waar de ziekte is ontstaan om hen te 
beschermen. Onze profeet Mohammed vzmh gaf aan zijn metgezellen het advies om op het moment dat 
zich taroen (een besmettelijke ziekte, zoals het coronavirus) voordoet, dat degenen die ziek zijn het 
gebied niet moeten verlaten en dat er geen mensen van buitenaf naar dat gebied moeten komen. Dit 
advies gaf hij natuurlijk om besmettingsgevaar te voorkomen.  



3. Het derde advies is hygiëne. Wij dienen hygiënisch en schoon te zijn. Ons geloof, al hamdoulilah, zorgt er 
eigenlijk al voor dat wij ons vijfmaal daags reinigen voor onze gebeden. Ook adviseerde onze profeet ons 
om onze handen te wassen voor het eten. Deze reinheid is een grote bescherming tegen ziektes.  

4. We dienen elkaar niet bang te maken. We zien op social media dat mensen elkaar bang maken en elkaar 
angstaanjagende video’s sturen. Zelfs onkundige mensen geven elkaar gezondheidsgerelateerde 
adviezen over zware onderwerpen als virussen, terwijl zij hier helemaal geen verstand van hebben. Dit is 
niet juist.   

5. Het vijfde punt sluit aan op het voorgaande punt. In plaats van elkaar bang te maken, dienen we te 
luisteren naar de adviezen die we krijgen van de deskundigen op dit gebied. De deskundige op dit gebied 
in Nederland is het Ministerie van Volksgezondheid. Van hen moeten we adviezen aannemen en deze 
adviezen ook opvolgen.  

Beste broeders en zusters, laat je niet bang maken, maar ga ook niet achter over leunen. Zorg ervoor dat je 
jezelf beschermt door risico’s niet op te zoeken. Wees hygiënisch en luister vooral naar de adviezen van 
deskundigen op dit gebied. Moge Allah swt ons beschermen tegen al het kwade!  

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!  

Wa alaikoum assalaam wa rahmatoe lahi wa barakatoeh!  


