
Hoe bouw je een huis in het paradijs?  
 

Vrijdagpreek van vrijdag 12 juli 2019 

 

Bismillahi arahmani araheem, 
 
Het onderwerp van vandaag is: hoe bouw je een huis in het paradijs?  
 
Allah swt zegt in surah at-Tahriem aya 11 het volgende: 
 

ا  نَدَك بَۡيتاً۬ ِّ ٱۡبنِّ لِّى عِّ يَن َءاَمُنوْا ٱۡمَرأََت فِّۡرَعۡوَن إِّۡذ َقالَۡت َرب  ُ َمَثلاً۬ ل ِّلَّذِّ َوَضَرَب ٱَّللَّ
لِّمِّينَ  ـٰ َن ٱۡلَقۡومِّ ٱلظَّ ِّنِّى مِّ ِّنِّى مِّن فِّۡرَعۡوَن َوَعَملِّهِۦّ َونَج   فِّى ٱۡلَجنَّةِّ َونَج 

 

En Allah stelt de vrouw van de farao als voorbeeld voor degenen die geloven, toen zij zei: “Mijn heer, bouw 
voor mij een huis bij U in het paradijs en red mij van de farao en zijn daden. En red mij van het 
onrechtvaardige volk.” 

Vandaag gaan we het hebben over hoe je een huis bouwt in het paradijs. Het is voor iedereen een 
droom om later het paradijs binnen te treden. Hoe zou het zijn om daar een prachtig huis te hebben en 
een leven te leiden zonder zorgen en problemen? Allah swt noemt in de genoemde aya een 
smeekgebed van de vrouw van de farao, ze vraagt hier aan Allah swt om voor haar een huis te bouwen 
bij Allah swt en haar te redden van de farao. De vrouw van de farao heeft een zeer hoge positie bij Allah 
swt. De profeet Mohammed vzmh zei aansluitend hierop het volgende: “De besten onder de vrouwen 
van het Paradijs zijn Khadiejah dochter van Khuwaylid, Faatimah dochter van Mohammed, Aasiyah 
vrouw van de Farao en Maryam dochter van Imraan.” 

We zullen kort stilstaan bij het leven van de vrouw van de farao. De vrouw van de farao leefde in het 
paleis van de farao. De farao was de hoogste leider op aarde, zijn bezit was enorm en zijn macht hier op 
aarde was ook zeer groot. De farao gedroeg zich als een god en zijn hoogmoed kende geen grezen. Hij 
was ver verwijderd van het pad van Allah swt. Ondanks de wereldse verleidingen bleef de vrouw van de 
farao zich vasthouden aan de principes van Allah swt en ze geloofde in de boodschap van profeet 
Moussa. Toen de farao erachter kwam dat ze geloofde in Allah swt en in de boodschap van Moussa, 
eiste hij dat ze het geloof de rug moest toekeren. Ze weigerde en de farao besloot om haar te laten 
martelen. Tijdens deze zware martelingen bracht Allah swt haar huis in het paradijs in een visioen voor 
haar, om zo haar te steunen en haar rust te schenken, toen ze dit zag begon ze te lachen. De mensen die 
haar aan het martelen waren verklaarde haar voor gek, ze zagen haar lachen in plaats van huilen. Toen 
ze de visioen zag, sprak ze de bovenstaande woorden uit: “Mijn heer, bouw voor mij een huis bij U in het 
paradijs en red mij van de farao en zijn daden. En red mij van het onrechtvaardige volk.”  

De lessen die we hieruit kunnen halen is dat we ten aller tijden geduldig moeten blijven, ongeacht wat 
de situatie is. We worden hoe dan ook gecompenseerd door Allah swt. Tevens moeten we ondanks alle 
tegenslagen Allah swt vragen om zijn hulp en we moeten ook vragen om ons goed terug te laten keren 
bij hem zodat we behoren tot de inwoners van het paradijs. Nu zullen we stilstaan bij zes overleveringen 
van de profeet waarbij de profeet heeft gezegd dat als je die daad verricht dat Allah swt voor jou een 
huis in het paradijs zal bouwen:  

 



 Het bouwen van moskeeën. De profeet Mohammed vzmh heeft het volgende gezegd hierover: 
Degene die een moskee bouwt omwille van Allah, voor hem zal Allah de Verhevene een huis 
bouwen in het paradijs.  Om die reden is het essentieel om een steentje bij te dragen bij de 
bouw van moskeeën.  

 Surah al-ikhlaas reciteren. De profeet Mohammed vzmh zei volgende hierover: Wie surah al 
Ikhlaas 10 keer leest tot hij die uitleest, Allah bouwt voor hem een paleis in het paradijs.  

 Het geduldig blijven bij het verliezen van een kind. Tirmidhi levert over van Abu Musa al-Ash’ari 
dat de Profeet Mohammedv vzmh zei: “Wanneer een kind van een dienaar van Allah overlijdt, 
zegt Allah tegen de engelen: ‘Heb je de ziel genomen van een kind van Mijn dienaar?’ Zij 
zeggen: ‘Ja’. Hij, de Almachtige, zegt: ‘Heb je de oogappel van Mijn dienaar weggenomen?’ Zij 
zeggen: ‘Ja’. Hij, de Almachtige, zegt: ‘Hoe reageerde Mijn dienaar hierop?’ Zij zeggen: ‘Hij 
prees U en zei: “Inna lillahi wa inna ilayhi raji'a un (Voorwaar, wij behoren tot Allah en tot 
Hem zullen wij terugkeren)”. Hierop zegt Allah: ‘Bouw voor Mijn dienaar een paleis in het 
Paradijs en noem dit het Huis van Lof (bayt al-hamd)’. 

 Het reciteren van het smeekgebed van de markt. De profeet Mohammed vzmh zei het volgende 
hierover: Wanneer iemand een markt binnengaat en het volgende zegt, “Er is geen god naast 
Allah, de Enige. Hij heeft geen deelgenoot, aan Hem behoort de Heerschappij en aan Hem 
komt alle Lof toe. Hij laat leven en doet sterven. Hij is de Eeuwige levende Die niet sterft. In 
Zijn handen is al het goede en Hij is over alles Almachtig,” dan zullen er één miljoen hasanat 
voor hem opgeschreven worden, en zullen er één miljoen sayi’at van hem weggenomen 
worden en dan zal er een huis in het Paradijs voor hem gebouwd worden. 

 Schikken van de rijen in het gebed. Het is voor moslims verplicht hun rijen recht en compact te 
maken en de openingen tussen hen op te vullen. Dat wordt gedaan door schouder-aan-
schouder te staan en voet-aan-voet. In een overlevering leert de profeet ons dat diegene die dit 
doet, dat Allah swt voor hem of haar een huis zal bouwen in het paradijs.  

 Het verrichten van de vrijwillige gebeden na en voor het gebed. De profeet Mohammed vzmh 
leert ons dat diegene die dit structureel doet, dat Allah swt voor hem of haar een huis in het 
paradijs zal bouwen. 

Beste broeders en zusters, neem deze punten mee en pas ze toe om zo te doen behoren tot de 
inwoners van het paradijs. Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!  

Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh. 


