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Ons begrip voor broederschap 

َ لَعَلَّكُْم  ﴿ اِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن اِْخَوةٌ فَاَْصِلُحوا بَْيَن اََخَوْيكُْم َواتَّقُوا ّٰللاه

 ﴾ ࣖتُْرَحُمونَ 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص:   َعِن النُّْعَماِن ْبِن بَِشيٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاه

ِهْم َوتََراُحِمِهْم َوتَعَاطُِفِهْم َمثَُل اْلَجَسِد إِذَا   » َمثَُل اْلُمْؤِمنِيَن فِى تََواد ِ

ى   «اْشتََكى ِمْنهُ عُْضٌو تََداَعى لَهُ َسائُِر اْلَجَسِد بِالسََّهِر َواْلُحمَّ

Beste moslims! 
De Islam -dat als redding van de mensheid is 
gezonden- verklaart zijn volgelingen als 
broeders van elkaar. In de Koran wordt dit als 
volgt genoemd: “De gelovigen zijn elkaars 
broeders.”  
Wat de Islamitische ummah in de geschiedenis 
heeft opgebouwd en haar stabiliteit zal 
verzekeren tot de Dag des Oordeels, is dat de 
Rab der Werelden ons tot broeders heeft 
gemaakt. Ongeacht kleur, ras en taal verspreid 
over de hele wereld, zijn degenen die in Allah, 
Zijn Boodschapper en de Laatste Dag geloven 
met een onbreekbare spirituele band aan elkaar 
verbonden. De profeet (vzmh) zei het volgende 
hierover: “De gelovigen zijn in hun 
onderlinge genade, liefde en vriendelijkheid 
als één lichaam. Wanneer een deel van het 
lichaam (aan ziekte) lijdt, dan is het hele 
lichaam betrokken in de vorm van 
slapeloosheid en koorts.”  

Beste broeders, zusters! 

Islam haalde de onderlinge banden eerst aan in 
het gebied waar het is ontstaan. De onderlinge 
ruzie en vijandschap tussen de Arabieren 
werden als eerst beëindigd. Zo zegt Allah (swt) 
in de Koran: “Houden jullie je alleen tezamen 
vast aan het koord van (het verbond 
met) Allah en raak niet verdeeld (in 
groeperingen). En gedenk de gunsten van 
Allah, (die Hij jullie wees) toen jullie 
vijanden waren en Hij jullie harten 
verenigde, opdat jullie door Zijn gunst 
broeders konden worden. Jullie bevonden je 
op de rand van een brandhaard en Hij heeft 
jullie daarvoor behoed. Zo maakt Allah jullie 
Zijn tekenen duidelijk, opdat jullie je 
wellicht laten leiden.” Daarna werd in de 
gevestigde islamitische beschaving een 

broederschap opgericht die rassen en talen 
overstijgt. In het centrum van de onwankelbare 
eenheid heeft de Islam plaats vrijgemaakt die 
bepaald wordt door de Koran en de sunnah.  

Beste gelovigen! 
Het meest onderscheidende kenmerk van 
islamitische broederschap is het bestaan van een 
liefde die ver verwijderd is van eigen belang. De 
reden die deze liefde bepaalt is het verlangen 
om de Tevredenheid van Allah te krijgen. Onze 
Profeet (vzmh), die werd gezonden als een 
genade naar de werelden zei: ‘Bij Degene in 
Wiens Hand mijn ziel is, jullie zullen niet het 
Paradijs binnentreden totdat jullie geloven, 
en jullie zullen niet geloven totdat jullie van 
elkaar houden. Zal ik jullie over iets 
vertellen dat als jullie het doen, jullie van 
elkaar zullen houden? Verspreid de groet 
van de salaam onder elkaar.” Het 
belangrijkste doel van de begroetingstraditie in 
de islamitische cultuur is het versterken van de 
onderlinge relaties. 
 
Beste aanwezigen!  

We dienen aandacht te besteden aan de 
islamitische broederschap die door Allah aan 
ons is geboden en Hij wil dat het wordt 
behouden. Waar we ons ook bevinden, we 
mogen onze materiële en morele steun niet 
onthouden van onze broeders en zuster, we 
dienen voor hen op te komen. We moeten onze 
broeders en zusters die onderdrukt worden en 
slachtoffer zijn, beschermen en ze niet alleen 
laten. Laten we niet vergeten dat de 
handelingen die we verrichten zoals zakat, 
sadaqah, fitra en offer onze broederschap 
versterken. 
We mogen geen enkele laksheid aan de dag 
leggen bij het vervullen van deze aanbiddingen. 
We moeten onze broeders die onderling ruzie 
hebben met elkaar verzoenen en hun banden 
versterken. 
Het vestigen van broederschap en eenheid van 
de harten van moslims zal ervoor zorgen dat 
liefde en barmhartigheid op aarde zal leiden. 
Moge Allah (swt) de gevoelens van broederschap 



van moslims permanent en constant maken. 
Amien! 


