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Gezin op een sterke basis stichten 

ائِكُْمْؕ اِْن يَكُونُوا  ﴿ اِلٖحيَن ِمْن ِعبَاِدكُْم َواَِمَٓ َواَْنِكُحوا اْْلَيَاٰمى ِمْنكُْم َوالصَّ
ُ َواِسٌع َعٖليٌم  ُ ِمْن فَْضِلٖهْؕ َوّٰللاه اَء يُْغنِِهُم ّٰللاه ﴾ فُقَـَرَٓ  

ملسو هيلع هللا ىلص   قَاَل َرُسوُل ّللَاه   
ُروا َوْلَ  » ُروا َوبَش ِ ُروا َوْلَ تُعَس ِ  « تُنَف ُِرويَس ِ

Beste moslims! 
De mens is het meest eervolle schepsel onder de 
schepselen en van aard heeft de mens behoefte aan 
een partner. Allah zegt in de Koran: “En tot Zijn 
tekenen behoort dat Hij uit jullie midden 
echtgenotes voor jullie heeft geschapen, opdat 
jullie (gemoeds-) rust bij hen vinden. Hij heeft 
liefde en barmhartigheid tussen jullie 
aangebracht. Daarin bevinden zich zeker 
tekenen voor een volk dat nadenkt?”1 Om elkaars 
behoeftes te voorzien, elkaar te steunen en tijd met 
elkaar te delen is het een noodzaak dat een man met 
een vrouw en een vrouw met een man huwt want 
alleen Allah is zelfvoorzienend. Het is een recht en 
plicht van iedere mens die geen belemmering heeft 
om te gaan huwen. Zo voelt de mens zich niet 
eenzaam en wordt het nageslacht voortgezet.  
 
Beste aanwezigen! 
In het tijdperk waarin we leven, zien we dat de 
huwelijken afnemen en dat mensen als ware het 
huwelijk vermijden. Vooral in grote steden zien we 
dat bijna de helft van de woningen worden bewoond 
door alleenstaanden en is het stichten van een gezin 
zowel mentaal als financieel een last geworden. Dit 
terwijl Allah (swt) die de Koran als een gids naar ons 
heeft gestuurd zegt: “En huw de ongehuwden 
onder jullie, en (huw) de deugdzamen onder 
jullie mannelijke of vrouwelijke slaven. Indien 
zij arm zijn, zal Allah hen uit Zijn overvloed 
verrijken. Allah is Alomvattend, Alwetend.”2 
Met betrekking tot het belang van huwen en 
stichten van een gezin zei onze profeet (vzmh) het 
volgende: “Wanneer een persoon huwt, heeft hij 
de helft van zijn religie voltooid. Laat hem dus 
Allah vrezen ten aanzien van de andere helft.”3 
Hiermee vestigde hij de aandacht op het belang van 
deze kwestie.  
 
 
 

 
1 Rum 30:21 
2 Nur 24:32  
3 Heysemi, IV, 252 

 
Beste gelovigen! 
We zien dat de huwelijksleeftijd in de samenleving 
is toegenomen. Dit terwijl onze profeet het 
volgende adviseerde: ‘Beste jongeren! Laat 
degenen onder u die zich kunnen veroorloven 
huwen.”4 Op een jonge leeftijd huwen brengt vele 
voordelen met zich mee zoals de bescherming tegen 
zonden en een ordelijk leven leiden. Uiteraard rust 
in dit opzicht grote verantwoordelijkheden op de 
samenleving en de ouders. De profeet (vzmh) zei: 
“Maak de zaken gemakkelijk en niet moeilijk. 
Verkondig het goede en laat ze geen afkeer 
krijgen.”5 In de naam van ‘sociale gewoonte’ en 
cultuur dienen beide families elkaar niet onnodig 
lastig te vallen. Er mag geen ruimte zijn voor 
verspilling of opschepping tijdens de bruiloften. 
Zeker in deze periode waarin alles duur is, dienen 
we te voorkomen dat onze jongeren die een gezin 
stichten in de schulden komen. In de jaren dat ze 
gelukkig dienen te zijn, dienen we te voorkomen dat 
ze te maken krijgen met de lasten van de schulden. 
 
Beste broeders, zusters! 
Terwijl wij onze gezinnen bouwen waar de Islam 
goed wordt nageleefd en moslimgeneraties worden 
grootgebracht, dienen we ook aandacht te besteden 
aan halal zaken. Onze bruiloften vertegenwoordigen 
onze oprechtheid in onze religie. We dienen 
rekening te houden met de Islamitische principes. 
Een huwelijk waarvan de basis niet deugt en er geen 
rekening wordt gehouden met de Tevredenheid van 
Allah zal niet goed voortgezet kunnen worden. Als 
een huwelijk volgens de Tevredenheid van Allah 
wordt gesticht, zal Allah de Bewaker zijn. Degene 
die onder de Bescherming van Allah staat, zal 
ongetwijfeld standvastig zijn.  
Moge onze Rab de jeugd en de ummah schenken om 
op een halal manier te huwen en het geluk van 
beide werelden te bereiken. Amin  

 

 
4 Buhari, Nikah, 3; Muslim, Nikah, 1 
5 Buhari, Ilim, 11, Edeb 80 


