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Ons begrip voor akhlaaq 

اِء َوالَْكاِظٖميَن الْغَيَْظ َوالْعَاٖفيَن َعِن النَّاِسِؕ   ﴿ رََّّٓ اِء َوالضَّ اَلَّٖذيَن يُنِْفقُوَن فِي السَّرََّّٓ

ُ يُِحبُّ الُْمْحِسٖنيَنَۚ   ﴾َوّٰللاه
 ملسو هيلع هللا ىلص   قَاَل: قَاَل َرسُوُل ّللَاِ  َعْن أَبِى هَُريَْرةَ 

«أَْحَسنُُهْم ُخلُقًاأَْكَمُل الُْمْؤِمنِيَن إِيَمانًا »   

Beste broeders, zusters! 
Alle houdingen en gedragingen waarmee een 
persoon is geboren of later is aangeleerd, worden 
akhlaaq genoemd. Het hebben van goede en mooie 
gewoontes betekent dat je iemand met goed akhlaaq 
bent. In de Islam bepalen de Koran en de sunnah 
wat goed en mooi zijn. Deze twee vormen een 
onlosmakelijk geheel. De akhlaaq dat in de Koran 
wordt vermeld is het gedrag die de profeet (vzmh) in 
het leven praktiseerde. Hij (vzmh) is gezonden als 
het beste voorbeeld voor de mensheid. De sunnah is 
het toepassen van de principes en de waarden van 
de Koran op het leven. Aisha, de moeder van de 
gelovigen zei over de akhlaaq van de profeet: 
“Akhlaaq van de profeet, is de akhlaaq van de 
Koran.”1 Daarom bepalen Allah, -de Rab der 
Werelden- en onze profeet (vzmh) ons begrip voor 
akhlaaq. 
 
Beste gelovigen! 
Wij zijn de ummah van de profeet die zei: “Ik ben 
gezonden om goede akhlaaq te voltooien.”2 
Allah de Almachtige zegt in de Koran over de 
profeet: “En jij beschikt inderdaad over een 
hoogstaand karakter.”3 Natuurlijk zijn er in de 
menselijke geschiedenis grote persoonlijkheden 
gekomen en gegaan. Onze profeet (vzmh) 
vertegenwoordigt echter het toppunt op elk gebied 
van akhlaaq. In al zijn gedragingen in zijn leven 
zoals gezelschap, vaderschap, vriendschap en 
leiderschap heeft hij een uitstekende akhlaaq laten 
zien die tot de dag van vandaag een voorbeeld zal 
zijn voor alle mensen. We dienen ervoor te zorgen 
dat onze kinderen -die de toekomst van de Islam 
zullen vertegenwoordigen- de akhlaaq van onze 
profeet als rolmodel laten aannemen. Als we dit niet 
doen dan zullen de toekomstige generaties 
verkeerde rolmodellen en immoreel gedrag 
aannemen en daar naar toe streven. 
 
 

 
1 Muslim, Musafirin, 139 
2 Muvatta, Husnu’l-Hulk, 8; Ahmed b. Hanbel, 2/381 
3 Kalem 68:4 

Beste aanwezigen, 
Goede akhlaaq dient het meest onderscheidende 
karakter te zijn die een moslim zou moeten hebben. 
Een moslim dient zijn onwankelbare geloof en 
goede zeden te behouden van wieg tot graf. Hij 
dient zich te onthouden van liegen, lasteren en 
roddelen. Hij dient nooit te aarzelen om de 
waarheid te vertellen. Hij dient eerlijk te zijn zoals 
het is bevolen. Allah (swt) beschrijft hen in de Koran 
als volgt: “Diegenen, die in voorspoed en in 
tegenspoed (bijdragen) geven en degenen die 
hun woede bedwingen en medemensen 
vergeven. Allah heeft degenen lief die goed 
doen.”4 
 
Beste moslims! 
In de Islamitische samenlevingen dienen niet de 
eigenaren van bezitting, positie of beroemdheid 
geaccepteerd en gerespecteerd te worden maar 
mensen met goede akhlaaq. De boodschapper van 
Allah (vzmh) zei: “De beste onder de gelovigen 
binnen het geloof zijn degenen met goede 
akhlaaq.”5 Wanneer degenen die volgens de morele 
waarden van de Islam leven gewaardeerd worden, 
dan zal ongetwijfeld de positieve reactie hiervan in 
de samenleving gezien worden. Aan de andere kant 
mogen moslims die in minderheden in verschillende 
delen van de wereld leven nooit vergeten dat ze de 
Islam op de meest effectieve manier kunnen 
vertegenwoordigen met hun goede akhlaaq. 
Wanneer we mensen worden die opvallen met onze 
eerlijkheid, meedogendheid, goede buurschap, 
burgerplicht naar behoren vervullen en zorgvuldig 
omgaan met de rechten van de mensen en het 
publiek respecteren, dan brengen wij de boodschap 
juist over.  
Moge Allah ons en onze generaties tot degenen 
laten behoren die de belichaming zijn van goedheid 
en schoonheid en die leven volgens de akhlaaq van 
de Islam. Amin 

4 Al-i Imran 3:134 
5 Ebu Dawoed, Sunnet, 15 


