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De nacht van mawlid an-Nabi 

ِ يَٰٓا اَيَُّها الَّٖذيَن ٰاَمنُوا َصلُّوا َعلَيِْه َوَسل ُِموا  ﴿ َ َوَمٰلٰٓئَِكتَهُ يَُصلُّوَن َعلَى النَّبِي   اِنَّ ّٰللاه
 ﴾ تَْسٖليماً 

ِ  َعْن أَنَِس بِْن َماِلٍك قَال:  :قَالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل َرسُوُل َّللاه

ةً َوطُوبَى  » « ِلَمْن آَمَن بِي َولَْم يََرنِي َسبَْع ِمَرار  طُوبَى ِلَمْن آَمَن بِي َوَرآنِي َمرَّ  
Beste broeders, zusters! 
Vanavond herdenken we de geboorte van onze 
geliefde profeet (vzmh) die als genade naar de 
werelden is gestuurd. In de eeuwenoude traditie van 
moslims wordt dit moment gezien als een gelegenheid 
om hem en zijn sunnah te herdenken. Zijn geboorte 
wordt door moslims die verspreid over de hele wereld 
leven op verschillende manieren gevierd. Op deze 
speciale dag wordt de boodschapper van Allah (vzmh) 
ook met respect en genegenheid herdacht door zijn 
ummah om zo zijn sunnah beter te begrijpen. Onze 
harten bonzen voor zijn liefde, zijn ahlaaq die wij als 
voorbeeld nemen wordt wederom herdacht. Deze dag 
brengt mooie dingen met zich mee en daarom is deze 
dag zeer waardevol voor de ummah. 
 
Beste moslims! 
De grootste spirituele bezitting van de ummah is de 
Koran die geopenbaard is door onze Rab. We voelen 
respect en liefde voor profeet Mohammed (vzmh) die 
de geliefde van Allah is. Deze liefde neemt al meer dan 
1400 jaar plaats in de harten van de moslims en het 
behoudt dezelfde levendigheid als op de eerste dag. 
Deze liefde zal voortduren tot het einde van de wereld. 
Een van de meest waardevolle bewijzen van het 
profeetschap van onze profeet is de liefde die voor 
hem wordt gevoeld in de harten van de gelovigen, die 
met de dag toeneemt. In een hadith staat: “In het 
hiernamaals zal men samen zijn met degene die je 
liefhebt.”1 Profeet Mohammed (vzmh) heeft een 
onwankelbare plaats in de harten van de gelovigen. 
Zelfs bij het noemen van zijn naam doet de harten 
trillen en de ogen tranen. De ummah van profeet 
Mohammed handelt in overeenstemming met het 
bevel van Allah, zo staat in de Koran: “Allah en Zijn 
engelen zenden zegeningen over de profeet. O 
jullie die geloven, vraag (aan Allah) om 
zegeningen voor hem en wens vrede voor hem.”2 
Terwijl zijn naam wordt herdacht, leggen zij hun hand 
op hun borst en spreken ze vredesgroet en zegeningen 
uit. Er is gemeld dat de persoon die hem geen 
vredesgroet en zegeningen uitspreekt de grootste 
gierige persoon is. 
 
Beste aanwezigen! 

 
1 Muslim, Birr en Sila, 165 
2 Ahzab 33:56 

Wij hebben de boodschapper van Allah (vzmh) niet 
met blote ogen gezien zoals de metgezellen. Zonder 
hem te zien geloven wij in zijn boodschap. Op een dag 
zei de profeet (vzmh): “Gezegend zijn zij die mij 
hebben gezien en in mij geloven!” Dit zei hij een 
keer en “Gezegend zijn zij die in mij geloven 
zonder mij te zien!” Deze zin herhaalde hij zeven 
keer.3 Op een ander moment, toen hij onder zijn 
metgezellen was vroeg hij: “Wanneer zal ik mijn 
broeders ontmoeten?” De metgezellen daarentegen 
waren verbaasd en zeiden: “O boodschapper van 
Allah! Zijn wij niet jouw broeders?” De geliefde 
profeet (vzmh) zei hierop: “Jullie zijn mijn 
metgezellen. Mijn broeders zijn degenen die in mij 
geloven zonder mij gezien te hebben.”4 Dit goede 
nieuws is de grootste eer voor degenen die hem niet 
met blote ogen hebben gezien. 
 
Beste gelovigen! 
Het gehoorzamen van de profeet is het gehoorzamen 
van Allah. Het is niet genoeg om alleen onze profeet te 
herdenken. Het is een van onze grootste plichten om 
hem te begrijpen en de kennis die hij na heeft gelaten 
te praktiseren. Onze Almachtige Rab zegt in de Koran: 
“En degenen die Allah en de boodschapper 
gehoorzamen, zij behoren tot degenen aan wie 
Allah genade heeft geschonken: de profeten en de 
oprechten en de getuigen (martelaren) en de 
goeden. En wat een goed gezelschap zijn zij.”5 We 
dienen de biografie van de profeet te lezen en dit 
vertellen aan onze partners, vrienden en kinderen 
zodat er belangstelling voor wordt gewekt. We dienen 
de akhlaaq van de profeet (vzmh) aan te nemen en aan 
te moedigen. We zouden er een gewoonte van moeten 
maken om minstens honderd keer per dag zegeningen 
en vredesgroet naar hem te sturen en met hem in 
contact te blijven. We dienen zijn strijd voor de 
mensheid en de moslims goed te begrijpen en nooit te 
vergeten. Moge mijn Rab de liefde voor Allah en Zijn 
boodschapper in de harten van ons en onze generaties 
vermeerderen. Amin 

 
3 Ibn Hanbel, III, 155 
4 Taberani, el-Mu’cemu’l-Evsat, Hadith no: 5494 
5 Nisa: 4:69 


