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De profeet als voorbeeld nemen 

َ َواْليَْوَم  ﴿ ِ اُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ِلَمْن َكاَن يَْرُجوا ّٰللاه لَقَْد َكاَن لَكُْم ٖفي َرسُوِل ّٰللاه
َ َكٖثيرا ًؕ  ِخَر َوذََكَر ّٰللاه  ﴾ اْْلٰ

ثِينِى َعْن ُخلُِق َرُسوِل   َعْن َسْعِد ْبِن ِهَشاٍم…قَاَل قُْلُت: يَا أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن َحد ِ
 ِ  قَالَْت: ملسو هيلع هللا ىلص  ّللاَّ

«  ِ «  َكاَن اْلقُْرآَن… ملسو هيلع هللا ىلص أَلَْسَت تَْقَرأُ اْلقُْرآَن فَِإنَّ ُخلَُق َرسُوِل ّٰللاَّ  
Beste broeders, zusters! 
Allah, de Rab der werelden zegt: “Jullie hebben in 
de boodschapper van Allah een prachtig 
voorbeeld voor wie op Allah en de Laatste Dag 
hoopt en voor wie Allah vaak gedenkt.”1 Profeet 
Mohammed is de laatste profeet der profeten en is 
een eeuwig en onveranderlijk ‘rolmodel’ voor alle 
generaties tot de Dag des Oordeels. Zijn goede 
moraal, manier van leven en houding ten opzichte 
van gebeurtenissen zijn een voorbeeld voor de hele 
mensheid die tijd en plaats overstijgt. In het 
volgende vers wordt dit benadrukt: “O profeet. Wij 
hebben jou gezonden als getuige, als brenger 
van goed nieuws en als waarschuwer. En als een 
uitnodiger tot Allah met Zijn toestemming en 
als een stralende lichtbron.”2  
 
Beste moslims! 
De akhlaaq van de profeet  was erg hoog, zo zei hij 
(vzmh): “Ik ben gestuurd om de goede akhlaaq te 
voltooien.” Als de mensen niet in zijn eerlijkheid 
en betrouwbaarheid zouden geloven dan hadden zij 
zich nooit om hem heen geschaard. Toen Djafer zijn 
toevlucht bij de heerser van Abessinië, zocht 
vertelde hij het volgende over deze kwestie:  
“Beste koning, we waren een onwetend volk. We 
aanbaden afgoden en aten het vlees van dode 
dieren op. Vroeger deden wij lelijke dingen. We 
gaven niet om onze familieleden. Sterken 
onderdrukten onze zwakken. Terwijl we in deze 
toestand waren stuurde Allah ons een 
boodschapper. Hij is één van ons. We kennen 
zijn afkomst. We getuige allemaal dat hij de 
waarheid spreekt, eerlijk, betrouwbaar en kuis 
is. Hij nodigt ons uit tot Allah, tot Zijn eenheid. 
Hij verbiedt ons om stukken steen te aanbidden 
die onze voorouders naast Allah aanbaden. Hij 
draagt ons op om Allah te aanbidden door 
sadaqa te geven en te gaan vasten. Hij beveelt 
ons om de waarheid te vertellen, het vertrouwen 
te beschermen, het recht van buren te 
respecteren, uit de buurt van haram te blijven, 
geen bloed te vergieten, geen valse getuigenis af 
te leggen, geen eigendommen weg te nemen van 
wezen en kuise vrouwen niet te belasteren. Wij 

 
1 Ahzab 33:21 
2 Ahzab 33:45-46 

getuigen hem.”3 
 
Beste gelovigen! 
Sa’d b. Hisam overlevert: “O moeder van de 
gelovigen (Aisha), vertel mij over de akhlaaq van de 
boodschapper van Allah (vzmh). En zij zei: “Lees jij 
de Koran niet? De akhlaaq van de profeet 
(vzmh) was de Koran…”4 Onze profeet (vzmh) was 
als ware een wandelende Koran. De Koran is een 
levensgids voor ons, de sunnah van onze profeet is 
de waardemeter hoe de waarden en moraliteit dat 
met de Koran is geopenbaard in praktijk wordt 
gebracht. Daarom zijn de Koran en de sunnah de 
twee bronnen van Islam en dit is ontegensprekelijk. 
Bestaande pogingen om de sunnah minderwaardig 
te maken zal altijd falen.   
 
Beste aanwezigen! 
We dienen ons goed vast te houden aan de sunnah 
van onze profeet (vzmh). Het is niet voldoende om 
hem alleen als een leider te herinneren en hem als 
een profeet te beschouwen. We dienen ernaar te 
streven om zoals hem te leven en te strijden voor de 
redding van de mensheid zoals hij dat deed. Profeet 
(vzmh) was een voorbeeldig gezinshoofd. Hij was 
buitengewoon attent naar zijn vrouwen toe en hielp 
hen met het huishouden. Onze profeet hield erg 
veel om gasten te ontvangen en bediende hen 
persoonlijk. Hij behandelde de niet-moslims die 
hem kwamen bezoeken op dezelfde manier. Hij 
gebruikte zijn hele leven lang tegen niemand 
slechte woorden en vertoonde geen kwetsend 
gedrag. Hij was waarheidsgetrouw, hij brak nooit 
zijn belofte en hield ook niet van leugenaars. Hij 
nam op niemand wraak, hij vergaf graag. Onze 
profeet was zijn hele leven lang voorbeeldig en 
heeft dit niet alleen met woorden laten zien maar 
ook met daden.  
Moge mijn Rab ons tot degenen laten behoren die 
de morele waarden van de Boodschapper van Allah 
(vzmh) en zijn pad volgen. Amen! 

 

 
3 İbn İshak, 195-196; İbn Hişâm, I, 336 
4 İbn Hanbel, III, 155 


