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De kuisheid van Meryem 

اِء   ﴿ َرِك َواْصَطٰفيِك َعٰلى ِنَسٰٓ َ اْصَطٰفيِك َوَطهَّ َواِْذ قَالَِت اْلَمٰلِٰٓئَكةُ َيا َمْرَيُم اِنَّ ّٰللاه
 ﴾ اْلعَالَٖميَن 

 :ملسو هيلع هللا ىلص  قَاَل َرسُوُل ّللَاه 
َحْسُبَك ِمْن ِنَساِء اْلعَالَِميَن َمْرَيُم اْبنَةُ ِعْمَراَن َوَخِديَجةُ ِبْنُت ُخَوْيِلٍد  » 

ٍد َوآِسيَةُ اْمَرأَةُ فِْرَعْونَ   «  َوفَاِطَمةُ ِبْنُت ُمَحمَّ
Beste moslims! 
Hoewel Meryem geen profeet was, prees Allah (swt) 
Meryem omdat ze een speciale plaats heeft in onze 
religie en een voorbeeld is voor de mensheid. Zo 
zelfs dat een hoofdstuk in de Koran naar haar is 
genoemd. Engelen waren eerbiedig naar haar toe, 
zo staat in de Koran: “O Meryem, Allah heeft jou 
uitverkoren en jou rein gemaakt en jou 
verkozen boven de vrouwen van alle 
volkeren.”1 Meryem is een vrouw die respect 
verdient, ze is de moeder van de vaderloze Isa 
(vzmh) die door de Islam wordt gezien als een 
dienaar en profeet van Allah. Allah, de Rab der 
Werelden prees haar omdat zij trouw, gehoorzaam, 
kuis en geduldig was ondanks de tegenslagen en 
druk die zij ervaarde. Allah presenteert haar als een 
voorbeeldige moslim. 
 
Beste gelovigen! 
Onze laatste profeet (vzmh) die als voorbeeld naar 
de hele mensheid is gestuurd zei bij een 
bijeenkomst: “Meryem, de dochter van Imran, 
Khadija de dochter van Huwaylid, Fatima de 
dochter van Mohammed en Asiya de vrouw van 
firawn zijn genoeg voor jullie om als voorbeeld 
te nemen.”2 Meryem was door Allah gekozen, ze 
was een voorbeeld voor de hele mensheid met haar 
geduld, gehoorzaamheid, eer en kuisheid in een 
tijd waarin mensen dwaalden. Enkele van de verzen 
die deze aspecten van haar beschrijven zijn als 
volgt: “En (de gelijkenis van) Meryem, de 
dochter van Imran, die haar kuisheid goed had 
bewaard. En Wij bliezen in haar iets van Onze 
ruh en zij bevestigde de Woorden van haar Rab 
en van Zijn Geschriften en zij behoorde tot de 
gehoorzamenden.”3  
 
Beste moslims! 
Meryem werd belasterd door degenen die niet op 
de juiste manier in Allah geloofden en ze doorging 

 
1 Al-i Imran 3:42 
2 Tirmizi, Menakib, 61 
3 Tahrim 66:12 

een zware beproeving.  Zij overwon dit dankzij haar 
gehoorzaamheid naar Allah, haar geloof en geduld. 
Meryem bleef standvastig en ontving zegeningen 
en gunsten van Allah. Haar zoon Isa (vzmh) werd 
ook gezegend en kreeg dezelfde complementen. Zo 
zegt onze Rab: “(En gedenk) toen Allah zei: “O 
Isa, zoon van Meryem, denk aan Mijn gunst aan 
jou en aan jouw moeder, (gedenk) toen Ik jou 
met de Heilige Geest (Jibril) versterkte, opdat jij 
zowel in de wieg en als volwassene tot de 
mensen kon spreken; en (gedenk)  hoe Ik jou 
het Boek en de wijsheid en de Tawrat en de 
Injil heb onderwezen; en (gedenk)  toen jij, met 
Mijn toestemming, uit kleileem (iets in) de 
gedaante van een vogel vormde, er vervolgens 
in lies en het een vogel werd, met Mijn 
toestemming; en (gedenk) toen jij de blinde en 
de melaatse genas, met Mijn toestemming, en 
(gedenk)  toen jij de doden opwekte, met Mijn 
toestemming; en (gedenk) toen Ik de Kinderen 
van Isra’il ervan weerhield (jou te doden) toen 
jij met de duidelijke bewijzen tot hen kwam en 
diegenen onder hen die (deze) verwierpen 
zeiden: “Dit is niet anders dan duidelijke 
tovenarij.”4 
 
Beste moslims! 
Er zijn vele wijze lessen waar we lering uit kunnen 
trekken uit het leven van Meryem om zowel in het 
wereldse leven als in het hiernamaals gezegend en 
beloond te worden. Met name het gevoel van 
schaamte, kuisheid, geloof, aanbidding, 
gehoorzaamheid, geduld en volledig overgave  aan 
Allah zijn mooie voorbeelden die moslimvrouwen 
als voorbeeld kunnen nemen van Meryem. De 
Almachtige Allah informeert Zijn dienaren dat Hij 
ongeacht hun geslacht hen zal belonen als ze goed 
gedrag tonen, geloven en gehoorzaam zijn. “Wie 
een goede daad verricht, (zowel) man als 
vrouw, en een gelovige is, diegene doen wij een 
goed leven leiden. En inderdaad, Wij vergelden 
hen met hun beloning in overeenstemming met 
het beste van hetgeen zij hebben gedaan.”5 
Moge Allah ons laten behoren tot de dienaren 
wiens voeten stevig staan op het rechte pad van de 
Islam. Amin 

4 Maida 5:110 
5 Nahl 16:97 



 


