
 

Beste gelovige broeders en zusters,  

In de serie “wat weet je over je profeet?”, gaan we vandaag verder met de 

plichten jegens de profeet Mohammed (vrede zij met hem).  

Onze profeet houdt veel meer van ons dan wij van hem. Dat hebben we in 

vorige preek duidelijk gemaakt door middel van de koran en Hadith van de 

profeet. 

De vraag is nu: “Hoe staat het met onze Liefde voor de profeet Mohammed 

(vrede zij met hem)?”, “Hoe dienen wij van hem te houden”, “Hoe staat het 

met onze plichten tegen over hem?”. 

Elke moslim dient te weten dat liefde voor onze profeet een plicht is in de 

Islam. Deze vorm van liefde wordt boven elke andere vorm gesteld en maakt 

zelfs deel uit van de geloofsovertuiging (shahada) van een moslim.  De 

Boodschapper van Allah zei: “Bij Degene in Wiens Handen mijn ziel is, niemand 

van jullie zal werkelijk geloven totdat ik hem geliefder ben dan zijn vader, zijn 

zoon en alle mensen bij elkaar” (Sahih Muslim en Al-Bukhari). 

Op een dag zag de profeet vrede zij met hem Thawbaan in een zeer droevige 

bui. De Profeet vroeg hem: "O' Thawbaan! Wat is er met jou gebeurd?" 

Thawbaan antwoordde: 

"O Boodschapper van Allah! Ik ben niet ziek en heb geen pijn, maar ik mis u en 

verlang naar u wanneer ik u niet zie. Bij Allah, u bent geliefder bij mij dan 

mijzelf, mijn vrouw en mijn kinderen. Als ik thuis ben, heb ik het altijd over u 

tot het moment dat ik u weer zie. Als ik aan het Hiernamaals denk, realiseer ik 

me dat u in Het Paradijs met de Profeten verheven zult worden. Ik vrees dat ik 

u daar niet zal tegenkomen.” Daarop openbaarde Allah (swt) in Surah An-Nisa: 

“En wie Allah en de Boodschapper gehoorzaamt: zij zijn met degenen van de 

Profeten en de waarachtige en de martelaren en de oprechte die Allah 

begunstigd heeft. Zij zijn de beste metgezellen”. 



 

Daarmee is gezegd dat Mohammad (vrede zij met hem) de bron van de 

openbaring is, het beste voorbeeld, en de reden dat de metgezellen van het 

Hellevuur gespaard zullen worden. Allah zegt in de Koran:” Maar Allah zal hen 

nooit bestraffen terwijl jij (Mohammad) je onder hen bevindt”. “Voorzeker, de 

Boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld: voor wie op (de 

beloning van) Allah en het Hiernamaals hoopt, en voor wie Allah veelvuldig 

gedenkt”.  

Beste broeder, beste zuster: Heb je je afgevraagd waar we ons bevinden ten 

opzichte van de metgezellen? Is er iets te zien aan onszelf waaruit blijkt dat we 

van onze profeet houden? Het lijkt heel lang geleden, maar een aantal mensen 

lijkt de Sunnah de rug te hebben toegekeerd. Wie wil nog in de voetsporen van 

de profeet lopen? Allah zegt:” Zeg (O Mohammad): Als jullie van Allah houden, 

volg mij dan: Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is 

Vergevensgezind, Meest Barmhartig.” 

Tot slot, enkele adviezen: 

- Bij conflicten laat het oordeel van de profeet hier een oordeel over 

vellen. 

- Gedenk je profeet en smeek om genade voor hem. 

- Eer hem en zijn Sunnah (nalatenschap) 

- Respecteer zijn metgezellen, zijn familie, zijn echtgenoten. Beledig ze 

niet. Belaster ze niet. 

- Blijf weg van de twistverhalen waar de metgezellen ten onrechte in 

waren verwikkeld. 

- Volg en houdt van de profeet en je kunt genieten van zijn 

barmharigheid.. 

 
  


