In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is
voor Hem, de Geduldige en de Getuige. Wij prijzen Allah en vragen Hem om hulp en
vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen
onze slechte daden. Wie door Allah is geleid, niemand kan hem doen dwalen en
degene die door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan hem leiden. En ik
getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en kent geen enkele
deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.
'Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf
niet anders dan als moslims.' (soera Al Imraan 102)
'Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie
goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en
Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning
behaald.' (soera Al Ahzaab 70-71)
Oh Allah, schenk Uw salaat, salaam en zegeningen aan Uw dienaar en boodschapper
Mohammed en aan zijn familieleden en zijn metgezellen.
En zo verder, de choetbah gaat deze week over het huwelijk. Trouwen wordt als iets
heel belangrijks in de islaam gezien, waar iedereen op een bepaald moment in zijn of
haar leven over na moet denken. Iedere volwassen moslim heeft, in principe, de
plicht om te trouwen. Het huwelijk beschermt een moslim tegen verkeerde dingen
die niet buiten het huwelijk mogen gebeuren. Ook zorgt het huwelijk er voor dat
twee families bij elkaar komen. Er is veel onwetendheid over de regels van het
islamitische huwelijk en de weg er naar toe. Onwetendheid maakt het makkelijk voor
sheitaan, voor de duivel, om ons de verkeerde beslissingen te laten maken.
Allah zegt in de H. Qur’aan over het huwelijk:
En het is een van Zijn Tekenen dat Hij uit jullie midden partners heeft
gemaakt om rust bij te vinden en dat Hij tussen jullie vriendschap en
goedheid heeft gebracht. Daar zijn zeker tekenen in voor mensen die
nadenken. (Ar Roem 21)
Onze geliefde Profeet (saws) heeft gezegd: "Men kan om vier redenen trouwen:

om rijkdom, om afkomst, om schoonheid en om geloof. Degene die trouwt
vanwege het vaste geloof in Allah van de ander, leidt een gelukkig leven."

Het is dus belangrijk om te trouwen om de juiste reden: als je trouwt, vanwege het
geloof van je toekomstige man of vrouw, dan word je uiteindelijk gelukkig. Alle
andere redenen leiden uiteindelijk tot niets. Al het andere verdwijnt. Wat is rijkdom?
Wat is afkomst? Wat is schoonheid? Met de tijd verdwijnt het. Zijn islaam, haar
islaam, dát is iets dat blijft. Het klinkt makkelijker dan dat het is. Daarom is het
belangrijk om voor het huwelijk zeker te weten hoe de ander in elkaar zit. Buiten alle
zakelijkheden moet je elkaar dus op een goede, islamitische manier leren kennen.
Iedereen lijkt in de eerste instantie de prins op de witte kameel of de prinses die de
slipper past, maar niemand is perfect. Zorg dat je ook op de hoogte bent van de
mindere kanten van de ander. Weet waar de ander in het leven staat, weet waar de
ander in de islaam staat. Ja, ken het gedrag van de ander.
Nu zijn er vaak ouders die op zoek gaan naar een echtgenoot of een echtgenote voor
hun kind. Natuurlijk kan dat en het is mooi dat ouders proberen mee te denken met
hun kinderen. Daarnaast proberen vrienden en vriendinnen soms, soms vaker dan
soms, om hun ongetrouwde vrienden te helpen. Het is belangrijk voor iedereen die

een ander wil helpen dat niemand gedwongen kan worden om te trouwen. Beste
vaders en moeders, onthoud dat je kinderen het óók moeten willen als jij iemand
voor je kind hebt gevonden. Een huwelijk dat ontstaat uit liefde zal ook liefde de
wereld in brengen. Daarbij staren sommigen zich blind op de afkomst van de ander,
terwijl het zou moeten gaan om geloof en gedrag.
Bij een huwelijk komen wel allerlei islamitische regeltjes om de hoek kijken. Zo moet
er een mooie bruidsschat zijn, die in sommige gevallen zelfs niet meer hoeft te zijn
als de soera’s die je kent, en moeten er getuigen zijn. Ga hiervoor naar onze imaam
en zorg dat je weet welke weg je moet volgen. Na het huwelijk is het een goed
gebruik om een maaltijd aan te bieden aan je familie, je vrienden en je buren. Zo
maak je aan iedereen duidelijk hoe blij jullie zijn. Daarbij hoef je niet te overdrijven.
Sowieso is geldverspilling niet echt islamitisch.
Trouwen is belangrijk in de islaam, zoals we kunnen lezen in de H. Qur’aan en
kunnen horen in de woorden van de Profeet (zvmh). Het klinkt weer makkelijker dan
dat het is. De Profeet (saws) heeft gezegd dat iedereen moet trouwen die een vrouw
kan onderhouden, maar dat hoeft niet alleen financieel onderhouden te betekenen.
Onderhouden betekent ook dat je elkaar liefde kunt geven, want het huwelijk houdt
niet op bij het ja-woord. Het is niet de aankoop van een nieuwe televisie met een
makkelijke handleiding, maar iets waar je aan moet werken. Je moet de
verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen om jouw gezin te onderhouden, met
geld én met liefde. Daar heeft jouw (toekomstige) familie recht op!
Broeders, het huwelijk neemt niet de rechten van je vrouw weg. Zo mag een vrouw
haar eigen achternaam blijven gebruiken en ook heeft zij eigen geld en bezit. Het is
aan de vrouw om te beslissen hoe zij haar geld gebruikt. Daarbij kan een getrouwde
vrouw eigen werk hebben.
Buiten alle islamitische voorwaarden, wil ik nog wijzen op de Nederlandse wetgeving.
De islamitische regels zeggen dat als de wetgeving van een niet-islamitisch land niet
tégen de islaam is, dat deze regels geen probleem hoeven te zijn. Volgens de
Nederlandse wet moet eerst het huwelijk of het samenlevingscontract volgens die
wet worden afgesloten, voordat het islamitisch huwelijk wordt gesloten. Als je dit zo
doet, dan beschermt de Nederlandse wet je uiteindelijk ook als jouw partner zijn of
haar belofte tegenover jou niet houdt. Niet iedereen heeft evenveel taqwa, vrees
voor God, zoals het zou horen.
Beste moslims, bedenk je dat niet iedereen hetzelfde is. De soenna zoals onze
Profeet (zvmh) ons heeft laten zien en heeft verteld is hoe belangrijk het huwelijk is.
In het algemeen trouwt een moslim dus. Toch is er niemand die dat voor een ander
kan beslissen. Iedereen maakt zijn eigen afwegingen en beslissingen, dus ook in het
geval van trouwen. Als een moslim de soenna kent, dan is het een zaak tussen Allah
(swt) en deze moslim. Hij of zij zal eigen redenen hebben. Geen mens kan een ander
mens in het hoofd kijken.
Oh lieve broeders en zusters, doe je best om de soenna van onze Profeet (zvmh)
levend te houden. Beste ouders, maak het je kinderen niet te moeilijk en help ze op
een goede manier. Deze tijd is al moeilijk genoeg om vast te houden aan onze islaam
en het is niet goed als het de jeugd nog lastiger wordt gemaakt. Beste jongeren, ken
de regels van de islaam en probeer Allah (swt) tevreden te houden op je weg voor,
naar én tijdens je huwelijk.

Moge Allah de Verhevene ons de juiste partner laten vinden. Moge Allah de
Verhevene ons leiden op de weg naar ons huwelijk. Moge Allah de Verhevene ons
leiden tijdens ons huwelijk. Oh Allah, laat ons blind zijn voor de fouten van anderen.
Oh Allah, laat ons dankbaar zijn voor alles wat we van Jou ontvangen. Oh Allah, sta
het bestuur en de imaam van onze moskee bij en laat ons hen op de beste manier
helpen. Ya Allah, ya Allah, laat ons de pijn van onze broeders en zusters, in Syrië, in
China, in Nigeria, of waar ook in de wereld, niet vergeten. Ya Allah, verzacht hun pijn
en breng onze oemma samen. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims
sterven. Moge Allah de Verhevene onze smeekbedes verhoren.
Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of
geïnterpreteerd.
Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.
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