
 



Rishta Nata – Het Huwelijk 

Tarbiyat Aspecten



Programma

▣ Het doel van het huwelijk 

▣ Het belang van Taqwa 
(godvruchtigheid) 

▣ Istikhara gebed 

▣ Qaul e Sadid 

▣ Een huwelijkspartner 
zoeken 

▣ Richtlijnen voor ouders



Het doel van het huwelijk  
in de islam

▣ De juiste omgeving creëren om onze Schepper te 
aanbidden en ons voor te bereiden op het 
hiernamaals 

▣ Een man en een vrouw in staat stellen samen te 
leven en liefde en geluk te ervaren binnen de 
grenzen van de islamitische wet. 

▣ Het voortbrengen van een nageslacht en hen een 
goede opvoeding bieden binnen een stabiele en 
religieuze omgeving. 

▣ Het is een wettelijke eenheid die de samenleving 
beschermt tegen morele en sociale achteruitgang



De Heilige Koran zegt: 

▣ En van Zijn tekenen is dat Hij uit jullie midden 
vrouwen voor jullie heeft geschapen opdat jullie 
gemoedsrust in hen mogen vinden, en HIJ heeft 
liefde en tederheid tussen jullie geplaatst. Daarin 
zijn zeker tekenen voor een volk dat nadenkt 
( 30:22 ) 

▣ Hij is het die je uit één enkele ziel heeft 
geschapen en daaruit zijn partner heeft gemaakt, 
opdat hij troost in haar zou vinden. ( 7: 190 )



Hadith

De Heilige Profeet saw 

zei: 

"Het huwelijk maakt 
deel uit van mijn 
Sunnah, en wie mijn 
Sunnah niet volgt, heeft 
niets met mij te 
maken ..."  
(Sunan Ibn Majah, Vol. 3, Boek 9, Hadith 1846)



Hadith

Ibni 'Abbas (ra) heeft 
overgeleverd dat de Heilige 
profeet Muhammad (saw) zei: 

"Er is geen plaats 
voor celibaat in de 
islam.“ 

(Abū Dāwūd, Kitābul-Manāsik)



Het islamitische huwelijk (nikah)
De onderstaande verzen worden voorgelezen tijdens het verkondigen van een 

huwelijk.

❖ O, gij mensen, vreest uw Heer, Die u van één enkele ziel schiep en daaruit haar 
gezellin schiep en uit hen beiden mannen en vrouwen verspreidde en vreest 
Allah in Wiens naam gij een beroep op elkander doet en (weest plichtsgetrouw) 
betreffende de familiebanden. Voorwaar, Allah is Bewaker over u. (Soerah Al-
Nisa 4: 2 ) 

❖ O, gij die gelooft! Vreest Allah en spreekt de waarheid. 
❖ Hij zal uw werken goed voor u maken en u uw zonden vergeven. En wie Allah 

en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft zeker een grote overwinning behaald ( 
Soerah Al-Ahzaab 33: 71-72 ) 

❖ O gij die gelooft, vreest Allah; en laat iedere ziel acht geven op hetgeen zij voor 
morgen voorbereidt. En vreest Allah, voorzeker Allah is op de hoogte van 
hetgeen gij doet.( Soerah Al-Hashr 59:19 )



Waarom is Taqwa  
vijf keer 
benoemd? 



Qaul e Sadid



Hadhrat Khalifatul-Massih V (aba) 
zei: 

▣Goddelijke gemeenschappen en 
dienaren van Allah de Verhevene 
moeten streven om morele en 
spirituele hoogten te bereiken 

(Uittreksel uit de vrijdagpreek van 25 september 2009) 



Istikhara Gebed

❖ Een gebed van de 
Heilige profeet 
(saw) 

❖ Deze wordt 
gereciteerd tijdens 
het offeren van het 
nawafil gebed 

❖ Dient om leiding te 
zoeken bij Allah 
zodat men de juiste 
beslissing maakt



“Bid voor 40 dagen”



Een Huwelijkspartner zoeken… 

Hazrat Abu Hurairah (ra) 
vertelde dat de Heilige Profeet 
(saw) zei:  

“Een man huwt een vrouw 
omwille van vier redenen; 
haar rijkdom, haar 
familieachtergrond, haar 
schoonheid of haar vroomheid. 
U moet echter de voorkeur 
geven aan een vrome vrouw. 
Moge Allah je zegenen met 
een vrome vrouw. ” 

(Vrijdagpreek, December 24, 2004)



Materialisme

“Met groot verdriet zeg ik dat 
onze vrouwen en mannen helaas 
worden beïnvloed door de 
moderne wereld”  

(Toespraak op de tweede dag van Jalsa 
Salana UK, 23 juli 2011)



Gebrek aan interesse in religieuze 
leerstellingen

▣Tegenwoordig kijken mensen meer 
naar andere kwaliteiten en schoonheid 

▣Een gelovige moet altijd kijken naar 
het geloof (din) van de vrouw 

▣Als jongens rechtvaardig zijn, zullen ze 
proberen om met rechtvaardige 
meisjes te trouwen 

▣Hierin moeten moeders en vaders 
samen hun rol vervullen



Richtlijnen voor ouders



Foto’s en ontmoeting

“Tijdens een ontmoeting met de 
familie bij hun thuis kan men meer 
informatie verkrijgen over de 

ingesteldheid van die familie.” 

(Hadhrat Khalifatul-Massih-V , The Review of Religions, april 2020)



Het huwelijk dient niet uitgesteld 
te worden

De Heilige Prohet (saw) 
zei: 

"Drie dingen mogen niet 
worden uitgesteld: één - 
salat wanneer het de tijd 
daarvoor is, twee - de 
begrafenis wanneer 
iemand komt te 
overlijden, drie - het 
huwelijk van een 
ongehuwde vrouw bij 
een geschikte 
huwelijksvoorstel "





Geen dwang

“Niemand heeft het 
recht een persoon te 
dwingen tegen zijn 
of haar wil te 
trouwen”.  

(Toespraak Jaarlijkse Ijtema 
khuddam Ul Ahmadiyya UK 2019)





Geen ideaal vormen 

"Jongeren moeten goed begrijpen dat 
hoewel ze inderdaad moeten bidden 
(voor een goede huwelijkspartner), ze 
geen 'ideaal' mogen vormen, omdat er 
soms veel fouten worden begaan op 
zoek naar een ideaal." 

(Toespraak in UK Lajna & Nasirat Ijtema, 4 oktober 2009) 



Scenario…

Farah zit in haar tweede jaar van haar 
bacheloropleiding en is vastbesloten om 
verder te studeren. Ze heeft een heel 
goed huwelijksaanzoek gekregen van een 
vrome en compatibele familie. Hoe moet 
haar moeder op deze situatie reageren?



Wat vindt u?...

1. Ze moet proberen Farah ervan te overtuigen het 
voorstel te accepteren, maar haar niet dwingen. 

2. Ze moet het voorstel afwijzen omdat Farah nog 
verder wil studeren. 

3. Ze moet Farah overtuigen en daarna met de familie 
van de jongen praten en hen vertellen dat haar 
dochter na het huwelijk verder wil studeren en als ze 
akkoord gaan, moet ze het voorstel accepteren.



Een mooi gebed uit de Heilige 
Koran

  
En zij die zeggen: "Onze Heer, maak onze 
echtgenoten en kinderen tot troost der ogen, 
en maak ons tot voorbeeld voor de 
godvruchtigen."  
Soerah Al-Forqaan ( 25:75 )

http://tilaw.at/25:75


Angsten en zorgen wegnemen

De interpretatie van dit gebed is: Alleen maar 
door de hulp van Allah krijgen wij de kracht 
om ons te weerhouden van zonden en de 
kracht om goede daden te verrichten. Hij is 
de Verhevene, de Grote.' 



Handige informatie & links:

▣https://www.rishtanata.org.uk/ 

▣https://www.rishtanata.us/

https://www.rishtanata.org.uk/
https://www.rishtanata.us/
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Masih V(aba) 

▣ Islamic Teachings on Ideal Family Life, by Mukhtar 
Ahmad Cheema 

▣ Weg naar het paradijs-Ladjna Ima’illah USA, hoofdstuk 3 

▣ Huwelijk in de islam, door Ata Ullah Kaleem (Alislam.org) 

▣ Ata Ullah Kaleem, The Review of Religions, november 1992 

▣ Samenvatting Vrijdagpreek door Wakil e Ala 3 Maart 2017 

▣ Woman in Islam by Muhammad Zafrulla Khan 
(Alislam.org) 

▣ (Youtube-Muslim Youth USA - Hoe moet het Istikharah-
gebed in acht worden genomen? Feb 17,2019)


