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Alle lof behoort aan Allah. 
 

Broeders en zusters overal! Met dit stuk wil ik mij niet slechts 
richten tot de volgelingen van de Islam, maar tot iedere man, 
vrouw, jongen en meisje. 

Mijn broeders en zusters overal! Jullie moeten weten dat de 
Boodschapper Mohammed ibn cAbd Allah (vrede zij met hem) 
waarlijk de Boodschapper en Dienaar is van Allah. De bewijzen 
die dit ondersteunen zijn volop aanwezig. Niemand behalve een 
ontkenner, die handelt uit arrogantie kan deze tekenen loochenen 

Tot deze bewijzen behoren de volgende punten: 

1. Mohammed (vrede zij met hem) was een analfabeet en 
bleef dit tot aan zijn dood. Onder zijn hele volk stond hij 
bekend om het feit dat hij de waarheid sprak en om zijn 
betrouwbaarheid. Voordat hij de Openbaring ontving, 
had hij geen kennis van de voorgaande religies en dit 
bleef zo tot aan zijn veertigste. Toen werd hem de Koran, 
die tot op de dag van vandaag onveranderd is gebleven, 
geopenbaard. Deze Koran bespreekt de meeste 
gebeurtenissen die worden genoemd in de voorgaande 
Geschriften en vertelt ons hierover tot in de kleinste 
details, alsof Mohammed (vrede zij met hem) hierbij zelf 
aanwezig was. De Joden en de Christenen in zijn tijd 
waren niet in staat om hem hierover tegen te spreken. 

2. Mohammed (vrede zij met hem) voorspelde vele zaken die 
hem en zijn gemeenschap zouden overkomen, zoals: het 
behalen van strategische overwinningen, de vernietiging 
van het tirannieke koninkrijk van Chosroes (de 
koninklijke titel van de Zoroastrische koning van Perzië), 
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de val van het Romeinse Rijk aan de handen van de 
moslims en de vestiging van de Islam over de hele 
wereld. Deze gebeurtenissen deden zich allemaal voor, 
precies zoals Mohammed (vrede zij met hem) dit 
voorspelde. 

3. Mohammed (vrede zij met hem) kwam met een Arabische 
Koran die zijn gelijke niet kent qua welbespraaktheid en 
duidelijkheid. De Koran daagde de welbespraakte 
Arabieren, die Mohammed (vrede zij met hem) eerst 
voor leugenaar uitmaakte, uit om te komen met slechts 
één vers zoals de Koran. Dit konden zij niet, ondanks het 
feit dat zij meesters waren in de Arabische taal en poëzie. 
Tot op de dag van vandaag heeft niemand durven 
beweren in staat te zijn geweest woorden samen te 
stellen die de Koran benaderen, laat staan evenaren qua 
gratie, schoonheid en grootsheid. 

4. Het leven van deze nobele Profeet (vrede zij met hem) is 
een perfect voorbeeld van oprechtheid, genade, 
medeleven, betrouwbaarheid, dapperheid, gulheid en is 
ver verwijderd van slechte eigenschappen. Hij was 
ascetisch in alle wereldse zaken en streefde slechts naar 
de beloning in het Hiernamaals en in al zijn daden en 
handelingen was hij godvrezend. 

5. Allah plaatste grote liefde voor Mohammed (vrede zij met 
hem) in de harten van hen die in hem geloofden en hem 
ontmoetten. Deze liefde bereikte zo een niveau, dat elke 
willekeurige metgezel van de Profeet (vrede zij met hem) 
zijn of haar moeder en vader zou opofferen voor de 
Profeet (vrede zij met hem), zelfs tot op de dag van 
vandaag. De mensen die in hem geloven, houden van 
hem en eren hem. Iedere gelovige zou zijn eigen familie 
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en bezittingen als losgeld geven om de Profeet (vrede zij 
met hem) te mogen zien, zelfs maar voor één keer. 

6. Het leven van geen andere historische persoonlijkheid is zo 
fijn tot op de kleinste details beschreven en bewaard 
gebleven tot op de dag van vandaag, zoals het leven van 
de Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Hij was de 
meest invloedrijke persoon van de gehele menselijke 
geschiedenis. Noch kent deze wereld iemand anders die 
elke ochtend, avond en gedurende de rest van de dag 
wordt herdacht. Als de volgelingen van Mohammed 
(vrede zij met hem) zijn naam gedenken of horen, vragen 
zij zegeningen en vrede van Allah voor de Profeet (vrede 
zij met hem). Dit doen zij uit volle overgave en oprechte 
liefde voor de Profeet Mohammed (vrede zij met hem). 

 

7. Er is nooit een andere man in de gehele geschiedenis 
geweest wiens voorbeeld zo nauwgezet werd en nog 
steeds wordt gevolgd door zijn volgelingen als dat van de 
Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Degenen die 
geloven in de Profeet (vrede zij met hem), slapen op de 
manier waarop hij sliep, verrichten de rituele wassing 
zoals hij die verrichtte en houden zich aan de manieren 
waarop hij at, dronk en zichzelf kleedde. 

In werkelijk elk aspect van hun leven volgen de 
volgelingen van Mohammed (vrede zij met hem) zijn 
leerstellingen, die hij onder hen verspreidde. Zij 
bewandelen het pad dat hij bewandelde tijdens zijn 
leven. Gedurende elke generatie, vanaf de tijd van de 
Profeet (vrede zij met hem) tot aan nu, houden degenen 
die geloven in deze nobele Profeet zich vast aan zijn 
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leerstellingen. Bij sommigen heeft dit zelfs het niveau 
bereikt dat zij het voorbeeld van de Profeet (vrede zij 
met hem) volgen ook in zaken waar Allah dit niet van 
hen eist. Sommigen eten bijvoorbeeld slechts het voedsel 
dat Profeet (vrede zij met hem) lekker vond en dragen 
slechts die kleren waar de Profeet (vrede zij met hem) 
een voorkeur voor had. 

Zij volgen boven dit alles zijn manier van aanbidding, 
zeggen dezelfde smeekbeden als hij, bijvoorbeeld bij het 
groeten van mensen, bij het binnentreden en verlaten van 
de woning, bij het betreden van de moskee, voor het 
slapen gaan en wakker worden, bij het eten en drinken, 
tijdens het vasten, tijdens het reizen enz. 

8. Er is nooit een persoon geweest op deze wereld die ooit 
zoveel liefde, respect, eer ontving en gehoorzaamd werd 
als deze nobele Profeet. 

9. Sinds zijn komst tot op de dag van vandaag, wordt deze 
Profeet over de hele wereld gevolgd door allerlei mensen 
van verschillende etniciteiten en achtergronden. Velen 
van hen die hem volgden waren eerst Christen, Jood, 
atheïst of hadden helemaal geen religie. Onder de 
mensen die kozen om hem te volgen waren zij die 
bekend stonden om hun verstandige oordelen, wijsheid, 
reflectie en inzicht. Zij kozen ervoor om de Profeet 
(vrede zij met hem) te volgen nadat zij getuige waren 
van de tekenen van de waarheid van zijn Boodschap en 
de bewijzen van de wonderen waarmee hij kwam. Zij 
kozen er niet voor om hem te volgen uit dwang of omdat 
dit gewoonweg de godsdienst was van hun ouders. 
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Vele volgelingen van de Profeet (vrede zij met hem) 
kozen zelfs om hem te volgen in een tijd dat de Islam 
zwak was, toen er slechts weinigen waren die met hen 
geloofden en de mensen die in hem geloofden vervolgd 
werden. De meeste mensen die kozen om hem te volgen 
deden dit niet met het oog op enige wereldse beloning. 
Het is een feit dat vele van zijn volgelingen veel hebben 
geleden als gevolg van het geloven in de Boodschap van 
deze Profeet, maar ondanks al deze beproevingen waren 
deze mensen onwrikbaar in hun geloof. 

10. Mijn broeders! Iedereen met een helder verstand moet 
toch kunnen inzien dat dit alles erop duidt dat 
Mohammed (vrede zij met hem) waarlijk de 
Boodschapper is van Allah en niet slechts een man die 
beweerde een profeet te zijn of sprak over God zonder 
enige kennis.  

Mohammed (vrede zij met hem) beschreef Allah met 
Eigenschappen vrij van elke vorm van imperfectie. 
Niemand, zelfs niet de filosofen, waren ooit in staat om 
op zo een wijze een beschrijving te geven van Allah. Het 
is voor het menselijke verstand immers moeilijk te 
bevatten dat er een Entiteit bestaat die overal toe in staat 
is en geen beperkingen kent op het gebied van 
bijvoorbeeld kennis, grootsheid enz. Een entiteit die de 
menselijke competenties ver overtreft.  

Noch ligt het in het vermogen van een mens om zo een 
perfecte wetgeving in het leven te roepen die gebaseerd 
is op rechtvaardigheid, gelijkheid, genade en objectiviteit 
voor alle menselijke activiteiten. De Profeet Mohammed 
(vrede zij met hem) kwam met regels inzake koop en 
verkoop, huwelijk en scheiding, huur, nalatenschap, 
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voogdijschap. Hij kwam met regels die het individueel 
en het maatschappelijk leven waarborgde. 

 

11. Het is ondenkbaar dat een persoon zoveel wijsheid, 
moraal en nobelheid heeft weten te combineren als de 
Profeet (vrede zij met hem). 

Op een complete en volwaardige manier onderwees 
Mohammed (vrede zij met hem) de mensen over moraal, 
karakter en goed gedrag tegenover de ouders, 
familieleden, vrienden, de mensheid, dieren en planten. 

Dit bewijst dat de Boodschapper (vrede zij met hem) niet met een 
eigen religie kwam, maar dat hij kwam met regels en inspiratie die 
hij ontving van Degene Die de hemelen en  
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Alle lof behoort aan Allah.


Broeders en zusters overal! Met dit stuk wil ik mij niet slechts richten tot de volgelingen van de Islam, maar tot iedere man, vrouw, jongen en meisje.

Mijn broeders en zusters overal! Jullie moeten weten dat de Boodschapper Mohammed ibn cAbd Allah (vrede zij met hem) waarlijk de Boodschapper en Dienaar is van Allah. De bewijzen die dit ondersteunen zijn volop aanwezig. Niemand behalve een ontkenner, die handelt uit arrogantie kan deze tekenen loochenen

Tot deze bewijzen behoren de volgende punten:

1. Mohammed (vrede zij met hem) was een analfabeet en bleef dit tot aan zijn dood. Onder zijn hele volk stond hij bekend om het feit dat hij de waarheid sprak en om zijn betrouwbaarheid. Voordat hij de Openbaring ontving, had hij geen kennis van de voorgaande religies en dit bleef zo tot aan zijn veertigste. Toen werd hem de Koran, die tot op de dag van vandaag onveranderd is gebleven, geopenbaard. Deze Koran bespreekt de meeste gebeurtenissen die worden genoemd in de voorgaande Geschriften en vertelt ons hierover tot in de kleinste details, alsof Mohammed (vrede zij met hem) hierbij zelf aanwezig was. De Joden en de Christenen in zijn tijd waren niet in staat om hem hierover tegen te spreken.

2. Mohammed (vrede zij met hem) voorspelde vele zaken die hem en zijn gemeenschap zouden overkomen, zoals: het behalen van strategische overwinningen, de vernietiging van het tirannieke koninkrijk van Chosroes (de koninklijke titel van de Zoroastrische koning van Perzië), de val van het Romeinse Rijk aan de handen van de moslims en de vestiging van de Islam over de hele wereld. Deze gebeurtenissen deden zich allemaal voor, precies zoals Mohammed (vrede zij met hem) dit voorspelde.

3. Mohammed (vrede zij met hem) kwam met een Arabische Koran die zijn gelijke niet kent qua welbespraaktheid en duidelijkheid. De Koran daagde de welbespraakte Arabieren, die Mohammed (vrede zij met hem) eerst voor leugenaar uitmaakte, uit om te komen met slechts één vers zoals de Koran. Dit konden zij niet, ondanks het feit dat zij meesters waren in de Arabische taal en poëzie. Tot op de dag van vandaag heeft niemand durven beweren in staat te zijn geweest woorden samen te stellen die de Koran benaderen, laat staan evenaren qua gratie, schoonheid en grootsheid.

4. Het leven van deze nobele Profeet (vrede zij met hem) is een perfect voorbeeld van oprechtheid, genade, medeleven, betrouwbaarheid, dapperheid, gulheid en is ver verwijderd van slechte eigenschappen. Hij was ascetisch in alle wereldse zaken en streefde slechts naar de beloning in het Hiernamaals en in al zijn daden en handelingen was hij godvrezend.

5. Allah plaatste grote liefde voor Mohammed (vrede zij met hem) in de harten van hen die in hem geloofden en hem ontmoetten. Deze liefde bereikte zo een niveau, dat elke willekeurige metgezel van de Profeet (vrede zij met hem) zijn of haar moeder en vader zou opofferen voor de Profeet (vrede zij met hem), zelfs tot op de dag van vandaag. De mensen die in hem geloven, houden van hem en eren hem. Iedere gelovige zou zijn eigen familie en bezittingen als losgeld geven om de Profeet (vrede zij met hem) te mogen zien, zelfs maar voor één keer.

6. Het leven van geen andere historische persoonlijkheid is zo fijn tot op de kleinste details beschreven en bewaard gebleven tot op de dag van vandaag, zoals het leven van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Hij was de meest invloedrijke persoon van de gehele menselijke geschiedenis. Noch kent deze wereld iemand anders die elke ochtend, avond en gedurende de rest van de dag wordt herdacht. Als de volgelingen van Mohammed (vrede zij met hem) zijn naam gedenken of horen, vragen zij zegeningen en vrede van Allah voor de Profeet (vrede zij met hem). Dit doen zij uit volle overgave en oprechte liefde voor de Profeet Mohammed (vrede zij met hem).

7. Er is nooit een andere man in de gehele geschiedenis geweest wiens voorbeeld zo nauwgezet werd en nog steeds wordt gevolgd door zijn volgelingen als dat van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Degenen die geloven in de Profeet (vrede zij met hem), slapen op de manier waarop hij sliep, verrichten de rituele wassing zoals hij die verrichtte en houden zich aan de manieren waarop hij at, dronk en zichzelf kleedde.

In werkelijk elk aspect van hun leven volgen de volgelingen van Mohammed (vrede zij met hem) zijn leerstellingen, die hij onder hen verspreidde. Zij bewandelen het pad dat hij bewandelde tijdens zijn leven. Gedurende elke generatie, vanaf de tijd van de Profeet (vrede zij met hem) tot aan nu, houden degenen die geloven in deze nobele Profeet zich vast aan zijn leerstellingen. Bij sommigen heeft dit zelfs het niveau bereikt dat zij het voorbeeld van de Profeet (vrede zij met hem) volgen ook in zaken waar Allah dit niet van hen eist. Sommigen eten bijvoorbeeld slechts het voedsel dat Profeet (vrede zij met hem) lekker vond en dragen slechts die kleren waar de Profeet (vrede zij met hem) een voorkeur voor had.

Zij volgen boven dit alles zijn manier van aanbidding, zeggen dezelfde smeekbeden als hij, bijvoorbeeld bij het groeten van mensen, bij het binnentreden en verlaten van de woning, bij het betreden van de moskee, voor het slapen gaan en wakker worden, bij het eten en drinken, tijdens het vasten, tijdens het reizen enz.

8. Er is nooit een persoon geweest op deze wereld die ooit zoveel liefde, respect, eer ontving en gehoorzaamd werd als deze nobele Profeet.

9. Sinds zijn komst tot op de dag van vandaag, wordt deze Profeet over de hele wereld gevolgd door allerlei mensen van verschillende etniciteiten en achtergronden. Velen van hen die hem volgden waren eerst Christen, Jood, atheïst of hadden helemaal geen religie. Onder de mensen die kozen om hem te volgen waren zij die bekend stonden om hun verstandige oordelen, wijsheid, reflectie en inzicht. Zij kozen ervoor om de Profeet (vrede zij met hem) te volgen nadat zij getuige waren van de tekenen van de waarheid van zijn Boodschap en de bewijzen van de wonderen waarmee hij kwam. Zij kozen er niet voor om hem te volgen uit dwang of omdat dit gewoonweg de godsdienst was van hun ouders.

Vele volgelingen van de Profeet (vrede zij met hem) kozen zelfs om hem te volgen in een tijd dat de Islam zwak was, toen er slechts weinigen waren die met hen geloofden en de mensen die in hem geloofden vervolgd werden. De meeste mensen die kozen om hem te volgen deden dit niet met het oog op enige wereldse beloning. Het is een feit dat vele van zijn volgelingen veel hebben geleden als gevolg van het geloven in de Boodschap van deze Profeet, maar ondanks al deze beproevingen waren deze mensen onwrikbaar in hun geloof.

10. Mijn broeders! Iedereen met een helder verstand moet toch kunnen inzien dat dit alles erop duidt dat Mohammed (vrede zij met hem) waarlijk de Boodschapper is van Allah en niet slechts een man die beweerde een profeet te zijn of sprak over God zonder enige kennis. 

Mohammed (vrede zij met hem) beschreef Allah met Eigenschappen vrij van elke vorm van imperfectie. Niemand, zelfs niet de filosofen, waren ooit in staat om op zo een wijze een beschrijving te geven van Allah. Het is voor het menselijke verstand immers moeilijk te bevatten dat er een Entiteit bestaat die overal toe in staat is en geen beperkingen kent op het gebied van bijvoorbeeld kennis, grootsheid enz. Een entiteit die de menselijke competenties ver overtreft. 

Noch ligt het in het vermogen van een mens om zo een perfecte wetgeving in het leven te roepen die gebaseerd is op rechtvaardigheid, gelijkheid, genade en objectiviteit voor alle menselijke activiteiten. De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) kwam met regels inzake koop en verkoop, huwelijk en scheiding, huur, nalatenschap, voogdijschap. Hij kwam met regels die het individueel en het maatschappelijk leven waarborgde.

11. Het is ondenkbaar dat een persoon zoveel wijsheid, moraal en nobelheid heeft weten te combineren als de Profeet (vrede zij met hem).

Op een complete en volwaardige manier onderwees Mohammed (vrede zij met hem) de mensen over moraal, karakter en goed gedrag tegenover de ouders, familieleden, vrienden, de mensheid, dieren en planten.

Dit bewijst dat de Boodschapper (vrede zij met hem) niet met een eigen religie kwam, maar dat hij kwam met regels en inspiratie die hij ontving van Degene Die de hemelen en 
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