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ًةَمْحَرَو ًةَّدَوَّم مُكَنَْيب َلَعَجَو “  ” 
 

“En Hij heeft liefde en genade tussen jullie gebracht.” 

De Koran 30:21 
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Introductie 

Ik kan me nog heel goed herinneren waar ik zat en hoe ik het thuis ter 
sprake bracht. Ik zat samen met mijn moeder in de woonkamer toen ik 
een foto van mijn huidige vrouw liet zien. “Met haar wil ik trouwen”, 
mompelde ik… Mijn moeder glimlachte en zei: “Wie is zij en hoe is haar 
familie?” De rest ging heel snel. Enkele dagen later hadden we haar hand 
gevraagd, drie maanden later waren we verloofd en zes maanden later 
waren we getrouwd. En een jaar later hadden we onze eerste zoon! Ik 
was toen nog maar 20 jaar en mijn vrouw 19. Nu zijn wij 14 jaar verder 
en ik heb er geen moment spijt van gehad. Wij hebben vier prachtige 
kindjes en we genieten elke dag van het samenzijn. Deze 14 jaren zijn 
heel snel gegaan, met veel mooie momenten, maar ook met zware 
uitdagingen, die we gelukkig allemaal hebben overwonnen en nu nog 
aan het overwinnen zijn. 

Ik geloof dat het een stuk makkelijker zou zijn gegaan als we begeleid 
waren door een gids of een coach die ons van advies en kennis had 
voorzien, om het niet allemaal zelf te moeten ontdekken. Met ons is het 
gelukkig goed gekomen, maar uit mijn ervaring als imam weet ik dat er 
veel gezinnen zijn die het – vanwege gebrek aan ervaring en kennis – 
niet redden. 

Ik hoop dat mijn boek een inspiratiebron is die kan bijdragen aan 
succesvolle huwelijken vol vreugde en liefde.  Het huwelijk is het 
mooiste wat er tussen een man en vrouw kan ontstaan. Het aangaan van 
een huwelijk is echter niet vrijblijvend, niet naar elkaar en niet ten 
opzichte van Allah. Het is een verantwoordelijkheid. Daarom is het van 
cruciaal belang om het serieus te nemen en er voldoende kennis over te 
vergaren. 
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Het huwelijk is niet ingewikkeld, maar wel complex en soms zelfs 
uitdagend. Vaak wordt er een verkeerd beeld van een huwelijk geschetst, 
waardoor het aangaan van het huwelijk voor sommigen bijna 
onmogelijk lijkt. Je hoeft echt geen genie te zijn om jouw huwelijk tot 
een succes te maken. Gelukkige stellen zijn niet slimmer, rijker of 
intelligenter dan anderen. Het zijn stellen die in hun dagelijks leven een 
dynamiek hebben bereikt die ervoor zorgt dat hun negatieve gedachten 
en gevoelens over elkaar, hun positieve gedachten en gevoelens niet 
overschaduwen. Deze koppels verkeren in het zogenaamde ‘emotioneel 
intelligent huwelijk’.1 Voor een dergelijke relatie is kennis ontzettend 
belangrijk. Ook dien je elkaar aan te vullen, compromissen te sluiten en 
soms moeite te doen. 

Als het geloof het referentiekader is in het huwelijk, dan blijft er weinig 
ruimte over voor spanningen en misverstanden. De islamitische 
bronnen bieden ons voldoende handvatten om het huwelijk tot een 
succes te maken. Er zijn maar liefst 146 verzen in de Koran met regels 
omtrent het huwelijk, het gezin etc. Dit geeft aan dat het om een 
belangrijke zaak gaat. Daarnaast is ongeveer een derde van de 
plichtenleer (fiqh) toegewijd aan familiezaken.2 

De visie van de islam en de regelgeving ten opzichte van het huwelijk 
geven ons een realistisch beeld over het huwelijk. Het bevindt zich 
tussen idealisme en realisme. Het huwelijk wordt gezien als een goddelijk 
teken binnen het grotere geheel: de kosmos en het heelal. Wanneer we 
de goddelijke schepping bewonderen, zien we dat vrijwel alles in paren 
geschapen is: bomen, planten, vogels, dieren en ga zo maar door; 
volledige assimilatie en harmonie. Allah zegt hierover: 

1 John Mordechai Gottman en Nan Silver, The Seven Principles for Making Marriage Work, 
2015, 3. 
2 Murad ibn Said, Al Muyassar fi ahkam azzawaj wattalaq ‘inda al malikiyya (‘in Mlilah 
(Algerije): Dar Al Huda, 2015), 18. 
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“En alles hebben Wij paarsgewijs geschapen; misschien zullen jullie je laten 
vermanen.” (De Koran, 51:49) 

Voornamelijk bij de mensen speelt samenzijn een belangrijke rol in hun 
bestaan. Het zorgt voor stabiliteit, harmonie en rust. Het huwelijk is een 
middel om de maatschappij te stabiliseren, door haar primaire eenheid - 
het gezin - te beschermen en van structuur en orde te voorzien. De islam 
pleit daarom sterk voor het huwelijk en ontmoedigt de ontbinding 
ervan. 

In dit boek zal ik het hebben over de islamitische visie op het huwelijk, 
het huwelijksleven en de eventuele echtscheiding. Mijn doel is om de 
lezer van de nodige kennis te voorzien over de doelen, middelen en 
voordelen van het huwelijk. Ik zal antwoorden proberen te formuleren 
op vragen als: “Wat zijn de pijlers en voorwaarden van een gezond 
huwelijk? Wat maakt een huwelijk succesvol en wat maakt een huwelijk 
kapot? Wat is het voorbeeld van onze geliefde Profeet moge	Allah	hem	zegenenen	vrede	schenken ?" 

Met name de islamitische regelgeving met betrekking tot het huwelijk 
zal in dit boek centraal staan. Ondanks de brede benadering van het 
onderwerp, blijft dit boek slechts een middel en biedt het geen garantie 
voor een lang en gelukkig huwelijksleven. Het boek is een handleiding 
om een gezond huwelijk te realiseren en belangrijker: om over het 
huwelijk te waken. Ik hoop de lezer te inspireren met inzichten die in 
het huwelijksleven toegepast kunnen worden. 

Azzedine Karrat 
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Over de auteur 

Azzedine Karrat is geboren in Marokko en memoriseerde daar op jonge 
leeftijd de Koran. Het was de start van een leven lang leren. Om te 
beginnen studeerde hij op traditionele wijze islamwetenschappen bij 
verschillende imams. Iets dat hij voortzette in de vorm van de opleiding 
Koranwetenschappen, nadat hij op 12-jarige leeftijd met zijn ouders 
emigreerde naar Nederland.  

Van 2013 tot 2019 werkte Karrat als hoofdimam in een van de grootste 
moskeeën van Nederland, de Essalam moskee in Rotterdam. In 
diezelfde tijd deed hij zijn Bachelor Islamitische Theologie en Master 
Islamitische Geestelijke Verzorging. Op dit moment is hij verbonden 
aan de Universiteit van Leiden en doet hij een promotieonderzoek over 
de vorming van imams in Nederland.  

Als imam heeft Karrat veel gezinnen geholpen en gesprekken begeleid, 
onder andere op het gebied van trouwen, huwelijksleven en scheiden. 
Het is deze combinatie van theorie en praktijk die hem in staat stelde 
om dit boek over islamitisch trouwen samen te stellen.  
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