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Onderwerp: Initiatief nemen tot het verrichten van het goede

In de khutba van vandaag staan we stil bij het belang van het verrichten van het goede.
In surat al-Baqarah (De Koe) zegt Allah (swt) in ayah 148: “En voor eenieder is er een richting waar hij zich
naar wendt. Wedijver1 daarom met elkaar in het verrichten van het goede.”
En in surat Aali-Imraan (De van familie van ‘Imraan) zegt Allah (swt) in ayah 133: “En haast jullie naar
vergiffenis van jullie Heer, en naar een Paradijs ter breedte van de hemelen en de aarde, gereedgemaakt
voor de godsvruchtigen.”
Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam
(VZMH) heeft gezegd: 'Een sterke gelovige is beter en geliefder bij Allah, de Verhevene, dan een zwakke
gelovige, maar beiden zijn rechtschapen. Zorg voor wat je voordeel geeft, vraag om Allah's hulp en wees
niet zwak. Als je iets aantreft zeg dan niet: als ik maar zus en zo had gedaan, maar zeg: Allah heeft
voorbeschikt wat Hij wil. Anders geef je Satan de kans bezig te zijn'. [Muslim]
Deze hadith verklaart dat een gelovige die krachtig is in zijn daden, die gericht zijn op het hiernamaals,
beter is dan een zwakke gelovige. Dit wil niet zeggen dat een zwakke gelovige daarentegen geen goede
gelovige is, deze is immers ook gelovig. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam (VZMH) heeft ook opgedragen
Allah te gehoorzamen, zijn barmhartigheid en hulp te vragen.
In Sahih Muslim staat dat Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de
Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) de volgende woorden uitsprak:
“Haast jullie om goede werken te verrichten. Er zal spoedig een beproeving zijn zoals een gedeelte van een
donkere nacht. Een man zal ‘s ochtends moslim zijn en hij zal ‘s avonds ongelovig zijn. En hij zal ‘s avonds
moslim zijn en hij zal ‘s morgens ongelovig zijn. Hij zal zijn geloof verkopen voor wereldse winst.”
Het verrichten van goede daden kun je onderscheiden in twee categorieën:
-

Het verrichten van het goede voor jezelf

-

Het verrichten van het goede voor anderen

Het verrichten van het goede voor jezelf
Dit houdt in dat de gelovige verplichte aanbiddingen op de goede wijze moet verrichten (dus op tijd etc.).
O.a. het gebed, het vasten en de bedevaart indien men hiertoe in staat is. Het laatste zou je niet moeten
uitstellen want misschien kom je ooit in de situatie dat je niet meer in staat bent, terwijl je ooit wel in staat
was. Ook het haasten tot het vragen om vergiffenis van Allah (swt) behoort tot het verrichten van het
goede voor jezelf door te zeggen:
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Synoniemen voor wedijver: competitie, concurrentie, ijverzucht, rivaliteit

1

“Astaghfiru Allah“

, of Allahuma Ighfirli “

Het verrichten van het goede voor anderen
In surat Aali-Imraan ( De van familie van ‘Imraan) zegt Allah (swt) in ayah 134 en 135:
134. “Degenen die in voor- en tegenspoed uitgeven (op de Weg van Allah) en die hun woede inhouden en de
mensen vergeven. En Allah houdt van de weldoeners.“
135. “En degenen die, wanneer zij een verdorvenheid begaan, of zichzelf onrecht aandoen, Allah gedenken
en Hem om vergeving vragen voor hun zonden. En wie (anders), behalve Allah, kan de zonden vergeven?
En zij volharden niet in wat zij deden, terwijl zij (het) weten.”
De ware moslim is vergevingsgezind tegenover zijn broeder of zuster puur omwille van Allah (swt). Hij
hoopt hiermee de gunst te verkrijgen waarnaar de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam (VZMH) in de volgende
hadith verwees:
" Allah (Geprezen en Verheven is Hij, swt) vermeerdert de Eer van degene die vergeeft. Iemand die zich
nederig opstelt (ten opzichte van een ander persoon) omwille van Allah(swt), Allah (swt) zal hem in status
verheffen." [Muslim]. Haat of wrok heeft geen plaats in het hart van de moslim, die zijn religie werkelijk
begrijpt. Hij kent de waarde van vergiffenis en de puurheid van het hart.
In de volgende hadith legt de profeet (VZMH) uit hoe we moeten omgaan met woede op het moment dat
het ons overkomt:
“Als iemand van jullie boos wordt en hij staat, laat hem dan gaan zitten zodat zijn woede weg zal gaan. Als
het niet weggaat, laat hem dan gaan liggen.” (Hadith sahih, overgeleverd door Ahmed en Abu Dawud. Het
is overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) van Abu Dharr (moge Allah tevreden met
hem zijn).)
Allah (swt) zegt in surat ash-Shoera (De Beraadslaging) ayah 40: “En de vergelding voor een slechte daad is
een slechte daad die daaraan gelijk is. Maar wie vergeeft en zich betert, zijn beloning is dan bij Allah.
Voorwaar, Hij houdt niet van de onrechtplegers.”
Het goed zijn tegenover anderen houdt ook in dat je anderen begroet met de vredesgroet.

“Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh” /
Allah (swt) zegt in surat an-Nisaa’(De Vrouwen) ayat 86: “En wanneer jullie met een groet worden begroet,
groet dan met iets beters dan deze (groet) terug, of beantwoord het (op een gelijke wijze). Voorwaar, Allah
brengt alles in rekening.”
Tot slot, het is belangrijk dat wij elkaar advies geven omtrent het verrichten van goede daden en elkaar
helpen hierin. Maar ook dienen wij elkaar aan te spreken daar waar het nodig is.
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