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NADENKEN OVER JE LEVENSDOEL
Op een dag reisde de Profeet (vzmh) samen met de jonge
metgezel (ṣaḥābī) Muʿādh ibn Jabal. De Profeet riep
driemaal “Muʿādh!” en Muʿādh reageerde elke keer met
‘Tot je dienst, o Boodschapper van Allah, ik sta klaar voor
jou!’ Muʿādh toonde hiermee zijn overgave, liefde en
respect richting de Profeet. De metgezel luisterde
aandachtig naar de woorden van de Profeet. De Profeet
vroeg hem: ‘Weet jij wat het recht is van Allah op Zijn
dienaren?’ Hierop zei Muʿādh: ‘Allah en Zijn
Boodschapper weten het beter.’ De Profeet zei: ‘Het
recht van Allah op Zijn dienaren is dat zij Hem
aanbidden zonder deelgenoten aan Hem toe te
kennen.’ Even later vroeg de Profeet: ‘Weet je ook wat
het recht is van de dienaren op Allah?’ De Profeet gaf
vervolgens het volgende goede nieuws: ‘Het ongestraft
laten van Zijn dienaar en hem in het Paradijs (Janna)
plaatsen indien de dienaar Hem aanbidt en Hem géén
deelgenoten toeschrijft.’1
Beste broeders!
Het allergrootste recht van Allah is dat wij Zijn bestaan
en Zijn éénheid aanvaarden, dat we alleen Hem aanbidden
en ons oprecht overgeven aan Hem.2 Het hoofddoel van
onze schepping is immers dat we zonder enige twijfel,
met volle overtuiging in het bestaan en in de eenheid van
onze Heer geloven. Daar hoort ook bij dat wij Zijn
geboden en verboden gehoorzamen. We moeten ons goed
realiseren dat Allah de meest Edelmoedige (Karīm)3 is.
De gunsten (niʿma) van Allah zijn ontelbaar: denk aan het
lucht dat we inademen, het water dat we drinken, het
voedsel dat we innemen en zelfs een verschijnsel als
“tijd” zijn allemaal zaken waarmee we gezegend zijn.
Ook verstand (ʿaql), liefde en mededogen hebben we aan
God te danken. Beseffen we wel wat Allah ons allemaal
heeft geschonken? Zijn we Allah wel voldoende dankbaar

voor
Zijn
gunsten?
Pakken
we
onze
verantwoordelijkheden wel goed op, of verwaarlozen wij
Zijn gunsten?
Beste broeders!
Geloofsovertuiging (īmān) kunnen we niet los zien van
daden. Eénmaal overtuigd van het bestaan van Allah
dienen we Hem te aanbidden en het goede te doen voor
de mensheid. Dit omvat het tonen en verspreiden van
liefde, respect en mededogen, vooral richting de
zwakkeren. Daar hoort ook bij het opkomen voor
rechtvaardigheid, het verdedigen van het waarachtige, het
tegengaan van onderdrukking en het inzetten van
kennisoverdracht tegen onwetendheid. Ook moeten we
opkomen tegen alle vormen van kwaad, zoals onrust
(fitna), onderdrukking en oorlogen.
Beste broeders!
Als je het nieuws volgt zie je dat de mensheid in chaos
verkeert. Met de zojuist genoemde voorbeelden moeten
we tegenwicht bieden. Zowel de Qurʾān als de Profeet
roepen op om kwaad met schoonheid te bestrijden.
Daarom moeten we als gelovigen (muʾminīn) ons leven
verfraaien met een gedragslijn waar de mensheid bij
gebaat is. Allah heeft de dood en het leven namelijk
geschapen zodat Hij kan toetsen wie van ons de beste
daden verricht.4 Laten we daarom gedurende dit korte
leven hartstochtelijk Allah gedenken (dhikr), hem
dankbaar zijn (ḥamd) en vrome daden (ʿamal al-ṣāliḥ)
verrichten om in het Hiernamaals (ākhira) tot de
gereddenen te behoren. Laten we het volgende Qurʾānvers tot onze lijfspreuk maken: ‘Mijn gebed, mijn
aanbiddingen, mijn leven en mijn dood zijn gewijd
aan Allah, de Heer van alle werelden.’5
Beste broeders!
Laten we nadenken over ons levensdoel en laten we ons
inspannen om met een zuiver hart Allah te ontmoeten,
zodat we de volgende woorden uit de Qurʾān kunnen
aanhoren op de Dag der Opstanding: ‘O ziel die tot rust
gekomen is! Keer tot jouw Heer terug, verheugd en
Hem verheugend. En treed binnen, te midden van
Mijn dienaren, en treed Mijn Paradijs binnen.’6
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Al-Bukhārī, Jihād, 46; Al-Muslim, Īmān, 48.
Oftewel het aanvaarden van het zuivere monotheïsme (tawḥīd) en het
verwerpen van polytheïsme (shirk).
3 Oftewel Hij Die overvloedig geeft.

Al-Mulk, 67: 2.
Al-Anʿām, 6: 162.
6 Al-Fajr, 89: 27-30.

