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 ِ ۪ َ ّ ِ ا ٰ ْ َ ّ ِ ا ّٰ ِ ا ــــــــــــــــــــــ ْ ِ  

 ِ َ ْ ٓ  َوا َ َ ا ۪ ٰ ْ ٰا ِ ْ َ َواَ ْ ُ ّ َ ا ِ  َ َ ۪ َ  َ ْ َ  َ َة َو َ ِ ٰ ْ اَر ا َ ّ ُ ا ّٰ

 ٓ َ َ  ُ ّ ِ ُ  َ  َ ّٰ َْرِضۜ اِّنَ ا ْ ِ ا َد  َ َ ْ ِ ا ْ َ  َ َ َو ْ َ ُ اِ ّٰ َ ا َ ْ اَ

 َ ۪ ِ ْ ُ ْ .ا  

 َ َ ّ َ ِ َو ْ َ َ  ُ َ ّ َ ا ّ َ  ِ َ ّ ُل ا ُ َل َر َ:  

اكَ اَ  َ َ  ُ َ ّ ِ ٕ َ اُه  َ َ  ْ ُ َ  ْ َ ِْن  ٕ َ اُه  َ َ  َ َ ّ َ ٔ َ  َ َ ّ َ ا ُ ْ َ ُن ٔاَْن  َ ْ ِ ٕ ْ.  

STREVEN NAAR PERFECTIE (IḤSĀN) 
 
Een van de deugden die de Islām benadrukt, is het streven 
naar perfectie (iḥsān). Iḥsān betekent dat je, in alles wat 
je doet, beseft dat Allah toezicht over jou houdt en dat je 
op een dag verantwoording moet afleggen over alles wat 
je tijdens je leven hebt gedaan. In het Qurʾān-vers waar ik 
mijn preek mee opende zegt Allah het volgende: ‘En zoek 
met hetgeen Allah jou heeft gegeven het verblijf van 
het Hiernamaals en vergeet jouw aandeel in de wereld 
niet. En doe het goede, zoals Allah jou het goede heeft 
gedaan. En probeer geen onheil op aarde te stichten. 
Allah heeft degenen die onheil stichten niet lief.’1 
 
Beste broeders! 
Een van de taken die Allah ons heeft opgedragen is om 
goed te zijn voor de mensen. In de eerste plaats dienen we 
goed te zijn voor onze ouders. Maar we moeten ook goed 
zijn voor onze familieleden, voor onze buren en voor 
kwetsbare mensen in de samenleving. Er is sprake van 
iḥsān wanneer je bovengemiddeld presteert in het goed-
zijn. Sterker nog, de beste manier om kwaadheden te 
bestrijden is door zelf het goede voorbeeld te geven en 
goed te zijn voor de mensen. Als we kijken naar de 
schepping, zien we dat Allah de mens op de meest 
perfecte manier heeft geschapen en dat Hij de mens heeft 
uitgerust met talloze gunsten (niʿma). Het is dan ook onze 
taak om Allah dankbaar te zijn voor Zijn gunsten. Deze 
dankbaarheid moeten we zowel mondeling als fysiek 
uiten. Dat betekent dat we met onze tong Allah regelmatig 
lof moeten prijzen (met de formule al-ḥamdulillāh). 
Fysieke dankbetuiging moeten we doen door alles wat 
Allah ons heeft geschonken, zowel spiritueel als 
materieel, omwille van Hem uit te geven. De Profeet 
(vzmh) omschreef perfectie (iḥsān) als volgt: ‘Perfectie 
(iḥsān) is het aanbidden van Allah alsof je Hem kunt 

                                                           
1 Al-Qaṣaṣ, 28: 77. 
2 Al-Bukhārī, Tafsīr, [Luqmān] 2. 

zien. Hoewel jij Hem niet kunt zien, ziet Hij jou 
zeker.’2 
 
Beste broeders! 
Zoals het belangrijk is om bewust te zijn van Allah 
wanneer je Hem aanbidt, is het ook belangrijk dat je in je 
dagelijkse leven beseft dat Allah toezicht houdt over jou. 
Probeer in alles wat je doet perfectie (iḥsān) na te streven. 
Doe dus je best om kwaliteit te leveren in je bezigheden. 
Een voorbeeld: als bestuurders iḥsān nastreven, zal dat 
leiden tot een welvarende samenleving; als 
leraren/docenten iḥsān nastreven, zullen de 
leerlingen/studenten talentvol zijn en zullen zij de 
samenleving optimaal dienen. In gezinsverband is iḥsān 
eveneens belangrijk. Als ouders hun kinderen goed 
opvoeden en hen karakter (akhlāq) bijbrengen, zal dat 
later zijn vruchten afwerpen. Wanneer werkgevers en 
werknemers iḥsān betrachten, zal iedereen welvarend zijn 
en zal de armoede afnemen. Kortom, wat ons beroep ook 
is, zolang we streven naar perfectie, zullen we niks 
kwijtraken. Allah vermeldt immers het volgende in de 
Qurʾān: ‘Is de beloning voor het verrichten van het 
goede soms anders dan goedheid?’3 
 
Beste broeders! 
Wellicht ten overvloede, maar laten we niet vergeten dat 
Allah geenszins behoefte heeft aan datgene wat wij doen. 
Alles wat Allah van ons wil heeft alleen maar voordelen 
voor onszelf, voor onze samenleving en voor de 
mensheid. Als we zelf goedheid betrachten ontstaat er 
vanzelf een kweekvijver voor weldoeners. Als we 
succesvol rekenschap willen afleggen in het Hiernamaals 
(ākhira) dient perfectie (iḥsān) ons lijfspreuk te zijn. 
Wanneer we ons leven invullen met iḥsān, vergroten we 
de kans om zowel op aarde als in het Hiernamaals tot de 
gelukkigen te behoren. Ik beëindig mijn preek (khuṭba) 
met de volgende goddelijke boodschap: ‘Wie een goede 
daad verricht, [zowel] man als vrouw, en een gelovige 
is, diegene doen Wij een goed leven leiden. En 
inderdaad, Wij vergelden hen met hun beloning in 
overeenstemming met het beste van hetgeen zij 
hebben gedaan.’4 
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3 Al-Raḥmān, 55: 60. 
4 Al-Naḥl, 16: 97. 


