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ٰ
ِ ۪ َّ ِ ْ ــــــــــــــــــــــ ِ ا ّ ِ ا َّ ْ ٰ ِ ا

وف َو َ ْ َ ْ َن
ِ ُ ْ َ ْ ِ َوا ْ ُ ْ ِ ُ َن َوا ْ ُ ْ ِ َ ُت َ ْ ُ ُ ْ اَ ْو ِ َ ٓ ُء َ ْ ٍ ۢ َ ْ ُ ُ و َن
ُۜ َ ُ َ ِ ا ْ ُ ْ َ ِ َو ُ ۪ ُ َن ا َّ ٰ َة َو ُ ْ ُ َن ا َّ ٰ َة َو ُ ۪ ُ َن ا ّٰ َ َو َر

. ٌ ۪ َ ٌ ۪ َ َ ّٰ اُو۬ ٰ ٓ ِ َ َ َ ْ َ ُ ُ ُ ا ّٰ ُۜ اِ َّن ا

َ َ ْ ُ ُه َو

: َ َّ َ َ َل َر ُ ُل ا َّ ِ َ َّ ا َّ ُ َ َ ْ ِ َو

َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ُّ َ َ ْ ُ ُه َو ُ ْ َ ُ َ ُّ ُه َو

َ ُْ ْ َ ُْ ُ ْ َ
.ُ ْ َ ُ َ ُّ ُه

Allah en tot Hem keren wij terug’ en doet hij nimmer
concessies op zijn overtuiging van het geloof (īmān) en
zijn waarden. Hij volgt het rechte pad (ṣirāṭ al-mustaqīm)
en gebruikt de Qurʾān en de sunna van de Profeet als
leidraad. De Profeet omschreef een gelovige als iemand
die net als een bij, alleen mooie, reine en geoorloofde
(ḥalāl) levensmiddelen inneemt en alleen nuttige dingen
realiseert, en niemand vernedert.5 Een gelovige streeft
altijd naar het goede en naar het nuttige, nooit naar het
kwade. Een gelovige is als een parfumeur die parfum
verkoopt.6 Kortom, een gelovige straalt goed karakter
(akhlāq) en beschaafde manieren (ādāb) uit en spoort hij
anderen aan hetzelfde te doen; hij weet de harten van de
mensen te winnen.

EEN GELOVIGE STRAALT VERTROUWEN UIT
Allah zegt het volgende in de Qurʾān: ‘De gelovige
mannen en de gelovige vrouwen zijn beschermende
vrienden van elkaar. Zij gebieden het goede (almaʿrūf), verbieden het verwerpelijke (al-munkar),
verrichten het gebed (ṣalāt), geven de armenbelasting
(zakāt) en gehoorzamen Allah en Zijn Boodschapper.
Zij zijn diegenen die Allah genade (raḥma) zal
verlenen. Allah is Almachtig, Alwijs.’1 De Profeet
(vzmh) vroeg eens aan zijn metgezellen (aṣḥāb): ‘Zal ik
jullie vertellen wie van jullie goed en wie slecht is?’
Vervolgens zei hij het volgende: ‘De goeden onder jullie
zijn degenen van wie goedheid wordt verwacht en
overtuigd is van [de afwezigheid van] zijn kwaad. De
slechten onder jullie zijn degenen die niet van goede
wil zijn en waarvan geen zekerheid bestaat omtrent
zijn kwaad.’2
Beste broeders en zusters!
Onze geliefde Profeet (vzmh) heeft ons met zijn
uitspraken en zijn levensstijl onderwezen hoe je een
voorbeeldige gelovige (muʾmin) en een goed mens wordt.
Hij zei eens het volgende: ‘Raadpleeg je hart!
Rechtschapenheid (birr) is datgene waar je ziel en je
hart zich rustig over voelen. En zonde (ithm) is
datgene wat je innerlijk onrustig maakt en wat in je
borst stokt, zelfs al hebben de mensen er herhaaldelijk
een goedkeurend oordeel over gegeven.’3 De Profeet
zei ook eens dat een gelovige in de eerste plaats iemand
is die zich overgeeft en oprecht is, en net zo waardevol is
als goud.4 Een gelovige handelt in elke toestand vanuit het
principe اِ َّ ِ ّٰ ِ َواِ َّ ٓ اِ َ ْ ِ َرا ِ ُ َۜن, oftewel ‘Wij behoren toe aan

Beste moslims!
Het is onze taak om betrouwbare gelovigen te zijn. Pas
dan zal Allah ons steunen en beschermen tegen angst en
verdriet. Zolang wij ons integer opstellen, kunnen we
rekenen op veiligheid in onze woningen, op onze
werkplekken, in onze straten, wijken en steden. Laten we
niet vergeten; religie (dīn) staat gelijk aan vertrouwen.
Een gelovige hoort altijd betrouwbaar te handelen.
Beste gemeenschap!
De laatste tijd doen zich vervelende incidenten voor
rondom trouwfeesten die schadelijk zijn voor ons imago.
Luidruchtige trouwstoeten van huwelijksvierders,
knokpartijen en conflicten met ambtenaren van de politie
zorgen dikwijls voor onveilige situaties. Dit verstoort de
openbare orde en zorgt voor sociale onrust. En dan te
bedenken dat politieagenten hardwerkende mensen zijn
die voor onze veiligheid zorgen. Dit soort gedragingen
zijn grensoverschrijdend en onverenigbaar met onze
normen en waarden. Alle vormen van gedragingen die de
veiligheid van de burgers in gevaar brengen zijn
onislamitisch en pertinent verboden (ḥarām). De Islam
schrijft voor dat het menselijke leven onschendbaar is,
ongeacht zijn overtuiging of afkomst. Inbreuk op het recht
van een ander behoort tot de ernstigste zonden. Ons
geloof verplicht ons om een positieve bijdrage te leveren
aan de samenleving en om verdorvenheid te verhinderen.
Laten we niet vergeten dat goedheid tot het welbehagen
van Allah leidt en de sleutel tot eeuwig geluk is.
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