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GOED NABUURSCHAP EN SOLIDARITEIT

Alle principes van de Islām hebben als doel om de mens
gelukkig te maken, zowel op aarde als in het Hiernamaals.
De Islām streeft ernaar dat de mensen in vrede en
harmonie met elkaar leven. Ons geloof bevat diverse
voorschriften waarmee we die doelen kunnen bereiken.
De regelgeving binnen de Islām zorgt ervoor dat de relatie
tussen Allah, de mens en de natuur in evenwicht blijft.
Beste moslims!
We streven allemaal naar het welbehagen van Allah. De
kortste route naar Zijn welbehagen is het verrichten van
goede daden die in het belang zijn van de mens. Wanneer
je je onrechtvaardig en kwaadaardig opstelt, bereik je het
tegendeel, namelijk de toorn van Allah. Het hele
universum is er in het belang van de mens. Om die reden
besteedt de Islām veel aandacht aan civiele betrekkingen.
Allah vermeldt het volgende in de Qurʾān: ‘En dien
Allah en stel niets aan Hem gelijk. En wees goed voor
de ouders, de verwanten, de wezen, de behoeftigen, de
naaste buren, de verder gelegen buren, de vriend aan
jouw zijde, de reiziger en datgene waar jullie
zeggenschap over hebben. Voorwaar, Allah bemint
degenen niet die opschepperig, trots zijn.’1 Dit vers
schrijft ons voor om elke gelegenheid aan te grijpen om
goed te zijn voor de medemens. Wanneer je iemand
tegenkomt die behoeftig is, mag je volgens de Islām niet
kijken naar zijn/haar geloof of afkomst. Als je in staat
bent om je behoeftige medemens te helpen, hoor je dat
ook te doen.

Beste moslims!
Vanwege de globalisering krijgt het begrip “buren” een
andere lading. Tegenwoordig tellen niet alleen de
bewoners van de omgelegen huizen als je buren, maar ook
de mensen die verder weg wonen. Immers, we zijn nu
makkelijker op de hoogte wanneer er elders in de wereld
armoede heerst. Dit verplicht ons om ook die mensen te
helpen. De Profeet (vzmh) zei eens: ‘Iemand kan geen
[echte] gelovige zijn als hij zijn maag vult terwijl zijn
buurman honger heeft.’2 Met andere woorden, het is
onze taak om als moslim, maar ook als mens, behoeftige
mensen de helpende hand te bieden.
Beste gemeenschap!
We leven in een tijd waarin egoïsme overheerst. Dit is
echter onverenigbaar met ons geloof. We moeten dan ook
onze verantwoordelijkheid nemen en liefdadig zijn naar
ons gezin, onze omgeving en uiteindelijk naar de hele
gemeenschap. We dienen onszelf deelgenoot te maken in
de eventuele zorgen van onze buren en deze verminderen.
Wanneer onze buren in blijdschap verkeren, moeten we
hun vreugde delen en deze vergroten.
Beste mensen!
Wanneer je iets goeds doet voor iemand, heb je daarmee
jezelf ook goed gedaan. Immers, door er voor anderen te
zijn win je het welbehagen van Allah. Terwijl sommige
mensen beproefd worden met moeilijke omstandigheden,
kunnen wij beproefd worden met onze houding tegenover
hen. Vergeet niet dat alles wat je uitgeeft om het
welbehagen van Allah te verdienen jouw grootste winst
is. Als je er niet in slaagt om je bezittingen aan te spreken
om iets goeds te doen voor de mensen, dien je je af te
vragen of je wel verantwoord bezig bent.
Beste aanwezigen!
Om iets uit te kunnen geven moet je eerst wat verdiend
hebben. Alleen als je jouw inkomsten op een rechtmatige
en geoorloofde manier verwerft, levert jouw liefdadigheid
beloningen op. De Profeet (vzmh) waarschuwde eens als
volgt: ‘Is het niet zo dat jullie geholpen worden en
levensonderhoud krijgen alleen vanwege jullie
zwakheden?’3 Beste mensen, laten we niet vergeten dat
als wij barmhartig zijn naar de levenden op aarde, dat
Allah ook barmhartig zal zijn naar ons.
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