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ٰ
ِ ۪ َّ ِ ْ ــــــــــــــــــــــ ِ ا ّ ِ ا َّ ْ ٰ ِ ا

اَ ْم َ ِ َ ا َّ ۪ َ ا ْ َ َ ُ ا ا َّ ِّ َ ِت اَ ْن َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ ۪ َ ٰا َ ُ ا َو َ ِ ُ ا

ات
ِ َ ٰ َّ ﴾ َو َ َ َ ا ّٰ ُ ا٢١﴿ ت َ َ ٓا ًء َ ْ َ ُ ْ َو َ َ ُ ُ ْ ۜ َ ٓ َء َ َ ْ ُ ُ َ۟ن
ِۙ َ ِ َّ ا
.﴾٢٢﴿ ض ِ ْ َ ِ ّ َو ِ ُ ْ ٰ ى ُ ُّ َ ْ ٍ ِ َ َ َ َ ْ َو ُ ْ َ ُ ْ َ ُ َن
َ َْوا ْ َر

 َو َ أ ُ ُذ ٌن،َ َ ْ ٌ َرأ َ ْت

: َ َّ َ َ َل َر ُ ُل ا ّٰ ِ َ َّ ا ّٰ ُ َ َ ْ ِ َو

ُ  أَ ْ َ د:﴾ َ ّ َ َ َل ا َّ ُ ﴿ َ َّ َو
َ َ ِ ِ َّ ْت ِ ِ َ ِد َي ا
.ٍ َ َ ِ ْ َ

َ َ َ َ َ َ  َو، ْ َ ِ َ

GOEDE WERKEN (AL-ʿAMAL AL-ṢĀLIḤ)
Toen de Profeet  ﷺeens met zijn metgezellen (aṣḥāb)
sprak, vroeg hij wie van hen die dag had gevast. Daarop
antwoordde Abū Bakr dat hij die dag had gevast.
Vervolgens vroeg hij achtereenvolgens wie de begrafenis
(janāza) van een geloofsverwant heeft bijgewoond, wie
een arme heeft gevoed en wie een zieke heeft bezocht.
Abū Bakr reageerde wederom bevestigend op deze
vragen. Hierop gaf de Profeet  ﷺhet goede nieuws dat
degene bij wie deze mooie daden wordt aangetroffen, het
Paradijs (janna) zal binnengaan.1
Beste broeders en zusters!
Allah  ﷻheeft profeten gezonden om de mensen te
informeren over het doel van de schepping en waarom wij
op aarde zijn. Zo zegt Allah  ﷻhet volgende in de Qurʾān:
‘Dachten degenen die zondig zijn geweest dat Wij hen
zullen behandelen als degenen die geloofden en goede
werken hebben verricht, zowel in hun leven als in hun
overlijden? Slecht is hoe zij oordelen! En Allah heeft
de hemelen en de aarde met de waarheid [met een
doel] geschapen, zodat iedere ziel wordt vergolden
voor wat zij heeft verworven. En er wordt hen geen
onrecht aangedaan.’2 Zoals we uit deze verzen
opmaken, is de reden van ons bestaan dat wij in de eerste
plaats in God geloven en goede daden verrichten.
Beste moslims!
Wat zijn dan die goede daden (al-ʿamal al-ṣāliḥ)? Alles
wat nut heeft voor jezelf, je gezinsleden, de samenleving
waarin je leeft en de mensheid, draagt het predicaat
“goede daad”. Jouw geloof (īmān) en al jouw daden zijn
bepalend voor jouw eindbestemming in het Hiernamaals
(akhīra). Allah  ﷻzegt het volgende in de Qurʾān: ‘En

noch jullie bezittingen, noch jullie kinderen zijn het
die jullie dichter bij Ons brengen, maar wie gelooft en
goede werken verricht: zij zijn degenen voor wie er
een veelvoudige beloning is voor wat zij hebben
gedaan; en zij zullen veilig zijn in de verblijfplaatsen.’3
Ook de Profeet  ﷺheeft in een ḥadīth laten weten dat onze
daden een licht zullen zijn in het Hiernamaals:
‘Garanderen jullie mij zes zaken over julliezelf, dan
garandeer ik jullie het Paradijs (janna): jullie spreken
de waarheid wanneer jullie spreken, jullie vervullen
jullie gedane beloften, jullie zien toe [op de
bewaargeving] wanneer jullie iets is toevertrouwd [en
schend het vertrouwen niet], bewaar jullie kuisheid,
wend jullie blikken af [van het verbodene] en verstop
jullie handen [voor verboden zaken].’4
Beste gelovigen!
Ons geloof (īmān) en goede werken (al-ʿamal al-ṣāliḥ)
bezorgen ons rust op aarde en goddelijke genade (raḥma)
in het Hiernamaals. Elke daad die je verricht kun je zien
als een zaadje dat je plant. Als je goed doet, betaalt dat
zich uit in goedheid en als je slecht doet, zul je alleen
slechtheid treffen. Goed doen is de reden van ons bestaan.
Onze focus moet dan ook alleen liggen op goedheid.
Daden die niet onder goedheid vallen, zijn vruchteloos.
Beschouw je leven dan ook als een goddelijke gunst
(niʿma). Geef je leven vorm met geloof (īmān) en goede
zeden (akhlāq) en doe wat nodig is om Allah’s
welbehagen te verkrijgen in het Hiernamaals. Allah ﷻ
zegt het volgende in de Qurʾān: ‘Voorwaar, degenen die
zeggen: “Onze Heer is Allah” en die vervolgens
standvastig zijn: over hen zullen de engelen neerdalen
[met het volgende goede nieuws]: “Wees niet bevreesd
en niet treurig en wees verheugd met het Paradijs
(janna) dat aan jullie is beloofd.”’5 Een gelovige
(muʾmin) die zijn geloof (īmān) in zijn leven laat
weerspiegelen met goede daden en goed karakter, kan
rekenen op dit prachtige nieuws. De gunsten die Allah ﷻ
voor hem in voorbereiding heeft, heeft de Profeet  ﷺals
volgt omschreven in een ḥadīth qudsī: ‘Allah [de
Almachtige en Verhevene] zei: “Ik heb voor Mijn
oprechte dienaren voorbereid wat geen oog heeft
gezien, geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart
is opgekomen!”’6
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