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ِ الرْحٰمِن الر۪حيمِ  ــــــــــــــــــــــِم ا ْ ِ  

َْنهَْوَن  ْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضهُْم اَْولِيَٓاءُ بَْعٍضۢ يَْأُمُروَن بِاْلمَْعُروِف َو ْلُمْؤِمنُوَن َو َو

َ َورَُسولَهُۜ  ُ۪طيعُوَن ا َ َو ُْؤتُوَن الزٰكو َ َو ُ۪قيُموَن الصلٰو َعِن اْلُمْنكَرِ َو

َ عَ  ُۜ اِن ا َحُمهُُم ا ْ َ . ۪زيٌز َح۪كيمٌ اُو۬لِٰٓئَك َس  

 ُ ِ َص ا :َعلَْيهِ َوَسلمَ قَاَل رَُسوُل ا  

ْن  َمثَُل اْلُمْؤِمِن كَمَثَِل اْلعَطارِ، ٕاِنْ  ِ ٕ ْن َماَشْيتَهُ نَفَعََك، َو ِ ٕ َجالَْستَهُ نَفَعََك، َو

. َشارَْكتَهُ نَفَعَكَ   

DE GELOVIGE ALS EEN VOORBEELDIG MENS 
 
Allah هلالج لج zegt het volgende in de Qurʾān: ‘En de gelovige 
mannen en de gelovige vrouwen zijn elkaars helpers. 
Zij roepen op tot het behoorlijke (al-maʿrūf), 
verbieden het verwerpelijke (al-munkar), verrichten 
het gebed (ṣalāt), geven de armenbelasting (zakāt) en 
gehoorzamen Allah en Zijn Boodschapper. Zij zijn 
degenen die Allah genade (raḥma) zal verlenen. 
Voorwaar, Allah is Almachtig (ʿAzīz), Alwijs 
(Ḥakīm).’1 De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص heeft de gelovige (muʾmin) als 
volgt omschreven: ‘De gelijkenis van de gelovige 
(muʾmin) is zoals de gelijkenis van de parfumeur. Als 
je met hem zit heb je er profijt van, als je met hem 
loopt heb je er profijt van, en als je met hem optrekt 
heb je er profijt van.’2 
 
Beste broeders en zusters! 
Onze geliefde Profeet ملسو هيلع هللا ىلص heeft ons met zijn uitspraken en 
zijn levensstijl onderwezen hoe je een voorbeeldige 
gelovige (muʾmin) en een goed mens kunt zijn. Hij heeft 
gezegd dat een gelovige in de eerste plaats iemand is die 
zich overgeeft en oprecht is, en net zo waardevol is als 
goud.3 Een gelovige handelt in elke toestand vanuit het 

principe  ۜ ِجعُوَن ِنٓا اِلَْيهِ رَ ِ َو ِ  ofwel ‘Voorwaar, wij behoren ,اِنا 

toe aan Allah en voorwaar, tot Hem keren wij terug’ 
en blijft trouw aan zijn overtuiging van het geloof (īmān) 
en aan zijn waarden. Hij volgt het rechte pad (al-ṣirāṭ al-
mustaqīm) en gebruikt de Qurʾān en de sunna van de 
Profeet ملسو هيلع هللا ىلص als zijn leidraad. De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص omschreef de 
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gelovige als iemand die, net als een bij, alleen mooie, 
reine en geoorloofde (ḥalāl) levensmiddelen inneemt en 
alleen nuttige dingen teweegbrengt, en niemand 
vernedert.4 Een gelovige streeft altijd naar het goede en 
naar het nuttige, nooit naar het kwade. Kortom, een 
gelovige straalt goed karakter (akhlāq) en beschaafde 
manieren (ādāb) uit en spoort anderen aan hetzelfde te 
doen. Daarmee weet hij de harten van de mensen te 
winnen. 
 
Beste moslims! 
De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص vergeleek een gelovige met een dadelpalm.5 
Met de kracht die hij uit zijn geloof (īmān) haalt, blijft hij 
recht overeind staan en behoudt hij zijn vitaliteit. Met het 
doel van zijn schepping in zijn achterhoofd probeert hij 
nuttig te zijn voor de mensheid. Wanneer hij beproefd 
wordt met tegenspoed, gaat hij vastberaden verder met 
zijn goedheid. Hij beseft dat geduld (ṣabr) de beste 
medicijn is voor moeilijkheden. 
 
Beste gemeenschap! 
In het leven van een gelovige, muʾmin, is er geen plaats 
voor wanhoop en verdriet. Hij gelooft vanuit het diepste 

van zijn hart in het versdeel   َّال تَْحزَْن إَِن َ مَعَنَا  ا , ofwel ‘Treur 

niet! Voorwaar, Allah is met ons.’6 Een muʾmin is zich 
bewust dat er een toevluchtsoord, een verheven God is die 
hem niet in de steek laat wanneer hij eenzaam en 
geïsoleerd is. Een muʾmin is iemand waarover de mensen 
zeker zijn over het niet berokkenen van schade aan hun 
leven en bezit.7 Een muʾmin vermijdt bedrog, aangezien 
de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei: ‘En wie ons bedriegt, behoort niet tot 
ons.’8 Een muʾmin liegt niet, praat geen onzin en kwetst 
niemand. Een muʾmin is niet iemand die verdeelt, maar 
iemand die verbindt en zich inzet voor sociale rust in de 
samenleving. Hij is optimistisch, verspreidt goed nieuws 
en is zich continu bewust dat hij op een dag ter 
verantwoording wordt geroepen. Het is onze taak om 
betrouwbare gelovigen te zijn. Pas dan zal Allah هلالج لج ons 
steunen en beschermen tegen angst en verdriet. Laten we 
niet vergeten; religie (dīn) staat gelijk aan vertrouwen. 
Een gelovige hoort altijd betrouwbaar te handelen. Laten 
we niet vergeten dat goedheid tot het welbehagen van 
Allah هلالج لج leidt en de sleutel tot eeuwig geluk is. 
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