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س الرَّْحٰمنس الرَّ۪حيمس  ــــــــــــــــــــــمس اّٰلله ْ  ِبس

 ٍۘ َۙ  ﴾﴿لَقَْد َخلَْقنَا اْْلسْْنَاَن ۪۪في اَْحَسنس تَْق۪ويم   ﴾﴿ثُمَّ رَدَْدنَاهُ اَْسفََل َسافس۪ليَ
سَحاتس فَلَهُْم اَجْ  ال َّ۪ذيَن ٰاَمنُوا َوَعمسلُوا الصَّ ٍۜ اسْلَّ ال  . ﴾﴿ٌر غَْْيُ َمْمنُون 

َّمَ  ُ َعلَْيهس َوَسل س َصَّلَّ اّٰلله  :قَاَل رَُسوُل اّٰلله
سُمَحمَّد  رَُسوْلً  ساإلسْسالَمس دسينًا َوب س رَبًّا َوب ساّٰللَّ َ ب  .ذَاَق طَْعمَ اإلسيمَانس َمْن رَِضس

HET EFFECT VAN HET GELOOF (AL-ĪMĀN) OP 

HET DAGELIJKSE LEVEN 

 

Allah هلالج لج zegt het volgende in de Qurʾān: ‘Voorzeker, Wij 

hebben de mens in de beste vorm geschapen. Daarna 

doen Wij hem [vanwege zijn ondankbaarheid en 

slechte daden] terugkeren tot het laagste van de 

laagste, behalve degenen die geloven en goede daden 

verrichten. En voor hen is er een ononderbroken 

beloning.’1 Volgens een ḥadīth zei de Profeet ُملسو هيلع هللا ىلص het 

volgende: ‘Wie tevreden is met Allah als Heer, met de 

Islām als religie en met Muḥammad als boodschapper, 

heeft de smaak van het geloof (al-īmān) te pakken.’2 

 

Beste broeders en zusters! 

Allah هلالج لج laat ons in meerdere verzen weten dat Hij het 

universum en de mens met een bepaald doel heeft 

geschapen. Het doel van de schepping, buiten de mens 

om, betekent een barmhartigheid vanuit Allah هلالج لج voor de 

mens. In de Qurʾān lezen we daar het volgende over: ‘En 

Hij [Allah] heeft voor jullie alles wat zich van Hem in 

de hemelen en de aarde bevindt dienstbaar gemaakt. 

Voorwaar, daarin zijn tekenen voor een volk dat 

nadenkt.’3 “Tekenen” en “nadenken” verwijzen naar het 

feit dat Allah هلالج لج de mens waardering geeft en naar Zijn 

eindeloze liefde voor de mens. Tegenover deze gunst en 

barmhartigheid dienen wij als mensen in Hem te geloven 

en, als een vereiste van īmān, onze aanbiddingsplicht te 

vervullen en de verboden van Allah هلالج لج te vermijden. Ieder 

mens die Allah met volle overtuiging هلالج لج dient, groeit tot 

het meest waardevolle schepsel. Zo zegt Allah هلالج لج: 

‘Voorwaar, degenen die geloven en goede werken 

verrichten: zij zijn degenen die de beste schepselen 

zijn.’4 

 

 
1 Al-Tīn, 95: 4-6. 
2 Al-Muslim, Al-Īmān, 56. 
3 Al-Jāthiya, 45: 13. 

Beste moslims! 

De grootste investering die we kunnen doen voor het 

Hiernamaals, is door in Allah هلالج لج te geloven en onze tijd te 

benutten door Hem te dienen. De grootste beloning die je 

daarvoor krijgt tijdens het leven, is goed karakter 

(akhlāq). Het geloof (al-īmān) kun je zien als een zaadje 

dat bloeit en als uitkomst een goede akhlāq als vruchten 

geeft. Een goede akhlāq is een onvermijdelijk gevolg van 

īmān. Waar īmān is, is per definitie ook akhlāq. Toen de 

Profeet ملسو هيلع هللا ىلص de reden van zijn komst verwoordde, zei hij: 

‘Voorwaar, ik ben [uitsluitend] gezonden om het 

oprechte karakter te vervolmaken.’5 Kortom, het 

hoofddoel van alle islamitische geboden en verboden is 

om de mens te verrijken met goede akhlāq-waarden. Een 

goede akhlāq leidt tot harmonie in de samenleving en mag 

dus nooit ontbreken. Wanneer īmān niet leidt tot een 

betere akhlāq, betekent het dat het īmān-peil te laag is. De 

enige manier om dit tekort op te vullen, is door Allah هلالج لج te 

aanbidden en Hem voortdurend te gedenken. 

 

Geachte gemeenschap, beste aanwezigen! 

Het coronavirus houdt ons al anderhalf jaar in de greep. 

De medische wetenschap heeft niet stil gezeten en er zijn 

vaccins ontwikkeld. Het Rijksvaccinatieprogramma is 

inmiddels in volle gang. De vaccinatiebereidheid is echter 

niet overal even groot. De lage vaccinatiegraad baart ons 

zorgen.  We willen graag benadrukken dat het 

beschermen van de persoonlijke gezondheid en de 

volksgezondheid niet alleen moreel noodzakelijk, maar 

ook een religieuze opgave is. Immers, het is een inbreuk 

op andermans recht en een grote overtreding als je je 

eigen leven en dat van anderen in gevaar brengt door je 

niet te laten vaccineren. Het vaccin helpt juist om de 

mensen te beschermen en gezond te houden. Het is 

onverantwoord om jouw gezondheid en dat van anderen 

in gevaar te brengen. Wanneer medische studies uitwijzen 

dat vaccineren helpt tegen epidemische ziekten, is het 

religieus gezien gepast om je te laten inenten. Ik beëindig 

mijn preek met een ḥadīth: ‘O dienaren van Allah, ga 

voor behandeling! Want voorwaar, Allah heeft geen 

ziektes gecreëerd anders dan dat Hij daarvoor ook een 

genezing of een remedie heeft gecreëerd, met 

uitzondering van één ziekte: ouderdom.’6 
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4 Al-Bayyina, 98: 7. 
5 ḤM8939 Aḥmad ibn Ḥanbal, Al-Musnad, II, 381. 
6 T2038 Al-Tirmidhī, Al-Ṭibb, 2. 


