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EEN MOSLIM IS PLICHTSGETROUW
Allah  ﷻomschrijft de gelovigen (al-muʾminūn) als volgt
in de Qurʾān: ‘En [de gelovigen zijn] degenen die zorg
dragen voor wat hen is toevertrouwd en [voor het
nakomen van] hun beloften [richting Allah en de
mensen].’1 Volgens een ḥadīth zei de Profeet  ﷺhet
volgende: ‘Wie het toevertrouwde niet in acht neemt,
beschikt niet over [volwaardig] geloof; en wie een
belofte niet nakomt, beschikt niet over een religie.’2
Hiermee maakte de Profeet  ﷺduidelijk dat
trouweloosheid en ondankbaarheid niet samengaan met
geloof (al-īmān) en religiositeit. Eén van de meest
fundamentele morele deugden die de mens waardig
maakt, is dat hij trouw is. Trouw zijn betekent dat je je
vasthoudt aan jouw belofte of eed, dat je jouw eventuele
schuld betaalt, dat je jouw vrienden niet vergeet en dat je
hun vriendschap en goedheden beantwoordt met iets
mooiers.
Beste broeders en zusters!
We dienen onze grootste getrouwheid te tonen richting
Allah ﷻ. Dat is mogelijk door alleen Hem te aanbidden en
niets aan Hem gelijk te stellen. Hij heeft ons immers uit
het niets geschapen en oneindig veel gunsten aan ons
geschonken. Allah  ﷻzegt daar het volgende over in de
Qurʾān: ‘En als jullie de gunsten van Allah zouden
tellen, kunnen jullie die niet opsommen. Voorwaar,
Allah is zeker Vergevingsgezind, Barmhartig.’3 Ook
dienen we trouw te zijn aan onze ouders en goed te zijn
voor hen. Immers, dankzij hen zijn wij op de wereld
gekomen en zij hebben zich ingespannen voor onze
opvoeding en ontwikkeling. Allah  ﷻzegt daar het
volgende over: ‘En Wij bevolen de mens [goedheid]

voor zijn ouders. [Immers], zijn moeder droeg hem, in
zwakheid op zwakheid, en het zogen van hem duurde
twee jaar. Wees Mij [dus] dankbaar, jouw ouders
eveneens. Tot Mij is de terugkeer.’4
Beste moslims!
De Profeet  ﷺheeft op alle terreinen van het leven laten
zien hoe je getrouwheid in de praktijk kunt tonen. Hij
hield zich op elk gebied aan het volgende gebod van Allah
ﷻ: ‘Is de beloning voor goedheid anders dan
goedheid?’5 De Profeet  ﷺvergat nooit iemands goedheid
en hij beantwoordde die altijd met nog meer goedheid. Hij
adviseerde iedereen naar beste kunnen goedheden te
tonen. Ook adviseerde hij om naast de ouders, ook
getrouw te zijn richting de vrienden van de ouders.
Volgens een ḥadīth zei hij: ‘Voorwaar, het beste
[voorbeeld van] rechtschapenheid is dat een zoon
goede betrekkingen onderhoudt met de dierbaren van
zijn vader.’6 De Profeet  ﷺheeft hoogstpersoonlijk laten
zien dat echtgenoten onderling trouw moeten zijn. Toen
zijn echtgenote en onze moeder Khadīja overleed, voelde
hij diepe droefheid in zijn hart. Hij gedacht haar altijd met
goedheid en bracht haar getrouwheid keer op keer ter
sprake.
Beste gelovigen!
Helaas zien we dat één van de meest fundamentele morele
schoonheden van de menselijkheid, namelijk bewustzijn
van getrouwheid en oprechtheid, met de dag minder
wordt. Relaties worden om de meest onbegrijpelijke
redenen beëindigd. Ouders en kinderen raken zo eenzaam
en geïsoleerd. En dat terwijl het juk van het leven
makkelijker te dragen is wanneer je als kind, echtgenoot,
echtgenote of vriend trouw blijft aan elkaar.
Trouweloosheid maakt de mens alleen maar eenzamer en
eenzamer en maakt het leven alleen maar zwaarder. Laten
we in de eerste plaats trouw zijn aan Allah ﷻ. Laten we
Hem dankbaar zijn voor de vele gunsten die Hij aan ons
schenkt. Laten we alleen Hem aanbidden en laten we
ernaar streven om een trouwe dienaar te zijn. Laten we
goedheid tonen richting onze ouders, richting onze
partner, richting onze naasten en onze vrienden, kortom
richting alle schepsels die ons leven mooier maken.
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