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س الرَّْحٰمنس الرَّ۪حيمس  ــــــــــــــــــــــمس اّٰلله ْ  ِبس

سْنَت لَهُْمْۚ َولَْو كُْنَت فَظًّا غَ۪ليَظ   س ل َن اّٰلله فَبسمَا رَْحمَةٍ مس
سَك   ْن َحْول  .فَاْعُف َعْنهُْم َواْستَْغفسْر لَهُمْ  اْلقَْلبس ََلْنفَضُّوا مس

ََّم قَاَل  ُ َعلَْيهس َوَسل س َصَّلَّ اّٰلله  : رَُسوُل اّٰلله
 .ْألَُف َوََل يُْؤلَُف يَ  ْألٌَف، َوََل َخْْيَ فسيمَْن ََل مَ  ْلُمْؤمسنُ اَ 

DE ETHIEK VAN SAMENLEVEN 

 

Allah هلالج لج zegt het volgende in de Qurʾān: ‘Het was dankzij 

de barmhartigheid van Allah dat jij [o Profeet] zacht 

was met hen. En als je streng en hardvochtig was 

geweest, dan waren zij zeker uiteengegaan rondom 

jou. Vergeef hen dus en vraag vergeving voor hen.’1 

Volgens een ḥadīth zei de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص het volgende: ‘De 

gelovige (al-muʾmin) is iemand die benaderbaar is. En 

er is geen goedheid in degene die niet benaderbaar is 

en tot wie geen toenadering wordt gezocht.’2 

 

Beste broeders en zusters! 

Eens liep een nobele metgezel door een prachtige vallei. 

Hij vond de smaak van het water in de vallei erg lekker. 

Hij was bovendien erg onder de indruk van het uitzicht. 

Op een zeker moment dacht hij eraan om weg te gaan bij 

de mensen en om zich in de vallei te vestigen. Hij ging 

naar de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص en kondigde zijn voornemen aan. De 

Profeet ملسو هيلع هللا ىلص vertelde hem dat hij daarvan moet afzien en dat 

inspanning op het pad van Allah هلالج لج door schouder aan 

schouder te staan met mensen veel deugdzamer is dan 

jarenlang thuis, in je eentje, bezig te zijn met aanbidding.3 

 

Beste gelovigen! 

De Islām is een religie die de mens centraal stelt. Volgens 

de Islām is het bereiken van vrede en geluk, zowel in deze 

wereld als in het Hiernamaals, het hoofddoel, door de 

relatie tussen Allah هلالج لج en de mens, tussen de mens en de 

gemeenschap, tussen de mens en zijn omgeving en de 

natuur uit te stippelen. De relatie tussen Allah هلالج لج en de 

mens is gestoeld op het principe om Allah هلالج لج als enige god 

te aanbidden. De relatie tussen de mens en de 

 
1 Āl ʿImrān, 3: 159. 
2 ḤM9187 Aḥmad ibn Ḥanbal, II, 400. 

gemeenschap waarin hij leeft, wordt gekenmerkt door 

altijd aan de zijde van het recht en gerechtigheid te staan. 

De relatie tussen de mens en de natuur wordt gekenmerkt 

door de erkenning dat alles in de natuur een geschenk en 

een barmhartigheid is van Allah هلالج لج, dat natuurlijke 

hulpbronnen niet verspild mogen worden en dat geen 

enkel wezen beschadigd of onrechtvaardig wordt gedood. 

 

Beste moslims! 

Het is buitengewoon onjuist om je af te zonderen van de 

samenleving en te kiezen voor een egocentrische en 

individualistische levensstijl. Aanbiddingsvormen als het 

gebed (al-ṣalāt), het vasten (al-ṣawm), de armenbelasting 

(al-zakāt), de bedevaart (al-ḥajj) en het offeren (al-

uḍḥiyya) betekenen niet alleen een verantwoordelijkheid 

richting Allah هلالج لج, maar bevatten ook andere wijsheden, 

waaronder het ontmoeten van mensen, saamhorigheid en 

solidariteit. Wij zitten in deze moderne tijd helaas 

gevangen in onze eigen wereld; we zijn 

geïndividualiseerd en geïsoleerd geraakt. We zijn 

egoïstisch geworden en denken alleen nog maar aan 

onszelf. Hoewel we misschien dichter bij elkaar zijn gaan 

wonen, zijn onze harten uit elkaar gegaan. 

Vriendschappen en nabuurschappen zijn achteruitgegaan. 

We zijn erg spaarzaam geworden in zaken als het geven 

van Allah’s groet, het informeren naar elkaars wel en wee, 

het uitspreken van bevallige, vriendelijke woorden en het 

tonen van een glimlach vol genegenheid. Soms zijn we 

ons niet eens bewust van een buur die ziek is of zelfs 

overleden is. Onthoud dat het naar behoren naleven van 

de Islām alleen mogelijk is door de morele basisprincipes 

die de Islām op deze terreinen heeft bepaald na te leven 

en te verwerkelijken in ons leven. Wij hebben als 

mensheid de afgelopen jaren enorm geworsteld met de 

coronapandemie. Deze pandemie heeft ons 

individualisme en eenzaamheid alleen maar groter 

gemaakt. Laten we elkaar juist nu niet verwaarlozen en 

laten we op de hoogte zijn van onze buren en 

familieleden. Laten we ons houden aan de maatregelen 

om de pandemie tegen te gaan. Ik beëindig mijn preek met 

een ḥadīth: ‘De gelovige (al-muʾmin) die zich tussen de 

mensen mengt en zich geduldig toont tegenover hun 

overlast, maakt aanspraak op een grotere beloning 

dan de muʾmin die niet met mensen omgaat en zich  

niet geduldig toont tegenover hun overlast.’4 
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3 Al-Tirmidhī, Faḍāʾil al-jihād, 17. 
4 Ibn Mājah, Al-Fitan, 23; Aḥmad ibn Ḥanbal, Al-Musnad, II, 44. 


