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ِِِِبْســــــــــــــــــــــمِِ ْحٰمنِِِالّلٰ ۪حيمِِِالّرَّ  الّرَّ

ۙاِۖ﴿ تَّْقٰويهَّ اِوَّ هَّ اُِفُجورَّ هَّ مَّ ۙاِۖ﴿8فَّاَّْلهَّ يهَّ ّكٰ ْنِزَّ ِمَّ 9ِ﴾ِقَّْدِاَّْفلَّحَّ ابَّ قَّْدِخَّ ﴾ِوَّ
ۜاِ﴿ يهَّ ّسٰ ْنِدَّ  ِ.﴾10مَّ

ُسولُِِقَّالَِّ ِِِرَّ ّلَّىِالّلٰ ُِِصَّ لَّْيهِِِالّلٰ ّلَّمَِِِّعَّ سَّ ِِ:وَّ
ِإِلَّىِِ ّبُ أَّحَّ ْيٌرِوَّ ِخَّ ِوّيُ ِِاْلُمْؤِمُنِاْلقَّ ِعيِفِِِالّلٰ ِاْلُمْؤِمِنِالّضَّ ِفيِِِِ،ِمنَّ وَّ

ْيرٌِ ِخَّ ِاِِِِ.ُكّلٍّ ُعكَّ اِيَّْنفَّ لَّىِمَّ ِعْنِِباِِ،ْحِرْصِعَّ اْستَّ ِِوَّ تَّْعِجزِِِْلّلٰ الَِّ إِْنِِِ.وَّ وَّ
ْىءٌِ ِشَّ ابَّكَّ تَُّقْلِِِ،أَّصَّ ْلُتِِِ:فَّالَِّ اِِ،لَّْوِأَّّنِيِفَّعَّ كَّذَّ اِوَّ ِكَّذَّ لِِِٰ،كَّانَّ ِِِ:ِكْنُِقْلِوَّ

ُرِ ِِقَّدَّ اءَِِّ،الّلٰ اِشَّ مَّ لَِِّ،وَّ ِِ.فَّعَّ ْيطَّانِِِ"لَّوِْ"فَّإِّنَّ ِالّشَّ لَّ مَّ  .تَّْفتَُّحِعَّ
DE VOORBESCHIKKING (AL-QADAR) EN DE 
VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE MENS 
 
Allah هلالج لج zegt het volgende in de Qurʾān: “En Hij [Allah] gaf 
haar [de ziel] haar zondigheid en haar vrees [voor 
Allah]. Waarlijk, geslaagd is hij die haar [de ziel] heeft 
gezuiverd. En waarlijk, verloren is hij die haar [de ziel] 
heeft bedorven.”1 Volgens een ḥadīth zei de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص het 
volgende: “De sterke gelovige (muʾmin) is beter en 
beminnelijker voor Allah dan de zwakke gelovige 
(muʾmin). Echter, er is een goedheid in eenieder [van 
hen twee]. Koester dat wat nut heeft voor jou, en zoek 
de hulp van Allah en toon je niet machteloos. En als jou 
iets overkomt, zeg dan niet: ‘Als ik [zus en zo] had 
gedaan, zou het zus en zo zijn geweest,’ maar zeg: ‘Allah 
heeft [het zo] voorbeschikt, en wat Hij wil, doet Hij.’ 
Want voorwaar, [het zeggen van] ‘als’ opent [de deuren 
voor] het werk van de satan.”2 
 
Beste broeders en zusters! 
De voorbeschikking (al-qadar) houdt in dat Allah هلالج لج op 
voorhand weet en bepaalt wat, hoe en wanneer alle dingen 
vanaf de begintijd tot aan de eeuwigheid zullen plaatsvinden. 
Deze realiteit, de absolute voorbeschikking, bestaat echt en 
overal, vooral daar waar de mens geen macht over heeft. Allah 
 heeft ons verantwoordelijkheden gegeven door ons te هلالج لج
voorzien van een gedeeltelijke wil (irādat juzʾiyya) en 
verstand (ʿaql). De mate waarin we deze 

 
1 Al-Shams, 91: 8-10. 
2 Al-Muslim, Al-Qadar, 34. 
3 Al-Bayhaqī, Shuʿab al-īmān, 4/334. 

verantwoordelijkheden vervullen is bepalend voor onze 
waarde bij Allah هلالج لج. Onze belangrijkste opgave is om de 
bevelen van Allah هلالج لج te gehoorzamen en weg te blijven van 
alles wat Hij heeft verboden. Al onze werken voor deze 
wereld en voor het Hiernamaals dienen wij te realiseren 
vanuit datgene wat toegestaan (ḥalāl), mooi en duurzaam is. 
De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei immers het volgende: “Voorwaar, Allah 
de Almachtige houdt ervan dat wanneer één van jullie 
een taak doet, hij die perfect uitvoert.”3 
 
Beste moslims! 
Tegenover ieder gedrag van de mens staat een beloning. We 
krijgen zeker de resultaten te zien van alles wat wij – goed of 
slecht – doen. Allah هلالج لج zegt immers: “Voor haar [de ziel] is 
wat zij [aan beloning] heeft verdiend en tegen haar [de 
ziel] is wat zij [aan bestraffing] heeft verdiend.”4 Een 
mens mag nooit slechte handelingen verrichtten en zich niet 
laks gedragen door zich te beroepen op de voorbeschikking 
(qadar) van Allah هلالج لج. Immers, de mens heeft de macht om 
met zijn gedeeltelijke wil (irādat juzʾiyya) zelf te kiezen voor 
het goede of het slechte. En Allah هلالج لج heeft met Zijn geboden 
en verboden het goede en het slechte pad getoond. Wanneer 
wij iets goeds of iets slechts doen, is dat dus altijd onze eigen 
verantwoordelijkheid. Ook hebben wij niet het recht om een 
ander of de satan de schuld te geven wanneer we een kwaad 
of een zonde hebben begaan. Immers, de satan zal met de 
volgende woorden alle beschuldigingen van zich afwerpen 
op de Dag der Opstanding: “Voorwaar, Allah heeft jullie 
een ware belofte gedaan en ik heb jullie een belofte 
gedaan, maar ik liet jullie in de steek. En ik had geen 
macht over jullie, behalve dat ik jullie heb geroepen, 
waarop jullie mij gehoorzaamden. Verwijt dus niet mij, 
maar verwijt julliezelf. Ik kan jullie niet helpen en jullie 
kunnen mij niet helpen…”5 
 
Beste gemeenschap! 
Ik beëindig mijn preek met de volgende verzen die ons 
herinneren aan onze verantwoordelijkheden in deze wereld: 
“En wie in de geringste mate iets goeds doet, zal het [de 
vergelding ervan] zien. En wie in de geringste mate iets 
kwaads doet, zal het [de vergelding ervan] zien.”6 
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4 Al-Baqara, 2: 286. 
5 Ibrāhīm, 14: 22. 
6 Al-Zilzāl, 99: 7-8. 


