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DANKBAARHEID VOOR DE GUNSTEN

Beste broeders en zusters, Allah  ﷻzegt het volgende in de
Qurʾān: “En [gedenk] toen jullie Heer bekend maakte:
‘Zeker, als jullie dankbaar zijn, zal ik [Mijn gunst] voor
jullie zeker vermeerderen. En als jullie ondankbaar zijn:
voorwaar, Mijn bestraffing is zeker hevig.”’1 Volgens een
ḥadīth zei de Profeet ﷺ: “Wie een gunst krijgt en deze
noemt, heeft zich waarlijk dankbaar getoond daarvoor.
Maar als hij die [dankbaarheid] verbergt, heeft hij zich
waarlijk ondankbaar getoond daarvoor.”2 Beste
moslims, al-shukr, of dankbaarheid, betekent bewustzijn van
een goedheid, het prijzen van iemand die een goedheid heeft
getoond en hem erkentelijk zijn. De mens is het meest
eervolle schepsel, en het doel van zijn bestaan is om Allah ﷻ
te dienen. De beste manier om dat tot uitdrukking te
brengen, is door dankbaar te zijn voor Zijn gunsten. Iemand
die dankbaar is, kent de waarde van de gunsten. Iemand die
dankbaar is, is niet doof of blind voor het goede dat aan hem
is gegeven. Dankbaarheid is bewustzijn van dienaarschap.
Volgens de Qurʾān is dankbaarheid zelfs een vereiste van
dienaarschap.3 Eén van Allah’s schone namen is “Al-Shakūr”.
Dat betekent dat Allah  ﷻdankbaarheid voor Hem aanvaardt,
en dat Hij wil dat de mensen Hem dankbaar zijn.4 Bovendien
vermeldt de Qurʾān dat dankbaarheid wordt beloond.5 Beste
gelovigen, dankbaar zijn kan met de tong, met het hart en met
het lichaam: met je tong door Allah  ﷻte gedenken, met je
hart door verkeerde emoties zoals haat te vermijden en met
het lichaam door te leven zoals Allah  ﷻvan ons wil en Hem
te aanbidden. Overal om ons heen zien we gunsten. Deze
gunsten zijn afkomstig van Allah ﷻ. We kunnen deze gunsten
niet ontkennen. Laten we Hem dus dankbaar zijn om ons
leven te laten zegenen en om nog meer gunsten te verkrijgen.
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