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ِيم
ِِ اللِال ّ َّرحْ ٰم
ِِ ّٰ ِــــــــــــــــــــــم
ِِ
ِْبس
ِ نِال ّ َّر ۪ح
ٰٓ
ْ ّيِجا ِع ٌلِ ِف
َّ ََّّواِ ْذِ ق
ِيِاْلَّرْ ِضِخَّ ۪ليف ًَّۜة
َّ الِ َّر ُّّب َّكِ لِ ْل َّم ٰل ِئ َّك ِةِ اِ ۪ن

ٰٓ
ِِالد َّمٰٓا ََّۚءِ َّونَّحْ ُّن
ِ ّ قَّالُّواِاَّتَّجْ َّع ُّل ِ۪في َّهاِ َّمنْ ِيُّ ْف ِسد ُِّ۪في َّهاِ َّويَّسْ ِف ُّك
َّ الِاِ ۪ ّنٰٓيِاَّ ْعلَّ ُّمِ َّم
َّ َّنُّ َّس ِّب ُّحِ ِب َّحمْ ِد َّكِ َّونُّ َّق ّ ِد ُّسِلَّ ًَّۜكِق
.اِْلِتَّ ْعلَّ ُّمو َِّن

ِ :اللِ َّعلَّ ْي ِِهِ َّو َّس ّلَّ َِّم
ُِّ ّٰ ِص ّلَّى
ِِ ّٰ ِول
ُِّ الِ َّر ُّس
َِّ َّق
َّ ِالل

ْ َُّّك ّ ُّلِ َّم ْولُّو ٍدِيُّولَّدُِّ َّعل
َِّص َّرانِ ِه
ِّ ىِال ِف ْط َّر ِةِفَّأَّبَّ َّوا ُّهِيُّ َّه ّ ِودَّانِ ِهِأ َّ ْوِيُّن
.ِأ َّ ْوِيُّ َّم ِّج َّسا ِن ِِه

ALLAH’S GEVOLMACHTIGDE: DE MENS
Beste broeders en zusters, Allah  ﷻheeft de mens verheven
boven alle andere schepselen. De mens is geschapen om het
bestaan en de éénheid van Allah ﷻte kennen, om aanbidding
(ʿibāda) te verrichten en om de aarde op te bouwen. De mens
heeft plichten tegenover Allah en tegenover het hele
universum. Beste moslims, de mens is zo geschapen, dat hij in
staat is om zowel tot het goede, als tot het kwade te neigen.
Een muʾmin dient er altijd naar te streven om het goede te
doen en zijn plicht van dienaarschap naar behoren te
vervullen. Iemand die goed is voor de mensen en voor de hele
schepping en de tevredenheid van Allah opzoekt, zal kalmte
in zijn hart, zegeningen in zijn leven en geluk in zijn familie
vinden. Ik beëindig mijn khuṭba met duʿāʾ van de Profeet ﷺ:
“O Allah! Leid mij naar de beste daden en de beste
akhlāq! Niemand leidt naar de beste daarvan behalve
U. En bescherm mij tegen slechte daden en slechte
akhlāq! Niemand kan mij tegen de slechtheid daarvan
beschermen behalve U.”1 Āmīn.
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