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ِِِِبْســــــــــــــــــــــِمِ ْحٰمنِِِالّلٰ ۪حيمِِِالّرَّ  الّرَّ

ِ ة ًۜ ۪ليفَّ اْْلَّْرِضِخَّ اِعٌلِِفيِ اِ۪نّيِجَّ ِةِ ِٰٓئكَّ ٰل لِْلمَّ ِ ّبُّكَّ رَّ ِ قَّالَّ اِْذِ وَّ

ٰٓاءَِّ  مَّ ِالّدِ يَّْسِفكُّ اِوَّ ِ۪فيهَّ ْنِيُّْفِسدُّ اِمَّ ِ۪فيهَّ لُّ ِاَّتَّْجعَّ ٰٓوا ِِِِقَّالُّ نَّْحنُّ وَّ
ونَِّ ِتَّْعلَّمُّ اِْلَّ ِمَّ ِاَّْعلَّمُّ ٰٓي ِاِّن۪ ِقَّالَّ ِلَّكًَّۜ سُّ نُّقَّّدِ ِوَّ ْمِدكَّ ِِبحَّ ّبِحُّ  .نُّسَّ

ولُِِّقَّالَِّ سُّ ِِِرَّ ّلَّىِالّلٰ ُِِّصَّ لَّْيهِِِالّلٰ ّلَّمَِِّعَّ سَّ ِ:وَّ
انِِهِِ رَّ دَّانِِهِأَّْوِيُّنَّّصِ ّوِ ِيُّهَّ اهُّ ِةِفَّأَّبَّوَّ لَّىِاْلِفْطرَّ ِعَّ ْولُّوٍدِيُّولَّدُّ ِمَّ ّلُّ كُّ

انِهِِأَّْوِ سَّ ّجِ  ِ.يُّمَّ
ALLAH’S GEVOLMACHTIGDE: DE MENS 
 
Allah هلالج لج zegt het volgende in de Qurʾān: “En toen jouw Heer 
tot de engelen zei: ‘Voorwaar, Ik stel op de aarde een 
gevolmachtigde aan,’ zeiden zij: ‘Gaat U iemand 
aanstellen die daar verderf zal zaaien en bloed zal 
vergieten, terwijl wij [U] verheerlijken met Uw 
lofprijzing en wij U heiligen?’ Hij [Allah] zei: 
‘Voorwaar, Ik weet wat jullie niet weten.’”1 Volgens een 
ḥadīth zei de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص het volgende: “Ieder kind wordt 
geboren met een natuurlijke aanleg. Zijn ouders maken 
hem dan joods, christelijk of tot een zoroastriër.”2 
 
Beste broeders en zusters! 
Allah هلالج لج heeft de mens superieur geacht boven alle andere 
schepselen, hem uitgerust met de goddelijke bewaargeving 
(amāna) en verheven tot een hoogstaande positie waarvan 
zelfs de engelen zullen opkijken. De mens is geschapen om 
het bestaan en de éénheid van Allah  هلالج لجte kennen, om 
aanbidding (ʿibāda) te verrichten en om de aarde op te 
bouwen. Zo is de mens als het ware een gevolmachtigde op 
de aarde en heeft hij grote verantwoordelijkheden en plichten 
tegenover zowel Allah هلالج لج als tegenover het hele universum. 
Om deze reden worden degenen die hun īmān-plicht, hun 
ʿibāda-plicht en hun akhlāq-plicht vervullen en hun leven 
invullen conform de doelen van hun schepping, maar 
tegelijkertijd hun heilige plicht verwaarlozen de eer 
ontnomen om een gevolmachtigde van Allah هلالج لج te mogen 
zijn. 

 
1 Al-Baqara, 2: 30. 
2 Al-Bukhārī, Al-Janāʾiz, 92. 

Beste moslims! 
Allah هلالج لج heeft de mens zo geschapen, dat hij in staat is om 
zowel tot het goede, als tot het kwade te neigen. De profeten 
zullen dan ook proberen de goede neiging in de mens in 
werking te brengen, terwijl de satanachtigen zullen proberen 
dat men zich afkeert van die goede neiging. De Profeet  ملسو هيلع هللا ىلصzei 
immers het volgende hierover: “Inderdaad! Voorwaar, 
mijn Heer heeft mij geboden om jullie te leren waarover 
jullie nog onwetend zijn, van wat Hij mij vandaag heeft 
geleerd. [Hij, de Verhevene, zei het volgende]: ‘Ieder 
bezit dat Ik aan een dienaar schonk, is ḥalāl [voor hem]. 
En voorwaar, Ik heb Mijn dienaren geschapen als 
rechtzinnigen (ḥunafāʾ) [die een inherente aanleg 
hebben tot het geloven in en het aanbidden van één 
god: Allah]; hen allemaal.”3 
 
Beste gelovigen! 
Een gelovige (muʾmin) dient er altijd naar te streven om – 
door zich te houden aan zijn verbond met Allah هلالج لج – zijn 
plicht van dienaarschap naar behoren te vervullen. Dit doel 
geeft zin aan het bestaan van mens op aarde, versterkt de 
relatie met zijn Heer هلالج لج en geeft discipline aan zijn leven. Het 
leven met inspanning om goed te zijn voor de mensen en voor 
de schepping door de tevredenheid van Allah هلالج لج prioriteit te 
geven, zal zich uitbetalen in kalmte in ons hart, zegeningen in 
ons leven en gelukzaligheid in onze gezinnen. We mogen niet 
vergeten dat als wij onze plichten tegenover Allah هلالج لج 
vervullen, wij in die mate bijdragen aan de vorming van de 
aarde en aan het herstel van de waarden die beschadigd zijn. 
Ik beëindig mijn preek met duʿāʾ van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص: “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.”4 Āmīn. 
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3 Al-Muslim, Al-Janna, 63. 
4 Al-Nasāʾī, Al-Iftitāḥ, 16. 


