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EEN MOSLIM LEVERT GOED WERK

Gerespecteerde Moslims! Allah  ﷻzegt het volgende in
de Qurʾān: “Doet goed. Voorwaar, Allah heeft de
weldoeners lief.’”1 Volgens een ḥadīth zei de
Boodschapper van Allah  ﷺhet volgende: “Allah houdt
ervan dat jullie goed werk leveren wanneer jullie
iets doen.”2 Onze religie, de islam, heeft ons bevolen
om recht te doen aan al onze daden. Het adviseert ons
om te proberen het beste en mooiste te doen.
Onachtzaam gedane werken, aanbiddingen, en
gedragingen zijn niet acceptabel. Als een vereiste om een
dienaar van Allah te zijn, is ieder van ons allereerst
verantwoordelijk voor het goed naleven van de islam.
Het goed naleven van de Islam is mogelijk door te leven
alsof je Allah daadwerkelijk ziet. Daarom betekent een
islamitisch leven dat we de principes die ons door Allah
en Zijn Boodschapper zijn geleerd oprecht aanvaarden
en ze met volledige overgave proberen toe te passen. Het
is aan ons om de wereldse beproevingen te voltooien
zonder te bezwijken aan onze nafs, onze lusten en de
waanideeën van de duivel. Beste gelovigen! Laten we om
deze redenen ons werk goed en correct verrichten, zodat
we onze verantwoordelijkheden jegens Allah en de
mensen kunnen vervullen. Ik eindig mijn preek met het
volgende vers uit de Qurʾān: “Degenen die geloven en
goede daden verrichten: voorwaar, wij zullen de
beloning van wie een goed werk verricht niet
verloren doen gaan.”3
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