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ِِِِبْســــــــــــــــــــــِمِ ْحٰمنِِِالّلٰ ۪حيمِِِالّرَّ  الّرَّ

ِاْلُمْحِسنينَِّ َِّيُِحّبُ ِالّلٰ اَّْحِسُنوۚاِاِّنَّ  وَّ

 
 

:ِ ّلَّمَّ سَّ لَّْيِهِوَّ ّلَّىِاللُِعَّ ِِصَّ ُسوُلِالّلَّ ِرَّ قَّالَّ  وَّ
 

ِأْنِ ِأحُدكمِعمًلا ِإذاِعِملَّ ِاللَِّيِحّبُ يُتِقنَّهإّنَّ  
EEN MOSLIM LEVERT GOED WERK 
 
Gerespeecteerde Moslims!  
Allah هلالج لج zegt het volgende in de Qurʾān: “Doet goed. 
Voorwaar, Allah heeft de weldoeners lief.’”1 
Volgens een ḥadīth zei de Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص 
het volgende: “Allah houdt ervan dat jullie goed 
werk leveren wanneer jullie iets doen.”2 
 
Beste broeders en zusters! 
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 
betekent geen concessies doen aan de tawḥīd van het 
geloof, oprechtheid in aanbidding, eerlijkheid in gedrag 
en vastberadenheid in het werk. 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 moslims! 
Onze sublieme religie adviseert ons om op elk gebied het 
betere en het mooie te verrichten. Een moslim wordt 
verantwoordelijk gehouden voor een goed gebruik van 

 
1 Al-Baqara, 2: 195. 
2 Al-Bayhaqī, Shu’b al-Īmān, 4: 334. 

zijn tijd en om het beste naar voren te brengen. Goed 
werk doen hangt ten eerste af van een goed intentie, en 
vervolgens je werk te omarmen met liefde voor 
aanbidding. Elke gelovige met een 
verantwoordelijkheidsgevoel en een geweten neemt op 
alle terreinen van het leven gerechtigheid en 
oprechtheid in acht. Hij neemt waarheid en 
werkelijkheid, oprechtheid en eerlijkheid als zijn motto. 
Hij ziet de taken die hij op zich neemt als een 
vertrouwen en vervult ze met trouw. Hij streeft ernaar 
om in de kortst mogelijke tijd werken van de meest 
perfecte en bruikbare kwaliteit te produceren. Terwijl 
het graf van Ibrahim, de zoon van de Profeet, werd 
voorbereid, zag de Profeet ُملسو هيلع هللا ىلص dat er een gat tussen de 
stenen aan de zijkant van het graf was en beval het te 
sluiten. De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص legde de steen met zijn eigen 
handen, dichtte het gat en zei: “Als een van jullie iets 
doet, laat hem het dan doen op een manier waar 
men tevreden mee is. Dit stelt de gekwelde tot rust. 
Hoewel het de doden geen goed doet of schaadt, 
verlicht het wel de ogen van de levenden.”3 beval hij. 
 
Beste gelovigen! 
Laten we om deze redenen ons werk goed en correct 
verrichten, zodat we onze verantwoordelijkheden jegens 
Allah en de mensen kunnen vervullen. Als we onze 
plichten verwaarlozen, moeten we nooit vergeten dat 
we verantwoording zullen afleggen aan Allah. Laten we 
niet vergeten dat degenen die succes zullen behalen in 
deze wereld en in het hiernamaals degenen zijn die 
werken in overeenstemming met de Sunnatullah en na 
het nemen van alle voorzorgsmaatregelen, het resultaat 
aan Allah overlaten. 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.”4 
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3 Ibn Sa’d, Ṭabaqāt al-Kubrā, I, p. 131-144. 
4 Al-Kahf, 18: 30. 


