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Vrijdagpreek van 30 januari 2015 

 
 

Bismillahi Rahmani Arrahiem, 

Onderwerp van vandaag is:  De schaduw van Allah 

Allah swt zal de mensen die zich hebben ingespannen voor goede zaken en het rechte pad hebben 

gevolgd een grote beloning schenken.  

De profeet vzmh heeft 7 soorten mensen genoemd aan wie Allah swt schaduw zal geven in een periode 

dat er geen schaduw zal zijn, behalve de schaduw van Allah. De periode zal 50 duizend jaar duren 

wanneer mensen in de brandende zon staan te wachten op het moment dat zij verantwoording over hun 

daden moeten afleggen.  

De zeven soorten mensen die beloond en gerustgesteld zullen worden zijn de volgende personen: 

 De eerste persoon is een rechtvaardige leider of een verantwoordelijke persoon die rechtvaardig 

handelt. Dit kunnen dus bijvoorbeeld een verantwoordelijke vader of moeder zijn binnen het gezin of 

een rechtvaardige leider over een groep.  

 De tweede persoon is een jongeman wie is grootgebracht met aanbidding van Allah en zijn contact 

met Allah gedurende zijn kindertijd en erna altijd heeft willen versterken.  

 De derde persoon is degene wiens hart is verbonden met de moskee en alle gezamenlijke gebeden 

verricht in de moskee.  

 De vierde persoon is iemand die van zijn broeder of zuster houdt enkel vanwege Allah’s belang en een 

relatie verbreekt enkel vanwege Allah’s belang. 

 De vijfde persoon is een man wie het verzoek van een charmerende vrouw van nobele afkomst weigert 

aangaande een verboden seksuele betrekking uit vrees voor Allah swt. 

 De zesde persoon is iemand die vrijgevig doet in het geheim waarbij zijn linkerhand niet op de hoogte is 

van wat zijn rechterhand uitgegeven heeft. 

 Tot slot, de zevende persoon is iemand die Allah swt in afzondering gedenkt, waarbij zijn ogen 

overvloedig betraand raken.  

Al deze genoemde personen zullen beschermd worden door de schaduw van Allah swt op de dag des 

oordeels vanwege hun rechtvaardig handelen in het wereldse leven.  
 

 

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht! 

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh. 


