Inzet om het goede achter te laten
Vrijdagpreek van 17 april 2015
Bismillahi Rahmani Arrahiem,
Onderwerp van vandaag is: Je inzetten om het goede achter te laten voor de mensheid.
Het is een ieders verantwoordelijkheid om zich volledig in te zetten om het goede achter te laten voor de
mensheid. Allah swt zegt in aya 105 van surah at-Tawbah het volgende:
En zeg (O Mohammed): “Werk! Allah zal jullie daden zien en (zo ook) Zijn Boodschapper en de gelovigen.
En jullie zullen worden teruggevoerd tot de Alwetende over het onwaarneembare en het waarneembare
en Hij zal jullie dan berichten over dat wat jullie hebben verricht.”
Allah swt zegt in dit vers dat men goede daden moet verrichten om deze vervolgens achter te kunnen laten
voor de mensheid. Een moslim moet zich volledig inzetten om zijn tijd goed te benutten.
Tegelijkertijd zien we dat een goede naam bij anderen en bij Allah swt niet verdiend kan worden met geld,
afkomst of een glansrijke baan. Je zult die goede naam alleen verdienen door het verrichten van het goede.
We moeten nastreven om het goede te verrichten zodat we het goede kunnen achterlaten. Allah swt zegt in
aya 39/40/41 van surah an-Nadjm het volgende:
“En dat de mens slechts krijgt wat hij nastreeft. En dat hij waarlijk zijn streven spoedig zal zien (op de dag
des oordeels). Vervolgens zal hij beloond worden met de meest volledige beloning.”
Verder lezen we terug in een overlevering van de profeet Mohammed vzmh het volgende: iemand die na een
dag hard werken (het verrichten van het goede) vermoeid naar bed gaat, Allah swt zal zijn zondes vergeven.
De metgezellen van de profeet Mohammed vzmh hebben deze opdracht van Allah swt goed begrepen. Een
aantal voorbeelden:
1) Abu bakr Saddiq, hij was 2,5 jaar de leider van de gelovigen. Hij heeft in die 2,5 jaar onwijs veel
bereikt. Hij heeft de koran gebundeld, dit was een heel groot en zwaar proces. Hij heeft veel mensen
begeleidt tot het pad van Allah swt.
2) Omar al Khattab, hij was ruim 10 jaar de leider van de gelovigen. Hij heeft in deze periode onwijs veel
bereikt. Geen telecommunicatie, geen technologie, maar ondanks die beperkingen hebben de
moslims onder zijn leiding de islam verspreid over de hele wereld.
3) Omar ibn Abdul Aziz, een jongeman, hij was 2,5 jaar de leider van de gelovigen. Hij heeft in die 2,5
jaar onwijs veel gedaan. Zo was er een hongersnood, daar heeft hij een einde aan gemaakt. De
mensen leefde op een hoog welvaartsniveau. Het was zelfs het geval dat mensen niet wisten aan wie
ze de zakaat moesten geven.
Dit zijn personen die hun hele leven hebben toegewijd om het goede te verrichten. Anno 2015 hebben we
het nog over hen. Zij hebben zich volledig ingezet om het goede achter te laten na hun dood. Een vraag die
wij aan ons zelf moeten stellen: Wat zaai jij op dit moment om later bij Allah swt te kunnen oogsten?

