Behulpzaamheid
Vrijdagpreek van 15 september 2017
Bismillahi Rahmani Arrahiem,
Beste broeders en zusters. Het onderwerp van vandaag is: behulpzaamheid.
Allah swt zegt in soerah an-Nahl vers 53 het volgende:
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En verlaag jouw vleugels voor de gelovigen.
Allah swt maakt ons duidelijk in dit vers dat we ons moeten inzetten om de ander te ondersteunen en te
helpen. Het is een zeer belangrijke eigenschap die de gelovige bezit. Tevens is het ook een belangrijke
eigenschap van een leider. Een leider moet behulpzaam zijn en zich paraat stellen om de ander te helpen. Als
we kijken naar ons profeet Mohammed vzmh dan zien we dat deze karaktereigenschap heel duidelijk terug.
We zien het terug niet enkel in woorden maar we zien het duidelijk terug in zijn daden en de omgang met zijn
medemens. Als we het leven van ons profeet Mohammed vzmh bestuderen dan kunnen we er ontzettend
veel van leren. We kunnen leren hoe we om moeten gaan met de zwakkeren, de behoeftigen, de ouderen, de
jongeren etc. We moeten ons inzetten voor anderen om zo de tevredenheid van Allah swt te kunnen
bereiken. Tevens leert de islam ons dat we open en makkelijk in omgang moeten zijn met onze medemens,
ongeacht culturele achtergrond, leeftijd of positie in de samenleving. We lezen terug in een hadith waarin de
profeet Mohammed vzmh het volgende heeft gezegd: Een ware gelovige is als een kameel met een ring in
zijn neus; waar het ook wordt aangedreven, voldoet het.
Verder is het essentieel dat we ons inzetten om ons kennis en ervaring te delen met onze medemensen. Je
moet ervoor zorgen dat je een toegevoegde waarde bent voor je naasten. Je moet hetgeen wat je hebt
gekregen van Allah swt gebruiken om de ander te helpen.
Tevens is het belangrijk dat we ons inzetten om de ander te helpen in het verrichten van het goede en niet in
het slechte. Jammer genoeg zie je dat tegenwoordig dat bepaalde jongeren andere jongeren helpen in het
verrichten van het slechte. Je moet de ander enkel en alleen helpen bij het goede. Allah swt zegt hierover in
surah al-Maa’idah vers 2 het volgende:
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Help elkaar in het goede en in godsvrucht. En help elkaar niet in zonde en overtreding. En vrees Allah.
Waarlijk, Allah is hard in de bestraffing.
Een persoon die zich inzet om mensen te helpen is niet gelijk aan de persoon die zich niet inzet om anderen
te helpen. De positie van diegene die mensen helpt is veel hoger bij Allah swt dan de persoon die zich niet
inzet.

Tevens is het ook belangrijk om niet alleen behulpzaam te zijn voor anderen maar ook zeker thuis. De man
moet zich inzetten om thuis zijn vrouw te helpen bijvoorbeeld met het huishouden of het verzorgen van de
kinderen. De kinderen moeten hun ouders helpen bij het huishouden. Als we kijken naar het leven van de
profeet dan zien we al deze elementen terug in zijn karakter. We lezen in vele overleveringen terug dat hij
zijn vrouwen hielp bij de verschillende werkzaamheden in zijn huishouden. Sommige mannen tegenwoordig
behandelen hun vrouwen als obers of butlers. Als je in staat bent om zelf op te staan, dan moet je zelf
opstaan om datgene te doen wat je wilt in plaats van afhankelijk te zijn van anderen. De profeet Mohammed
vzmh heeft het volgende gezegd hierover: De besten onder jullie zijn degenen die zich het beste gedragen
tegenover hun vrouwen, en ik ben de beste onder jullie tegenover mijn vrouwen.
Beste broeders en zusters, stel jezelf de vraag, ben ik behulpzaam? Help ik voldoende mensen? Hoe is mijn
gedrag thuis? Ben ik voldoende behulpzaam thuis? Beantwoord deze vragen voor jezelf en ga hiermee aan de
slag.
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.
Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.

