
Wees behulpzaam 
 

Vrijdagpreek van vrijdag 1 maart 2019 

 
Bismillahi arahmani araheem, 
 
Het onderwerp van vandaag is: wees behulpzaam.  

 
Allah swt zegt in surah al-Maa’idah, aya 2 het volgende: 
 

َوٲنِ  ُعدإ ِم َوٱلإ ثإ ِ َوى   ۖ َوََل تََعاَونُوْا َعلَى ٱۡلإ بِر ِ َوٱلتَّقإ
 َوتََعاَونُوْا َعلَى ٱلإ

 

Help elkaar in het goede en in godsvrucht. En help elkaar niet in zonde en overtreding.  
 
Een samenleving bestaat allemaal uit individuen. Een voorwaarde om een samenleving te vormen is dat deze 
individuen met elkaar moeten samenwerken en elkaar moeten helpen. Als dit niet het geval is, dan zal een 
samenleving nooit succesvol zijn. Elk individu heeft zijn talenten en krachten, de ene persoon is goed in het 
ene terwijl de andere persoon juist goed is in iets totaal anders. Elk persoon zet zijn talenten en krachten in 
om elkaar aan te vullen en om elkaar naar een hoger niveau te brengen om de gemeenschappelijke doelen te 
kunnen bereiken. Zie het als een puzzelstuk, een puzzel is pas compleet als alle stukjes in elkaar vallen, dan 
pas is die compleet. Zo geldt het ook met een samenleving.  
 
Als we kijken naar de verhalen in de koran, dan zien we vele verhalen terug die betrekking hebben tot dit 
onderwerp. Een mooi voorbeeld hiervan is het verhaal van profeet Moussa. We lezen terug in de koran dat 
profeet Moussa Allah swt om hulp vroeg om de boodschap goed te kunnen verkondigen. Vervolgens heeft 
Profeet Moussa onder leiding van Allah swt de hulp gekregen van zijn broer Haaroen. Allah swt zegt hierover 
in surah Ta-Ha in aya 29 t/m 35 het volgende: 
 

لِى ) ا م ِنإ أَهإ َعل ل ِى َوِزير ً۬ ُروَن أَِخى ) (٢٩َوٱجإ ـ  ِرى ) (٣٠َه ُددإ بِِهۦۤ أَزإ ُه فِٓى  (٣١ٱشإ ِركإ َوأَشإ
رِى ) ا ) (٣٢أَمإ ُكَرَك َكثِير ا ) (٣٣َكىإ نَُسب َِحَك َكثِير ً۬ ا (٣٤َونَذإ إِنََّك ُكنَت بَِنا بَِصير ً۬  

 
En stel voor mij een helper aan van mijn familie. Haaroen, mijn broer. Versterk mij door middel van hem. 
En betrek hem bij mijn zaak. Zodat wij U veelvuldig zullen verheerlijken. En wij U veelvuldig zullen 
gedenken. Waarlijk, U bent Alziend over ons.  
 
We leren op basis van deze verzen dat het vragen om hulp en het aanbieden van hulp iets is wat een 
onderdeel moet zijn van het karakter van een gelovige. Tevens lezen we terug op verschillende plekken in de 
koran dat Allah swt ons stimuleert om elkaar te helpen. Iemand die altijd paraat staat om de ander te helpen 
krijgt de titel van “Moeslieh” van Allah swt. Zijn positie bij Allah swt is zeer hoog. We zullen nu stilstaan bij 
een aantal andere gebeurtenissen die verhaald zijn in de koran en in de biografie van ons profeet 
Mohammed vzmh die gerelateerd zijn aan dit onderwerp: 
 
▪ Het verhaal van Dhoel-Qarnayn. Dhoel-Qarnayn was een grote leider. Op een dag kwam hij aan tussen 

twee bergen. Hij trof daar een volk aan die hij nauwelijks begreep. Zij zeiden: “O Dhoel-Qarnayn, 
voorwaar Ya’djoedj en Ma’djoedj zijn verderfzaaiers op aarde. Zullen wij jou een vergoeding geven, zodat 
jij tussen ons en hen een afscheiding plaatst?” Dit volk werd gekenmerkt met luiheid en er was haast 
geen samenwerking tussen de mensen, het was ieder voor zich.  



Dhoel-Qarnayn greep het moment om dit volk een les te leren. Hij sprak de volgende woorden uit tegen 
ze die we teruglezen in surah al-Kahf in aya 95: 

 

ا م  َنُہمإ َردإ َنُكمإ َوبَيإ َعلإ بَيإ  َفأَِعيُنونِى بُِقوٍَّة أَجإ

 

Help mij dan met (het bieden van) versterking, dan zal ik tussen jullie en hen een afscherming plaatsen.  
 
Dhoel-Qarnayn leert ons hier dat een samenleving niet succesvol kan zijn als de individuen niet elkaar helpen. 
Zonder deze samenwerking is de samenleving onvruchtbaar.  
 
▪ Het verhaal van de mieren. Allah swt zegt in surah an-Naml in aya 18 het volgende: 

طِ َمنَُّكمإ  كَِنُڪمإ ََل يَحإ ـ  ُخلُوْا َمَس ُل ٱدإ ٓأَيَُّها ٱلنَّمإ ـ  لَة ً۬ يَ ِل َقالَتإ نَمإ ْا َعلَى  َواِد ٱلنَّمإ ٓ إَِذآ أَتَوإ َحتَّى 
ُعُرونَ  ُن َوجُ ُنوُدهُ ۥ  َوُهمإ ََل يَشإ ـ  َم  ُسلَيإ

 
(Zij marcheerden) totdat zij aankwamen bij de vallei van de mieren. Toen zei een mier: “O mieren, treed 
jullie woningen binnen, zodat Soelaymaan en zijn legers jullie niet zullen verpletteren, terwijl zij (dit) niet 
beseffen.” 
 
Allah swt leert ons hier dat zelfs een mier er alles aan doet om zijn mede mieren te helpen en te beschermen. 
Met deze karaktereigenschap vormen ze een zeer hechte samenleving. Als we kijken naar de huidige 
wetenschap, dan zien we dat vele gedrags- en organisatiewetenschappers ontzettend veel leren van de 
mieren. Je ziet dat ze één van beste en meest efficiënte samenwerkingsteams hebben. Elk lid van de 
gemeenschap heeft zijn taak en ze werken ontzettend goed samen. Allah swt noemt dit voorbeeld in de 
koran zodat wij er lering uit kunnen trekken.  
 
▪ Het conflict tussen de Quraysh over het plaatsen van de zwarte steen in de Kahba. Toen de Profeet 

Mohammed vzmh de leeftijd van 35 jaar bereikte wilde Qoeraysh het heilige huis herbouwen. Toen zij de 
zwarte steen wilden plaatsen kregen de stammen onderling meningsverschil over wie de eer zou moeten 
toekomen om de zwarte steen te plaatsen. Zij kwamen tot een akkoord; de eerste persoon die op hen 
zou afkomen, mocht als rechter tussen hen optreden. Deze persoon bleek later Mohammed vzmh te zijn. 
Zij zeiden: “Het is de betrouwbare”, en zijn oordeel stemde hen tevreden. Hij plaatste de steen temidden 
van een stuk stof en gaf de stammen opdracht elk een uiteinde van de stof op te tillen. Daarna pakte hij 
(vrede zij met hem) zelf de zwarte steen en plaatse deze op zijn plek. We leren uit dit verhaal dat hij 
middels deze actie ervoor zorgde dat de samenwerking en de eenheid bewaard werd. Tevens kunnen we 
leren uit dit verhaal dat we samen zaken moeten oplossen en dat we het gemeenschappelijke belang 
boven ons eigen belang centraal moeten stellen. 
 

▪ Het gedrag van de profeet Mohammed. We leren uit het leven van ons profeet Mohammed vzmh dat hij 
altijd actief was om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Ondanks zijn hoge positie bleef hij 
bescheiden en hij hielp de gelovigen bij de meest basale taken, denk hierbij bij het graven van 
loopgraven in tijden van oorlog. Tevens zien we dat de profeet Mohammed vzmh alles eraan deed om de 
saamhorigheid binnen de gemeenschap te beschermen. Dit deed Hij door bijvoorbeeld de metgezellen te 
stimuleren om elkaar te helpen en om elkaar te ondersteunen. Het collectieve belang stond centraal. Een 
mooi voorbeeld hiervan is de volgende uitspraak van de profeet Mohammed vzmh: “Indien één van 
jullie een kiemplant in zijn hand heeft en de Dag des Oordeels aanbreekt, laat hem deze, als hij dat 
kan, voor het einde van de wereld planten!” 

 



Beste broeders en zusters, zorg ervoor dat je je talenten en krachten benut zodat je een toegevoegde waarde 
bent in de samenleving. Tevens is het belangrijk dat je behulpzaam bent. Focus niet alleen op jezelf en op je 
eigen belang, help een ander zodat de samenleving één is.  
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!  
 
Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh. 


