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Beste moslims, Allah (s.w.t) zegt: (maar staat elkaar bij in vroomheid en Godvrezendheid en staat 

elkaar niet bij in zonde en overtreding. En vreest Allah. Voorwaar, Allah is streng in de 

bestraffing). (S5-A2)  

Allah de verhevene beveelt ons om elkaar te ondersteunen met het verrichten van goede daden maar 

ook om samen te werken aan het opbouwen van een samenleving waarbij solidariteit, liefde, 

broederschap, breed begrip en barmhartigheid het aanbevolen concept zou zijn. Dit is het concept van 

vrijwilligerswerk in de gemeenschap. 

Onze geliefde profeet (s.a.w) zei: (de beste onder jullie zijn degenen die anderen helpen). 

 

Aandacht voor vrijwilligerswerk is een essentieel onderdeel voor een gelovige.  

De doelstelling daar achter is het ondersteunen en helpen van anderen omwille van Allah (s.w.t).  

Allah (s.w.t) zegt: ((Zij zeiden:) "Wij voeden jullie slechts omwille van het welbehagen van Allah, 

wij verlangen van jullie geen beloning en geen dank). (S76-A9) 

 

De islam verlangt van ons om solidair en gul te zijn. De islam moedigt vrijgevigheid en 

grootmoedigheid aan, dringt er op aan om anderen te helpen maar ook het versterken van de 

samenwerking onderling om het vrijwilligerswerk onder de leden van de maatschappij te doen 

consolideren. Allah (s.w.t) zegt: (En wat jullie aan goeds doen: voorwaar, Allah is daarover 

Alwetend). (S2-A215) 

Aboe Huraira overlevert dat de Profeet (s.a.w) heeft gezegd: (Elk gewricht van de mens moet elke 

dag dat de zon op komt liefdadigheid verrichten. Het brengen van rechtvaardigheid tussen twee 

mensen is liefdadigheid. En een man helpen met zijn rijdier, hem erop helpen of voor hem zijn 

bagage erop laden is liefdadigheid. En een goed woord is liefdadigheid. En elke stap die je neemt 

(naar de moskee) om het gebed te verrichten is liefdadigheid. En iets schadelijks van de weg 

verwijderen is liefdadigheid).  (Overgeleverd door al-Bukharie en Moslim) 

De profeet (s.a.w) leert ons dat alles wat een dienaar dichter bij Allah (s.w.t) brengt, waaronder de 

daden van aanbidding en het op de beste wijze behandelen van Allah Zijn schepselen, is een daad van 

liefdadigheid. Allah (s.w.t) zegt: (Het uitspreken van) vriendelijke woorden en vergeving is beter 

dan een liefdadigheid die door kwetsing gevolgd wordt. En Allah is Behoefteloos, Zachtmoedig). 
(S2-A263) 

 

De vruchtbare inspanningen en verschillende constructieve ideeën die de mensen voortbewegen bij de 

opbouw van openbare voorzieningen en de gunstige belangen, zoals de bouw van moskeeën, klinieken, 

ziekenhuizen en onderwijs instellingen zorgen voor de eenheid en de samenhang van de samenleving 

en de gemeenschap.  

 

Allah (s.w.t) zegt: (Zeg: "Voorwaar, Allah verruimt de voorzieningen voor wie Hij wil van Zijn 

dienaren en Hij beperkt voor hen. En wat jullie ook aan bijdragen uitgeven; Hij zal het 

vergoeden. En Hij is de Beste der Voorzieners). (S34-A39) 

We moeten ons realiseren dat Allah (s.w.t) de voorzieningen verruimt voor degene die het juiste pad 

bewandeld en op zoek gaat naar het helpen van anderen en goede daden verrichten. 

 

Onze geliefde profeet (s.a.w) heeft gezegd: (Wie op een goede Soenna in de Islam wijst, heeft de 

beloning er van en de beloning van degenen die dit na hem verrichten zonder dat dit afdoet aan 

hun beloning. En wie op een slechte (d.w.z. niet bestaande) Soenna in de Islam wijst, draagt daarvoor 

de zonde en de zonden van degenen die dit na hem verrichten zonder dat dit aan hun zondigheid 

afdoet). (Moslim) 

De Khotba van vandaag gaat over het volgende 170120 

De maatschappelijke rol van vrijwilligerswerk 
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Beste moslims, ons geloof spoort ons aan om het goede na te streven en goede daden te verrichten. 

Hulp te bieden aan onze naasten en vrijgevig onder de mensen te zijn. 

 

Een vrome moslim is degene die het goede adviseert en die het juiste pad tracht te bewandelen, en 

tegelijk als gids fungeert voor zijn naasten. Het vermijden of iemand behoeden van het kwade maar 

ook zoveel mogelijk goede handelingen na te streven. 

 

We vragen Allah om ons de Waarheid te laten zien en ons te helpen deze te volgen, en om ons de 

valsheid te tonen en ons te helpen deze te vermijden. Moge Allah ons op het rechte pad leiden en al 

onze zonden vergeven en onze broeders en zusters hiervoor behoeden. 

Moge Allah onze Profeet Mohamed zegenen. 

 

 Amien. 
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