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Beste gelovigen, een goede daad is datgene dat in overeenstemming is met de wetgeving van Allah 

(s.w.t) en alleen wordt gedaan omwille van Allah (s.w.t). Sheich ibnoe Taymiyyah heeft de term 

aanbidding als volgt gedefinieerd: “Het betreft een allesomvattende verzamelnaam, die al hetgeen 

waar Allah van houdt en tevreden mee is behelst, hetzij woorden of daden, zowel innerlijk als 

uiterlijk.” Er zijn te veel goede daden dan we hier kunnen noemen, toch zullen wij enkele goede daden 

opsommen: 

De volgende overlevering somt een aantal goede daden op. Al-Bayhaqi heeft overgeleverd dat Aboe 

Dhar heeft gezegd: Ik vroeg: O Boodschapper van Allah, wat behoedt een persoon van het Hellevuur? 

Hij antwoordde: Het geloof in Allah. Ik vroeg: O Boodschapper van Allah, zijn er daden die dat 

geloof moeten vergezellen? Hij antwoordde: Hij dient uit te geven van hetgeen Allah hem heeft 

geschonken. Ik vroeg: O Boodschapper van Allah, wat als diegene arm is en niets heeft om te geven? 

Hij antwoordde: Hij dient het goede te verkondigen en het kwade te verbieden. Ik vroeg: O 

Boodschapper van Allah, wat als een persoon niet het goede kan opdragen en het kwade kan 

verbieden? Hij zei: Hij dient de hulpeloze te helpen (de onwetende en degene die niet kan voorzien 

in levensonderhoud). Ik vroeg: Wat als diegene zelf hulpbehoevend is en niets kan doen? Hij zei: Hij 

dient degene te helpen die onrecht is aangedaan. Ik zei: Wat als hij zwak is en hem die onrecht is 

aangedaan niet kan helpen? Hij zei: Wil je niets van het goede overlaten dat jouw vriend kan 

verrichten! Laat hem wegblijven van het schaden van mensen. Ik vroeg: O Boodschapper van 

Allah, als hij dat doet, zal hij dan het Paradijs binnentreden? Hij zei: Er is geen gelovige die streeft 

naar één van deze eigenschappen, of ik zal hem mijn hand reiken en het Paradijs binnenleiden. 
(authentiek bevonden door al-Albaani) 

 

Allah (s.w.t) zegt: (En stuurt voor jullie zelf (goede daden) vooruit en vreest Allah en weet dat 

jullie Hem zeker zullen ontmoeten. En geeft verheugende tijdingen aan de gelovigen). (S2-A223) 

Onze geliefde profeet (s.a.w) heeft ons geleerd om op een vrijwillige manier en zonder dwang goede 

daden te verrichten. De mens moet goede daden verrichten voordat hij hindernissen tegenkomt die 

hem verhinderen om het goede te doen. 

Het is dus belangrijk dat een gelovige haast maakt om goede daden te verrichten. 

Allah (s.w.t) zegt: (En haast jullie naar vergeving van jullie Heer en (naar het) Paradijs, dat net 

zo wijd is als de hemelen en de aarde, gereedgemaakt voor de Moettaqôen).  
(S3-A133). 

Tegenwoordig zien wij dat mensen zich haasten tot wereldse zaken en materialisme, maar zich 

onvoldoende bezighouden met zaken die om het hiernamaalse leven gaan. Een gelovige dient een 

goede balans te vinden tussen beiden. Het verrichten van goede daden betekent dat een moslim goed 

dient te zijn voor zichzelf, goed moet zijn voor zijn medemensen en dat hij zich moet houden aan de 

principes van Allah (s.w.t). Dit allemaal moet hij doen voordat het te laat is. Allah (s.w.t) zegt: 

(Totdat, wanneer de dood tot een van hen komt, hij zal zeggen: "O mijn Heer, laat mij 

terugkeren * Hopelijk kan ik goede daden verrichten voor wat ik nagelaten heb." Zeker niet! 

Voorwaar, dit zijn slechts woorden die hij spreekt en voor hen is een scheiding tot de Dag 

waarop zij opgewekt worden). (S23-A99&100) 

Alle goede daden zullen door Allah (s.w.t) worden gezien en beoordeeld en ieder mens zal hiervoor 

worden beloond. Allah (s.w.t) zegt: (Wie daarom de ontmoeting met zijn Heer verwacht: laat hem 

goede daden verrichten en laat hem bij de aanbidding van zijn Heer niet één deelgenoot 

toekennen). (S18-A110) 

Onze geliefde profeet (s.a.w) zei: (Elk vriendelijk woord is liefdadigheid, hulp bieden van iemand 

aan zijn broeder is liefdadigheid, een slok water aan iemand bieden is liefdadigheid, het 

verwijderen van iets schadelijks uit de weg is liefdadigheid).  

 

De Khotba van vandaag gaat over het volgende 170317 
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Wij moeten ons allemaal bewust zijn van het feit dat Allah (s.w.t) de mensheid heeft geschapen om 

nuttig te zijn, voor zichzelf en voor zijn medemensen en dat het doel is Allah (s.w.t) tevreden te 

stellen. Tot slot, een advies aan ons allemaal. Wij dienen het verrichten van goede daden niet uit te 

stellen. Begin direct, vandaag dus, met een zelfevaluatie en vraag jezelf af welke goede daden je direct 

kunt uitvoeren en welke zaken je op de korte termijn kan verbeteren en probeer continu bewust te zijn 

van het feit dat het morgen te laat kan zijn. Een praktische tip, probeer elke avond je dag te evalueren, 

welke goede daden heb ik vandaag verricht? En welke daden ga ik morgen verrichten? 

 

Moge Allah (s.w.t) ons leiden tot het goede en ons doen laten behoren tot Zijn rechtschapen dienaren.  

Amien. 
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