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De grootste van alle zegeningen en gunsten is om Allah alleen te aanbidden en standvastig te zijn in de 

gehoorzaamheid aan Hem. Een moslim moet zo'n zegen behouden en zijn hart beschermen tegen alles 

wat het kan aantasten, want Satan omringt de moslim van alle kanten om hem deze zegen te ontnemen. 

Allah, verheerlijkt zij Hij, vertelt ons dat Satan zei: Vervolgens benader ik hen langs voor en langs 

achter, van links en van rechts. En de meesten van hen zult U niet als dankbare (gelovigen) 

ontmoeten (S7-A17) 

 

Beproevingen, bekend of onbekend, worden aan ieders hart voorgelegd, net zoals een rieten mat wordt 

geweven, stengel voor stengel. Net zoals de mens wordt beproefd met het kwade, wordt hij ook 

beproefd met het goede, zoals in de beproevingen van rijkdom, kinderen en een goede gezondheid. 

Allah, verheerlijkt zij Hij, zegt: ... Wij zullen jullie testen (op jullie geduld en dankbaarheid) met 

zowel kwade als goede beproevingen (armoede, rijkdom, ziekte en gezondheid (S21-A35) 

 

De harten van Allah's dienaren liggen tussen twee van de vingers van de Meest Genadige en Hij 

bestuurt hen in overeenstemming met Zijn wil. Inderdaad, de religie van de islam is het dierbaarste en 

kostbaarste bezit van een moslim. Hij kan niet zonder, omdat het zijn voorzieningen in dit wereldse 

leven en in het Hiernamaals vertegenwoordigt.  

Het leven is slechts een reeks beproevingen, en standvastigheid tegenover deze beproevingen is zelden 

haalbaar. Wat een moslim het meest nodig heeft, is standvastig te blijven in zijn religie en zich er aan 

te houden. Daarom gebood Allah zijn profeet, vrede en zegeningen zij met hem, om standvastig vast te 

houden aan de islam en niet om degenen te volgen die hun kwade grillen en verlangens nastreven.  

Allah zegt: .. en wees standvastig, zoals jou bevolen is, en volg hun wensen niet.(S42-A15) 
 

Degenen die slechte bedoelingen hebben en wiens hart afwijkt van de zuiverheid van geloof in Allah, 

zullen dit laten weerspiegelen in hun religie en gedrag.  

Het smeken van Allah om ons standvastigheid in de religie te verlenen getuigt van onze dringende 

behoefte aan Zijn hulp en steun en is ook een daad van aanbidding, waarmee standvastigheid 

onvermijdelijk zal worden bereikt.  

 

In tijden van beproevingen is de enige manier om jezelf er tegen te beschermen, met Allah's wil, om je 

te haasten om rechtvaardige daden te verrichten. De profeet, vrede en zegeningen zij met hem, zei: 

"Haast je om goede daden te doen voordat je aan beproevingen wordt blootgesteld die net zo 

bedriegend zijn als het donker van de nacht. Een man zou 's morgens een gelovige zijn en 's 

avonds een ongelovige worden, of hij zou 's avonds een gelovige zijn en 's morgens een 

ongelovige worden en zijn geloof verkopen in ruil voor een aantal wereldse goederen" 

(Gerapporteerd door Muslim).  

 

Jezelf tevreden stellen met alle kwellingen en moeilijkheden die Allah heeft verordend, vormt één van 

de fundamenten van de religie en biedt een bron van rust en vreugde voor het hart. Van alle mensen is 

de gelovige het meest geduldig in het dragen van kwellingen, het stevigst om vast te houden aan zijn 

religie in tijden van tegenspoed, en het meest tevreden wanneer rampen toeslaan. Wie zich bewust is 

van de grote goddelijke gunst van leiding naar de waarheid, zal zich zeker meer aan de waarheid 

houden en er standvastiger in zijn.  

Allah, verheerlijkt zij Hij, zegt: ... Juist Allah heeft jullie een gunst geschonken, doordat Hij jullie 

naar het geloof heeft geleid, als jullie waarachtig zijn. (S49-A 17) 

 

Beloning en straf zullen in verhouding staan tot iemands daden. Allah zal zeker Zijn dienaren 

beschermen die voortdurend aan Hem denken en die de grenzen in acht nemen die Hij heeft gesteld en 

Zijn heilige verordeningen eren.  

De Khotba van vandaag gaat over het volgende onderwerp: 211126 

Beproevingen en standvastigheid van het hart. 
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De Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, zei: "Wees waakzaam voor Allah, en Hij zal u 

beschermen" (Gerapporteerd door at-Tirmidhi).  

 

O Allah! Help ons standvastig te blijven in deze religie totdat we sterven.  

O Allah! Wij zoeken onze toevlucht in U voor alle beproevingen, die zich manifesteren en die 

verborgen zijn. 
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