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Beste broeders en zusters. 

Het uiteindelijke doel van de vromen, de grootste wens van de godvrezenden en de hoop van de 

nederigen is om het gezicht van hun Heer te aanschouwen in de eeuwige gelukzaligheid van het 

paradijs, samen met de profeten, de siddiqeen (zij die strikt waarachtig zijn), de martelaren en de 

deugdzamen. Het is de eeuwige genade en de beste definitieve terugkeer die Allah () Zijn dienaren 

heeft beloofd in de volgende woorden:  

Dit is een overdenking, en waarlijk, voor degenen die godvrezend zijn, is er een goede terugkeer 

(49) De eeuwige Tuinen van ‘Adn (het Paradijs) wiens deuren voor hen geopend zijn (50) Daarin 

zullen zij rusten, daarin zullen zij om overvloedig fruit en drank vragen (51) En naast hen zijn 

kuise vrouwen met ingetogen blikken, gelijk in leeftijd (52) Dit is wat jullie beloofd is op de Dag 

van de Afrekening! (53) Waarlijk, dit is Onze voorziening die nooit zal eindigen (54)   
(S38-A49-54) 

 

Het is de eeuwige gelukzaligheid waarover onze geliefde Profeet () zei: "Allah zei: 'Ik heb voor 

Mijn vrome aanbidders dingen voorbereid die geen oog ooit heeft gezien, geen oor ooit heeft 

gehoord en waar niemand ooit aan heeft gedacht. " Toen reciteerde hij (): 

Niemand weet wat voor hen verborgen blijft voor plezier, als een beloning voor wat zij plachten 

te doen. (S32-A17) (al Bukhari & Muslim) 

 

De poorten van het Paradijs zullen openstaan voor de rechtvaardigen als een gunst, genade en zegen 

van De Almachtige Allah. Het is een indicatie dat ze vrij zullen zijn om te komen en te gaan wanneer 

ze willen, te doen wat ze willen en de plaats in te nemen die ze willen in het Paradijs. Met de gaven en 

zegeningen van Allah () gaan de engelen de plaatsen van de rechtvaardigen binnen en doen zo alle 

dingen die hen op elk moment behagen.  

 

Tot de daden die iemand naar het Paradijs leiden en hem weghouden van de Hel behoort het  

gehoorzamen van Allah () en zijn profeet () en het uitvoeren van allerlei soorten aanbidding 

(gebed, vasten, zakaat, hadj, volledige terugkeer naar Allah () in nederigheid, onderwerping, 

vroomheid, angst, hoop en liefde). Kortom Zijn geboden nakomen en Zijn verboden vermijden, dit 

alles met een oprechte intentie voor Allah de Almachtige. 

 

Als beloning krijgt een moslim de keuze om zijn eigen toegang tot het Paradijs op te pakken. Dit wordt 

genoemd in de volgende Hadith. De profeet () zei: “Degene die Wudu op de beste aanbevolen 

manier verricht en dan zegt: “Ik getuig dat er geen godheid is buiten Allah, zonder deel genoten. 

En ik getuig dat Mohamed Zijn dienaar is en Zijn Gezondene. O Allah! Plaats mij bij de 

berouwvollen en bij hen die zich reinigen. Dan worden acht poorten van het Paradijs voor hem 

geopend, die door wie van hen maar wil binnen kunnen gaan” (at-Tirmidhi) 

 

Een dergelijke beloning omvat ook degenen die de pech hadden om drie van hun kinderen te verliezen 

door Allah's bevel. Wie drie van zijn kinderen verliest zal naar behoren beloond worden als die 

kinderen nog minderjarig waren toen ze stierven. De beloning zal in ruil zijn voor zijn 

verdraagzaamheid ten opzichte van Allah's bevel, en zijn hoop op goddelijke beloning voor de ramp 

die hem overkomt, en zijn verwachting van een goed einde en de waarheidsgetrouwe belofte van de 

Profeet (). Dit wordt vermeld in de volgende Hadith. Onze geliefde profeet () zei: “Elke moslim 

die drie minderjarige kinderen verliest, zal door zijn kinderen worden ontvangen aan de acht 

poorten van het paradijs. Hij kan binnenkomen door elke poort die hij kiest” (Ibn Majah) 

 

Allah () gaf rechtvaardige vrouwen een genereus deel van deze beloofde beloning in ruil voor het 

aanbidden van Hem door hun dagelijkse vijf gebeden naar behoren uit te voeren, de Ramadan te vasten 

en hun verplichtingen jegens hun echtgenoten na te komen; zij moeten proberen hun rechten te 
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behouden in termen van gehoorzaamheid, bescherming van hun eer en rijkdom en behoud van het 

huwelijksvertrouwen. Zij zouden dergelijke verplichtingen in acht nemen met het uiteindelijke doel 

hun Heer te behagen; zij zouden dus recht hebben op die goddelijke beloning. De profeet () zei: “Als 

een vrouw haar dagelijkse vijf gebeden uitvoert, haar maand vast (Ramadan), haar eer 

beschermt en haar man gehoorzaamt, zij zal (in het Hiernamaals) te horen krijgen: ga het 

Paradijs binnen door welke van zijn poorten je ook kiest." Daarom, gezegend zij zulke vrouwen, 

en gezegend zij allen die hetzelfde voor hen deden. 

 

Beste moslims, 

De kern en de essentie van deze daden die in de nobele profetische teksten worden genoemd, komen 

neer op gehoorzaamheid aan Allah () en Zijn Boodschapper ().  

Allah () zegt: En wie Allah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt, die heeft een geweldige triomf 

behaald. (S33-A71) 

 

Het verzoenen van broeders van hetzelfde geloof en hen dichter bij elkaar brengen is inderdaad één 

van de grootste toegangspoorten tot goede daden die Allah en Zijn Boodschapper liefhebben. Allah de 

Almachtige nodigt mensen uit en moedigt hen aan om dergelijke daden te doen in de meest retorische 

en subtiele uitdrukkingen die worden geassocieerd met genereuze, goddelijke beloning, dus: De 

gelovigen zijn niet anders dan broeders. Verzoen je dus met jullie broeders, en vrees Allah, zodat 

jullie genade kunnen ontvangen. (S49-A10) 

 

Het aansporen en ontwaken van de afkeer om onenigheid tussen mensen te verzoenen en te voorkomen 

dat deze wordt bedorven, want verzoening zal uiteindelijk leiden tot het vasthouden aan de religie en 

de eenheid onder de moslims. De afwezigheid van verzoening is echter een gebrek in religie. Daarom 

zal degene die probeert verzoening tot stand te brengen (onder disputanten) en het kwaad ervan af te 

weren, een hoger niveau van compensatie krijgen dan dat van hem die vast en salaat verricht maar zich 

uitsluitend interesseert voor zijn eigen kleine zorgen. 

 

O Allah! Wij vragen U om ons te leiden om rechtvaardige daden te verrichten, om slechte daden te 

verzaken en om de behoeftigen lief te hebben!  

O Allah! Wij vragen U om ons te vergeven en ons genadig te zijn!  

O Allah! Genees degenen onder ons die ziek zijn!  

O Allah! Zegen de zielen van degenen onder ons die dood zijn!  

O Allah! Vervul onze hoop in overeenstemming met Uw tevredenheid en maak onze laatste daden 

goed! 
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