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Veiligheid en de impact ervan op het leven van de samenleving 
 

Beste moslims: 

Veiligheid is een menselijke behoefte en een levensbehoefte. Dit is een feit dat door alle 

verstandige, kritische mensen wordt goedgekeurd.  

Allah () zegt: Hebben zij niet gezien dat Wij een veilig Heiligdom hebben gemaakt, 

terwijl de mensen om hen heen worden verdreven? Geloven zij in de leugen en 

ontkennen zij de gunsten van Allah? (S29-A67)  

Veiligheid is een grote zegen en gebrek aan veiligheid is een ernstige ramp. Veiligheid zorgt 

ervoor dat mensen zich gerustgesteld voelen over hun leven, familie, eer en eigendom. 

Daarom is het de hoeksteen van elke ontwikkeling en de basis om te overleven. Veiligheid 

zorgt voor gemoedsrust en stabiliteit. Het is gewaarmerkt dat de profeet () zei: "Wie onder 

u wakker wordt (in de ochtend) vrij van lichamelijke ziekte, veilig in zijn huishouden en 

voldoende voedsel voor zijn dag heeft, is alsof hij de hele wereld bezit" (at-Tirmidhi) 

Een wijze man zei eens: "Veiligheid geeft het gelukkigste leven, en gerechtigheid is het 

machtigste leger." Een ander zei: "Veiligheid verwijdert de somberheid van eenzaamheid, net 

zoals angst de vreugde van goed gezelschap verdrijft". Een ander zei nog: "Beter arm en 

veilig zijn dan rijk te zijn en in angst te leven". Daarom moeten wij, moslims, hard streven om 

de veiligheid te waarborgen en alle inspanningen leveren en alle mogelijke middelen 

gebruiken om deze te vestigen en te onderhouden.  

 

Één van de belangrijkste middelen om veiligheid te vestigen, in al zijn vormen en voor alle 

individuen en groepen, is het geloof in de Eenheid van Allah de Almachtige. 

Allah () zegt: En Allah heeft degenen onder jullie die geloven en goede daden doen 

beloofd, dat Hij hen zeker de opvolging van (de huidige leiders) van de" aarde zal geven, 

zoals Hij het aan degenen vόόr hen had gegeven, en Hij zal hen het gezag geven om haar 

godsdienst uit te voeren, dat wat Hij voor hen gekozen heeft. En dat Hij voor hen hun 

vrees door veiligheid vervangt. Zij (gelovigen) aanbidden Mij en zij kennen Mij geen 

deelgenoten toe. Maar wie hierna ongelovig zijn, behoren tot de verdorvenen. (S24-A55)  

 

Zolang we gehoorzamen aan de geboden van Allah () en de Soennah van Zijn 

Boodschapper () volgen en zolang ons leven gebaseerd is op de ware islamitische manier 

van leven in al zijn aspecten, zal Allah de Verhevene zeker Zijn belofte vervullen en ons 

volledige veiligheid bieden tegen alle gevaren, schade, tegenspoed en kwaad:  

... (Dus) welke van de twee partijen heeft meer recht op zekerheid? Als jullie maar 

wisten (81) Het zijn degenen die geloven en hun geloof niet met het verkeerde verwarren, 

voor hen (alleen) is er veiligheid en zij zijn de rechtgeleiden (S6-A81 & 82) 

 

Wanneer mensen ervoor kiezen om hun leven te leiden met het licht van de Goddelijke 

Openbaring en de manier van leven van de Profeet (), Allah () zal hen de zegeningen van 

zekerheid, veiligheid, stabiliteit en vrede schenken.  

Allah () zegt: Laten zij dus de Heer van dit Huis (de Ka’bah) aanbidden (3) Degene 

die hen in hongerige tijden voedt en hen veilig stelt voor de angst (S106-A3 & 4) 

 

Het is dan ook geen wonder, deugdzame broeders, dat gebrek aan veiligheid één van de 

grootste rampen en ernstigste kwellingen is. De profeet () werd eens gevraagd: "Zullen wij 

vernietigd worden zolang er rechtvaardige mensen onder ons zijn?" Hij () zei: "Ja, als het 

kwaad overheerst". 

 

Broeders in de islam! 

Één van de vereisten voor het bereiken van veiligheid is dat we moeten helpen in 

gerechtigheid en vroomheid. Elk van ons moet zijn best doen om zijn taken uit te voeren en 

de taken uit te voeren die hem zijn toegewezen. We moeten allemaal Allah () vrezen en 

proberen de moslimgemeenschap te vestigen op de geboden van Allah de Almachtige en de 



 

2 
 190119 م.ح.ي 

bevelen van Zijn Boodschapper () en de voorzieningen van de Islam het kader te maken dat 

onze bewegingen, gedrag en al onze acties regeert. 

Alleen dan zal welvaart zegevieren, veiligheid worden gevestigd en liefde en genegenheid 

wortel schieten; en zo zullen de belangen van de oemmah worden gerealiseerd.  

De Profeet () zei in een Hadith die door Moslim werd beschreven: "De beste van jullie 

heersers zijn degenen die jullie liefhebben en die jullie liefhebben, voor wie jullie bidden 

en die voor jullie bidden. En de ergste van jullie heersers zijn degenen die jullie haten en 

die jullie haten, die jullie vervloeken en die jullie vervloeken" De mensen vroegen toen: 

"O Boodschapper van Allah! Moeten we ze niet omverwerpen?" Hij zei: "Nee, zolang zij 

het gebed onder u vestigen", en hij () herhaalde dit meerdere malen. Toen zei hij: 

"Wie een heerser over hem heeft aangesteld en vindt dat deze heerser zich overgeeft aan 

een daad van ongehoorzaamheid aan Allah, hij moet de daad van ongehoorzaamheid 

aan Allah veroordelen die deze heerser pleegt, maar moet zich niet terugtrekken uit zijn 

gehoorzaamheid"  

 

Iedereen die Allah de Verhevene heeft belast met de verantwoordelijkheid van regerende 

mensen, moet luisteren naar hun verzoeken, in hun behoeften voorzien en ernaar streven hun 

omstandigheden te controleren. De Profeet () zei in een Hadith gerapporteerd door Abou 

Dawud met een geauthenticeerde keten van overdracht: "Als Allah iemand in de positie van 

autoriteit plaatst over de zaken van moslims, en hij ontzegt hun toegang tot hem en 

negeert hun behoeften, verzoeken en wensen, Allah zal Zichzelf van hem weghouden en 

zijn behoeften niet vervullen op de Dag van de Opstanding"   

 

Broeders in de islam! 

Één van de middelen om veiligheid te vestigen is aandacht te schenken aan sociale relaties en 

de banden van genegenheid, barmhartigheid en broederschap om het geloof in al hun 

materiële en morele vormen te versterken. Over de gelovigen zegt Allah (): De gelovigen 

zijn niets anders dan broeders (in de islamitische religie)... (S49-A10) 

In dit opzicht zei onze geliefde profeet () in een gewaarmerkte Hadith: "In hun 

wederzijdse vriendelijkheid, mededogen en sympathie zijn de gelovigen als één lichaam. 

Wanneer één van de ledematen pijn doet, reageert het hele lichaam erop met 

slapeloosheid en koorts".  

Om dergelijke relaties in stand te houden, moeten de leden van de samenleving afstand doen 

van alle oorzaken van verdeeldheid en partijdigheid. Allah, Verheven zij Hij, zegt: En houdt 

jullie allen (stevig) vast aan het (godsdienstige) touw van Allah (Koran & Soennah), en 

laat er geen verdeeldheid onder jullie heersen... (S3-A103) 

 

Één van de fundamenten van de islam is beschreven in het vers waarin Allah Verheven zij 

Hij, zegt: ... Help elkaar in gehoorzaamheid en gehoorgeving (aan Allah en Zijn 

Boodschapper), maar help elkaar niet bij zonde en (grensoverschrijdend) onrecht...  
(S5-A2) 
Dit komt ook tot uiting in de Hadith waarin de profeet () ook zegt: "Een gelovige voor een 

gelovige is als de stenen van een gebouw die elkaar ondersteunen"  

 

 

O Gelovigen! 

Één van de grootste vereisten van veiligheid is om aandacht te besteden aan het opleggen van 

het goede en het verbieden van het kwade. Daarom moeten islamitische heersers in elk land 

groot belang hechten aan deze religieuze plicht zonder welke vrede en veiligheid nooit zullen 

worden bereikt, noch zal de samenleving worden hervormd. Allah, Verheven zij Hij, zegt: 

Laat er uit jullie een groep mensen opstaan die tot goedheid aanspoort en tot 

rechtvaardigheid maant en het verwerpelijke verbiedt. En dat zijn degenen die zullen 

slagen (S3-A104)  
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We moeten met elkaar samenwerken om deze grote plicht te vervullen en de handen ineen te 

slaan om degenen te ondersteunen die verantwoordelijk zijn voor het opleggen van het goede 

en het verbieden van het kwade, zodat ze veilig kunnen zijn voor immoreel gedrag en zichzelf 

kunnen beschermen tegen kwaad. Onze geliefde Profeet () zei in een gewaarmerkte Hadith: 

"Als mensen iets kwaad zien, maar het niet veranderen, zal Allah spoedig Zijn straf over 

hen allen sturen"  

 

O Allah! Leid ons naar wat U liefhebt en accepteert. 

O Allah! Leid de moslims naar wat U liefhebt en accepteert. 

O Allah! Zegen de moslims met veiligheid en stabiliteit.  

O Allah! Eer hen met welvaart en stabiliteit.  

O Allah! Zegen hen met veiligheid, vrede en zekerheid. 

O Allah! Verlicht de nood, het kwaad, de angsten en de gevaren van onze broeders overal. 

O Allah! Geef ons in deze wereld wat goed is en in het hiernamaals dat wat goed is, en red 

ons van de kwelling van het Vuur.  


