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Een dienaar is afhankelijk van zijn daden en de positie van zijn daden gedurende het goede einde van 

hem. 

De Profeet () zei: Voorzeker de daden zijn naar gelang het einde ervan.   
(Bukhari en Moslim) 

Dit is hetzelfde als bij een vershoudbak, als hetgeen zich onderin bevindt goed is dan zal hetgeen wat 

zich boven bevindt ook goed zijn. Dit zoals de Profeet () het benoemt in een andere overlevering. Dit 

staat voor het begin van de daad die men verricht, dit is de goede intentie. Wanneer deze correct is dan 

zal het vervolg van de daden met de wil van Allah ook goed en zuiver zijn.  

Één van de grootste ambities die een persoon hoort te hebben in zijn leven is het hebben van een goed 

einde en het ontmoeten van Allah op een goede wijze. De Edele Quraan heeft ons er op verschillende 

manieren op gewezen hoe we onszelf kunnen voorbereiden hierop. 

Allah () zegt: …Dus wie op de Ontmoeting met zijn Heer hoopt, laat hem goede daden 

verrichten en geen enkele deelgenoot toekennen in de aanbidding van zijn Heer (S18:A110) 

En voor het belang van dit ene scheidingsmoment (tussen het wereldse en het hiernamaals) 

adviseerden de Profeten () hun volkeren met het streven naar het verkrijgen van een goed einde.  

Allah () zegt: En dit werd door Ibrahim opgedragen aan zijn zonen en ook Ya’qoeb (Ya’koeb 

droeg dit op aan zijn zonen zeggende): ‘’ O mijn zonen, voorwaar, Allah heeft voor jullie de 

(ware) godsdienst gekozen, sterf daarom niet behalve als moslim (S2:A132) 

De Profeet (): “zocht ook toevlucht tegen de beproevingen van het leven en de dood” (Verhaald 

door Aboe Huraira, Bukhari en Moslim) 

 

De beproeving van de dood is het moment waarop de persoon de wereld verlaat en het hiernamaals 

nadert. De shaytaan probeert dan op dit moment de dienaar te beproeven in zijn geloof en specifiek in 

het geloven in Allah.  

Allah () zegt: Allah versterkt degenen die geloven met de standvastige uitspraak (de 

geloofsgetuigenis) tijdens het wereldse leven en in het Hiernamaals (S14:A27) 

Zo zegt een oprecht gelovige, “Laa Ilaaha illa Allah, Mohammadoen rasoelloellah”. 

De Profeet () zei: “Degene van wie de laatste woorden ‘Laa ilaaha ill-Allah’ zijn, zal het 

Paradijs binnentreden” (Aboe Daawoed)  

Er zijn een aantal voorwaarden voor een goed einde, dit is onder andere; 

- Het hebben van Godsvrucht (at-Taqwa)  

- Het oprecht zijn jegens Allah () op ieder moment, dit in het verborgene en het openbare. Zijn daden 

voor de mensen verschillen niet met zijn daden wanneer hij alleen is.  

Van wie zijn verborgen daden niet overeenkomen met zijn openbare daden, en zijn innerlijk niet 

overeenkomt met zijn uiterlijke (daden). Deze persoon maakt kans op het feit dat hij geen goed einde 

zal kennen. Wanneer hij namelijk met de mensen is waakt hij over zijn Gehoorzaamheid jegens Allah 

() en wanneer hij alleen is overschrijdt hij de grenzen van Allah en schendt hij deze, en vergeet hij 

dat Allah ()) hem ten alle tijden waarneemt. 

Thawbaan () heeft verhaald dat de Profeet () zei: ‘’Ik ken zeker mensen van mijn gemeenschap die 

op de Dag der Opstanding zullen komen met goede daden zoals de bergen van Tihamah, maar Allah 

zal ze doen maken als verstrooid stof.’’ Thawbaan zei: “O Boodschapper van Allah, beschrijf ze voor 

ons en vertel ons meer, opdat we niet tot hen zullen behoren.’’ Hij () zei: “Zij zijn jullie broeders 

en van jullie afstammelingen, ze aanbidden ’s nachts zoals jullie doen maar zij zullen de mensen 

zijn die, wanneer zij alleen zijn, de grenzen van Allah overschrijden” (ibn Maadjeh) 

 - Standvastigheid hebben in het verrichten van goede daden is dus ook één van de voorwaarden voor 

het verkrijgen van een goed einde. En dit is dat een persoon te allen tijde Allah () gehoorzaamt, in 

welke situatie hij ook verkeert en hier oprecht in zijn.  

Dit was ook één van de redenen voor het welslagen van de man die 100 zielen vermoordde, omdat hij 

oprecht berouw toonde, heeft dit voor hem gezorgd tot een goed einde met de wil van Allah.  

Onze geliefde Profeet () zei: “O mensen! Toon berouw aan Allah en vraag Hem om vergeving. 

Ik toon wel zeker honderd keer per dag berouw aan Allah!’’ (Moslim) 

De Khotba van vandaag gaat over het volgende onderwerp: 221202 

Een goed einde 
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Er zijn een aantal tekenen voor een goed einde, dit zijn onder andere; 

- Dat Allah het makkelijk maakt voor een dienaar om daden van aanbidding te verrichten, het 

vastklampen aan goedheden, hiermee vermeerdert hij zijn hassanaat, en vergewist hij zijn gebreken 

hiermee (goede daden) en verhoogt hiermee zijn positie (bij Allah).  

De Profeet () zei: “Als Allah het goed voorheeft met een dienaar, dan zet Hij hem in voor zijn 

dood” Zij zeiden: “O Boodschapper van Allah: ‘Hoe zet Hij hem dan in?’ Hij () zei: “Allah zal het 

voor hem makkelijk maken om een goede daad te verrichten en neemt vervolgens zijn ziel 

(gedurende het verrichten van deze daad). (Ahmed) 

 

Gerust zal degene zijn die zijn gehele leven toewijdt aan het gebed, het vasten, het uitgeven van de 

aalmoezen, het verrichten van de bedevaart en zijn ziel genomen zal worden gedurende het verrichten 

van een goede daad. 

Moge Allah ons standvastig maken en ons een goed einde schenken. 

Ameen! 
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