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Onderwerp: Tegenstijdigheid tussen dagelijks handelen en de aanbidding

Beste moslims en moslima’s,

De mens is geschapen en verantwoordelijk gemaakt om in dit leven Allah geprezen en
verheven is Hij (subhanahoe wata3la (swt) te aanbidden. En dit is het hoogste doel van ons
bestaan. Allah (swt) zegt in de Koran: “En ik heb de djinn en de mens slechts geschapen
om mij te aanbidden.” (51:56) En Allah (swt) zegt in een ander vers: “O jullie die geloven!
Buig diep en kniel neer en aanbidt jullie Heer en doe goed zodat jullie zullen slagen. ”
(22:77)

Uit deze twee verzen komt duidelijk naar voren dat het aanbidden van Allah (swt) de reden
van ons bestaan is en dat aanbidding zowel bestaat uit aanbiddingen richting Allah (swt) als
het goed doen richting je omgeving omwille van Allah (swt). Het goed doen en goed
handelen richting je omgeving is het resultaat en een bewijs dat je aanbidding richting Allah
(swt) correct en juist is. De religieuze geleerden geven aan dat de meeste daden van
aanbidding waarmee de islam is gekomen waarden en principes bevatten die een moslim
moet vertalen in gedragingen en zijn handelen in het dagelijkse leven.

Er is geen twijfel dat een persoon die zijn gebeden goed uitvoert, zijn vasten goed uitvoert,
de zakat uitgeeft en vele andere aanbiddingen goed uitvoert, dit ervoor zorgt dat hij zichzelf
beschermt van slechte verlangens en lusten van de ziel. De ziel die verlangt naar luiheid en
vermaak en het niet nakomen van haar verantwoordelijkheid die Allah (swt) haar heeft
opgelegd.

Maar als we naar de realiteit kijken zien we vele mensen die de aanbiddingen verrichten
maar deze niet vertalen naar waarden en principes in hun gedrag en het goed handelen in
het dagelijks leven. En dit is beste broeders en zusters de zwaarste uitdaging die voor ons
ligt. Namelijk het tegengaan van de tegenstijdigheid tussen ons dagelijks handelen en de
aanbidding die we verrichten. Onder de moslims zie je veel mensen die het gebed verrichten
maar liegen, het gebed verrichten maar stelen, het gebed verrichten maar roddelen, vasten
omwille van Allah (swt) en de bedevaart verrichten maar afspraken en overeenkomsten niet
nakomen en het bezit van anderen aan zichzelf onterecht toe-eigenen, het nagebed verricht
maar overspel verrichten, de Koran lezen maar anderen bedriegen, de umrah verrichten
maar anderen uitlachen en kleineren. En dit beste mensen is een verkeerde begrip van het
aanbidden van Allah (swt).

Dit vreemde gedrag, de tegenstrijdigheid tussen ons handelen en onze aanbiddingen heeft
ervoor gezorgd dat de jongeren en vele anderen liever naar een niet-moslim gaan voor hun
benodigdheden of om zakelijke relaties aan te gaan.

Het vasthouden aan het verrichten van aanbiddingen en de waarden en principes hiervan in
praktijk brengen is een verplichting die we moeten nakomen. Er zijn hiervoor vele bewijzen
uit de Koran en sunnah van de profeet (vzmh). Allah (swt) zegt in de Koran: “Voorwaar, het
gebed weerhoudt van onzedelijkheid en slecht gedrag. Het gedenken van Allah is
groter. En Allah weet wat jullie verrichten". En de profeet (sallallahu alaihi wa
sallam/vrede zij met hem (vzmh)) zegt in een overlevering: “Wie in Allah en de laatste dag
gelooft, laat hem zijn naaste niet deren. Degene die in Allah en de Laatste Dag gelooft,
laat hem zijn gast eren. Wie in Allah en de laatste dag gelooft, laat hem goedheid
spreken of zwijgen. "

Uit deze bronnen halen we dat de islam een religie is van aanbidding, gedrag en omgang.
En dat je aanbidding richting Allah (swt) enkel vervolmaakt zal zijn als je aan alle drie de
onderdelen werkt.


