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Onze definitie van geduld
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Beste broeders en zusters!
Een van de belangrijkste elementen van de
islamitische morele waarden is ongetwijfeld het tonen
van geduld. Onze profeet Mohammed  ﷺdie als genade
naar de werelden werd gezonden zei: ‘Eenieder die
geduld toont, Allah geeft hem de kracht om dit te
volharden. Niemand heeft een betere gunst
gekregen dan het kunnen tonen van geduld.’1
Geduld betekent niet toegeven of overgeven aan
problemen of tegenspoed. İntegendeel, het is
weerstand tonen tegen verdriet, problemen of
tegenspoed. Het is tonen van doorzettingsvermogen
tegen tegenslagen. Het is de vastberadenheid die naar
voren wordt gebracht om de moeilijkheden te
overwinnen.
Beste gelovigen!
Het tonen van geduld en doorzettingsvermogen
brengen ongetwijfeld voordelen met zich mee, dit
geldt zowel voor het wereldse leven als voor het
hiernamaals.
Onze Almachtige Rab, de enige Eigenaar van al het
bestaan zegt in de Koran: ‘(O Mohammed) zeg: “O
mijn dienaren die geloven! Wees je bewust van
jullie Rab. Voor degenen die goed doen in dit
wereldse (leven) is er het goede. De aarde van
Allah is wijds. De geduldigen ontvangen hun
beloning zonder afrekening.’2
Diegene die geduld toont zal zowel in het wereldse
leven als in het hiernamaals beloond worden. In een
ander vers staat: ‘O jullie die geloven! Zoek hulp
door geduld en gebed. Allah is zeker met de
geduldigen.’3
Het feit dat geduld samen wordt genoemd met het
gebed dat één van de belangrijkste pilaren van de
Islam is, geeft het belang van het tonen van geduld
aan.

Ongetwijfeld zullen we op de proef worden gesteld
met ziektes, moeilijkheden in het levensonderhoud en
soms met onze familieleden.
Het enige leven dat vrij is van beproevingen is het
leven in het Paradijs dat door Allah aan de gelovigen is
toegezegd. Beproevingen met problemen zullen in dit
wereldse leven nooit ontbreken. Als het ene probleem
eindigt, dan begint na een tijdje een ander probleem.
Echter, de gelovigen die in Allah, Zijn Boodschapper
en de Laatste Dag geloven, handelen met het besef
dat, zoals de Koran vermeldt: ‘En met het ongemak
komt zeker een gemak.’5 Zij zullen niet wanhopen.
Zij vertrouwen op Allah, de Rab der Werelden, en
streven ernaar om moeilijkheden te overwinnen. In
ruil voor hun geduld worden zij mentaal sterk.
Beste moslims!
De mens is een sociaal wezen en behoort tot de
schepselen die het meest eervolle zijn.
Wij moslims kunnen niet achterblijven bij zaken die
betrekking hebben op de samenleving en sociale
gebeurtenissen.
Waar we ons ook bevinden, het is ons plicht om ons
niet te laten intimideren terwijl wij ons geloof
praktiseren. Binnen de grenzen van de wetgeving
dienen wij met geduld te strijden tegen deze obstakels.
De Islam heeft de gelovigen sociale
verantwoordelijkheden gegeven. Het is een plicht van
moslims om te streven naar het vestigen van
gerechtigheid en vrede in de betrekkingen tussen
mensen en samenlevingen. Het is de opdracht van
onze religie om met geduld en volharding te werken in
het licht van moeilijkheden die zich in dit opzicht
kunnen voordoen. Moslims voelen zich
verantwoordelijk voor de hele mensheid en benaderen
als eerst de mensen die dichtbij hun omgeving zijn. Zij
zien hen als mensen die aan hen zijn toevertrouwd.
Moge Allah ons tot de dienaren laten behoren die hun
individuele en sociale verantwoordelijkheden
vervullen en zich bewust zijn van hun plichten
tegenover alle onderdrukten en slachtoffers. Moge Hij
ons de kans geven om geduldig te strijden tegen de
moeilijkheden die we op dit pad tegenkomen.
Amien..!

Beste aanwezigen!
Geduld heeft zowel individuele als sociale aspecten. Er
zullen altijd persoonlijke moeilijkheden zijn waarmee
we worden geconfronteerd en op de proef worden
gesteld. Allah de Almachtige zegt het volgende in de
Koran: ‘Wij zullen jullie zeker op de proef stellen
met vrees en honger, met verlies van bezittingen
en levens en met een tekort aan vruchten. Geef
het goede nieuws aan de geduldigen.’4
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