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Opvolgen van Allah’s grenzen  

ا اُِمْرَت َوَمْن تَاَب َمعََك َوََل تَْطغَْوؕا اِنَّهُ بَِما تَْعَملُوَن بَٖصيٌر  ﴿  ﴾ فَاْستَِقْم َكَمَٓ
 :ملسو هيلع هللا ىلص  قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللَاِ  هَُرْيَرةَ َعْن أَبِى 

َزَماٌن َلَ يُبَاِلى اْلَمْرُء بَِما أََخذَ اْلَماَل، أَِمْن َحالٍَل أَْم  لَيَأْتِيَنَّ َعلَى النَّاِس  » 

 «  ِمْن َحَرامٍ 

Beste broeders, zusters, 
Om de gelukzaligheid van de wereld en het 
hiernamaals te bereiken heeft Allah bepaalde grenzen 
gesteld aan ons leven. Binnen deze gestelde grenzen 
zijn er principes, regels, bevelen en verboden met 
betrekking tot ons individuele en sociale leven. Deze 
grenzen gelden voor de dienaren en Allah (swt) 
noemt in de Koran deze grenzen Hudûdullah. Als we 
de Hudûdullah gehoorzamen dan zullen we behoren 
tot diegenen die zowel in het wereldse leven als in 
het hiernamaals zullen slagen. En als we deze grens 
overschrijden zullen we met bestraffing vernederd 
worden.  
Allah (swt) heeft deze grenzen aan Zijn dienaren 
zowel via de Koran als via onze profeet (vzmh) laten 
weten. Wat er ook gebeurt, Hij heeft de 
overschrijding van Hudûdullah verboden. Aan de 
andere kant is het ook verboden om haram te 
herdefiniëren en deze licht op te vatten.  
Als we kijken naar de bepalende kwesties met 
betrekking tot halal en haram dan zien we dat dingen 
die schoon, mooi en heilzaam van aard zijn als halal 
worden beschouwd en dingen die aangenaam zijn 
voor de begeerte onrein en haram zijn.  
 
Beste broeders, zusters! 
Om vastberaden te zijn zoals ons is bevolen, dienen 
we niet alleen eerlijk te zijn met consumeren en 
uitgeven maar ook in onze handelingen. In de wereld 
van vandaag, waar mensen belang hechten aan 
materialiteit in plaats van spiritualiteit en het gevaar 
lopen zich alleen aan het wereldse te hechten, wordt 
Hudûdullah vaak overschreden. In een hadith 
overgeleverd door Abu Hurayra, zei onze geliefde 
profeet: "Er zal een tijdperk komen waarin een 
persoon er niet om geeft of hij zijn eigendom van 
halal of haram heeft verkregen!"1 Met iedere dag 
die aan ons voorbijgaat bestaat de kans dat we met dit 
gevaar worden geconfronteerd. Aan de andere kant 
staat in de Koran dat onze gids is, het volgende: 
“Volhard daarom vastberaden, zoals dat jou is 
bevolen en ook degenen die zich samen met jou 
berouwvol (tot Allah) wenden en overtreed de 
grenzen niet. Hij is Alziende over hetgeen jullie 

 
1 Buhârî, Büy'û, 23 

doen.”2 Met dit vers worden we herinnert om oprecht 
te zijn zoals ons is opgedragen. 
 
Beste aanwezigen! 
De door Allah gestelde grenzen onthullen de haram 
en halal in ons dagelijks leven. Overtreden van deze 
grens betekent overtreden van Allah’s grens.  
Degenen die handelingen verrichten zoals het 
ontnemen van iemands recht, liegen, lasteren, 
roddelen, gokken en drinken van alcohol begaan 
overtreding. Ook het schenden van de rechten van 
werknemers en het niet naleven van het publiekrecht 
zijn grensoverschrijdende gevallen. In feite schenden 
degenen die het publiekrecht schenden het recht van 
Allah. Tot het uiterste gaan -zowel in aanbidding als 
in ons leven- is ook verboden door onze profeet.  
In feite wordt aanbevolen om de middenweg te 
kiezen en gematigd te zijn door het evenwicht te 
bewaren in wereldse zaken en het hiernamaals. 
Onze amusementen, speciale dagen en bruiloften 
dienen allemaal binnen de aangegeven grenzen van 
Allah  te vallen. We dienen waarde te hechten aan 
privacy en we dienen niet te vergeten dat we altijd en 
overal de Islam vertegenwoordigen. Zoals een van 
onze geleerden zei, de Halal-grenzen zijn breed genoeg 
om genot te hebben en daarom is het overbodig om te 
zondigen. 
 
Beste broeders, zusters! 
We weten niet wanneer de dood ons zal treffen en 
laten we daarom niet verstrikt raken in dit wereldse 
leven waardoor we ons hiernamaals in gevaar 
brengen. 
Laten we onze begeerte en leven evalueren en in deze 
lange winternachten voorbereidingen treffen voor de 
rest van ons leven. Laten we ons dagelijks leven 
leiden met de Koran en het voorbeeldige leven van 
onze profeet  in plaats van onze omgeving of sociale 
media. Moge onze Rab ons laten behoren tot degenen 
die Hudûdullah gehoorzamen, oprecht zijn zoals het 
bevolen is en die hun leven indelen volgens de Koran 
en de sunnah. Amin 

 
2 Hûd 11:112 


