In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is
voor Hem, de Liefdevolle, de oneindige Vergever van de zonden. Wij prijzen Allah en
vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken bescherming bij Hem
tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah wordt
geleid, niemand kan jou doen dwalen en als je door Allah tot dwaling wordt
gebracht, niemand kan jou leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan
Allah, Hij is Eén en er is niets of niemand zoals Hij, en dat Mohammed Zijn dienaar
en boodschapper is.
'Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf
niet anders dan als moslims.' (soera Al Imraan 102)
'Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie
goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en
Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning
behaald.'(soera Al Ahzaab 70-71)
Oh God, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper
Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.
En zo verder, de preek van deze week gaat over het vergeven. Vooral in deze tien
bijzondere dagen van dzoel hidjah moeten wij werken aan ons gedrag en vergeven is
iets dat jouw leven kan veranderen. Vergeven is dat er iets gebeurd is tussen jou en
een ander, maar je laat het achter je. Je stapt er overheen en je hebt het er niet
meer over. Als wij nadenken over de Boodschap van onze geliefde profeet
Mohammed (saws), dan zien we dat het niet het bidden, het vasten en de bedevaart
zijn die hij ons heeft moeten leren. Natuurlijk, zonder dat geen islaam, maar stel, je
zegt als moslim een keer de shahadah, er is geen godheid dan Allah, je bidt iedere
dag je gebeden, waarmee je per dag in totaal ongeveer een uurtje bezig bent, je
vast 30 dagen per jaar, je geeft jaarlijks een gedeelte van je spaargeld af en
uiteindelijk lukt het je om een keer in je leven de prachtige reis naar Mekka te
maken. Ben je er dan? Was dat jouw islaam? Terwijl je ruzie maakte met je kinderen
over geld en je auto? Terwijl je ruzie maakte met je vrouw of man over iets dat hij of
zij vergeten is? Terwijl je vrienden verloor, omdat je nooit iets voor ze over had? Ja,
islaam heeft inderdaad vijf zuilen, de vijf pilaren zoals we eerder deze maand hebben
gehoord, maar met alleen de pilaren heb je nog geen gebouw.
Broeders en zusters, islaam geeft ons een handboek om ons gedrag te verbeteren.
Onze Profeet (zvmh) heeft ons laten zien dat het vergeven daar een stukje van is.
Allah (swt) haalt door jouw vergeving het slechte uit je hart. Het is alsof je het vuur
van de problemen uitmaakt. Door te vergeven krijg je vrienden en verlies je
vijanden. Het maakt je hart zacht en je zult proberen om altijd en bij iedereen
mensen bij elkaar te krijgen. Met het geven van vergeving kom je pas echt tot rust.
Jij kent dan jouw kleine plek in de schepping van Allah.
Allah heeft Zichzelf de oneindige Vergever van de zonden genoemd. Hij vraagt ook
aan de mensen, aan ons, in de H. Qur'aan om elkaar te vergeven, maar niemand kan
vergeven zoals Allah dat doet. Hij geeft alles en Hij heeft ook geduld, eindeloos
geduld. Kijk naar wat Hij aan de mensen vraagt om te doen, terwijl er zoveel
mensen, óók moslims, gewoon maar doen waar ze zelf zin in hebben. Toch heeft
Allah geduld met hen en en geeft ze tijd tot ze spijt krijgen en vergeeft hen dan. Ja,

als de mensen dan iets goeds doen, dan verdubbelt Allah (swt) de beloning. In de H.
Qur’aan zegt Allah, dat vertaald kan worden als:
En als God de mensen zou straffen voor alle dingen die ze verkeerd doen,
dan zou Hij geen levend schepsel op aarde achterlaten, maar Hij geeft hun
uitstel tot een vastgestelde tijd, en die tijd kan je geen uur verschuiven en
komt ook geen uur te vroeg. (soera Al Nahl 61)
Als je altijd maar kijkt naar wat een ander fout heeft gedaan en dat niet vergeeft,
dan wordt de wereld ontzettend hard. Vergeef elkaar daarom, zelfs als je weet dat
het moeilijk is of dat je gelijk hebt. Vergeef elkaar, omdat Allah vergeeft. Vergeef
elkaar, omdat Allah er van houdt als jij vergeeft! Als je dat doet om die reden is dat
het beste bewijs dat jij van Hem houdt. Iemand écht iets vergeven uit het diepst van
je hart, terwijl je weet dat die persoon fout was… Als je dat kan, dan zal Allah jou
ook dingen gaan vergeven. Toen eens een man slecht gesproken had over Aïsha, de
vrouw van de Profeet (zvmh), heeft Aboe Bakr Assidieq gezegd dat hij die man nóóit
zou vergeven. De man had roddeltjes over haar verspreid en uiteindelijk werd het
duidelijk dat de man gelogen had. Zo’n man die zoiets doet, daarvan denk je toch,
inderdaad logisch, zoiets kan je dus écht niet vergeven. Maar hoor, Allah heeft toen
geopenbaard:
...Je moet vergeven en over het hoofd zien. Wil je ook niet graag dat God
jou vergeeft? Allah is vergevend en goed. (soera an Noer 22)
Mensen, ken jouw plek. Maak jezelf niet belangrijk, zelfs niet als je belangrijk bent.
Allah vergeeft en vraagt aan ons om te vergeven. Als jij tegen een ander kunt
zeggen dat je het achter je laat, dat je het er niet meer over hebt, dan maak je je
hart schoon. Rasoelloellah (saws) heeft gezegd dat wie de mensen op aarde
vergeeft, dat Allah die persoon in het Hiernamaals vergeeft. In Zijn Boek staat dat de
boodschappers en profeten niet te snel mochten oordelen over de mensen die niet
wilden geloven. Profeten hebben ons zo het voorbeeld van rust en kalmte laten zien,
wat er ook gebeurt. Jij hoeft een ander niet te straffen, want als iemand écht
verkeerd doet, dan staat de bestraffing van Allah toch al klaar. Maak je dus niet
druk, haast je niet met je oordeel en heb rust in je hart. Allah zegt namelijk:
Probeer geduldig te zijn, zoals de boodschappers dat ook waren, die rustig
wachtten, en veroordeel hen niet te snel. Er komt namelijk een Dag,
waarop ze wel zullen zien wat hun beloofd is en het zal voor hen lijken
alsof ze maar een uur op deze wereld waren... (soera Al Ahqaaf 35-36)
Toch zegt Allah dat er iets is waarmee we wél moeten opschieten, namelijk:
Zorg dat je snel bent om te vragen om vergeving van jouw Heer en om het
Paradijs dat zo groot en wijd is als de hemelen en de aarde, en dat is klaar
gemaakt voor de mensen die God vrezen, die wat van hun rijkdom afgeven
als het mee zit en als het tegen zit, die niet kwaad worden en de mensen
vergeven… (soera al Imraan 133)
Lieve broeders en zusters, we moeten een ander vergeven. Leer dat juist in deze
dagen waarop moslims van over de hele wereld bij het Huis van Allah smeken om
vergeving. Misschien heeft de ander een goede reden gehad om zo tegen jou te
doen, misschien was het niet eens de bedoeling. Zoek in ieder geval niet de foutjes
van een ander. In plaats van je vijand te vervloeken kun je het hem beter vergeven.
Rasoelloellah (saws) liet zelfs ongelovige tegenstanders vrij na een oorlog. Vergeven
in plaats van wraak, dat is islaam! En, geduld: geduld, geduld, geduld! Of het nu je

vrouw is, of je man, of misschien je kinderen, heb geduld en vergeef hen! Niemand
is perfect. Waarom zie je wel het kleine splintertje in het oog van de ander, maar
waarom zie je de enorme balk die in je eigen oog zit niet? Iedereen heeft zijn
foutjes. Vergeef het hen! Ja lieve zusters, heb geduld met je man. Beste broeders,
vergeef je vrouw. Ouders, wees zacht voor je kinderen, word niet boos. Kinderen, je
ouders houden van jou, geef ze gelijk, ook als ze geen gelijk hebben. Broeders en
zusters, vergeef elkaar. Vergeef elkaar, zodat er een Dag komt waarop Allah jou
vergeeft.
Moge Allah de Verhevene ons vergeven. Moge Allah de Verhevene onze harten
openen, zodat wij anderen vergeven. Oh Allah, bestraf ons niet als wij vergeten of
als wij fouten maken. Allahoemma, maak onze harten weer zacht. Oh Allah,
accepteer de hadj van de mensen die Uw Huis bezoeken. Ya Allah, geef geduld aan
hen die ebola, aids of kanker ontvingen. Ya Allah, ya Allah, laat ons ook de pijn van
onze broeders en zusters in in Syrië, in Palestina, Nigeria of waar ook in de wereld
niet vergeten. Ya Allah, laat ons onze harten openen en onze oemma weer één
maken. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de
Verhevene onze smeekbedes verhoren.
Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of
begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen
zegenen.
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