In de naam van Allaah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle.
Een samenvattende uitleg van de khoutbah van vandaag gaat over het berouw over de kleine
en de grote zonden.
Attawbah, oftewel berouw tonen: is dat je oprecht spijt hebt voor iets wat je hebt gedaan
terwijl je dat volgens de islamitische wetgeving niet hebt mogen doen. Je wilt je
verontschuldigen tegenover Allaah en de slechte daad of handeling nooit meer doen. En de
daden/de handelingen, die we niet mogen doen, maar wel hebben gedaan, en de woorden die
we niet mogen uitspreken, maar wel hebben uitgesproken, noemen we zonden en die zonden
kunnen klein of groot zijn. Iets wat voor ons klein kan lijken, kan voor Allaah groot zijn en vaak
leidt ook het kleine tot het grote. Het is daarom belangrijk dat we altijd opletten waar de grens
van Allaah ligt. De beste manier om dat uit te leggen is dat je überhaupt bang moet zijn om
zonden te verrichten, zélfs voor de zonden die je nog niet eens kent. Als jij namelijk denkt dat
jij altijd alles perfect doet, dan is het gemakkelijk geworden om zonden te verrichten.
Beste moeslim en beste moeslima, als we kijken naar de echte grote zonden, dan springt er
één in deze tijd enorm uit: en we noemen het in het Arabisch: zina en vrij vertaald als
overspel, ontucht en onkuisheid.
Zina houdt in dat wanneer je niet getrouwd bent, toch geslachtsgemeenschap hebt met
iemand terwijl dát alleen getrouwde stellen met elkáár mogen hebben. Allaah zegt in de
Qoer’aan, wat geïnterpreteerd kan worden als (soerah An-Noer 30-31):
Zeg tot de gelovige mannen dat zij met hun ogen naar beneden kijken en dat ze zich netjes
en kuis gedragen. Dat is reiner voor hen. Ja want echt, Allaah is op de hoogte van wat ze
doen.
En zeg tegen de gelovige vrouwen dat ook zij met hun ogen naar beneden kijken, dat ze zich
netjes en kuis gedragen en dat ze hun schoonheid niet mogen laten zien, behalve dat wat
zichtbaar mag zijn.
Ze moeten hun hoofddoeken helemaal tot over hun boezem laten hangen en laat hen hun
schoonheid niet zomaar zien, behalve aan hun echtgenotes of hun vaders… en zo verder de
Qoranvers, want Allaah vervolgt dit vers met nog een aantal personen en vraagt aan ons, de
gelovigen, om naar Allaah te keren, opdat we wellicht succes gaan krijgen.
Wij zijn gewaarschuwd, broeders en zusters , gewaarschuwd voor diverse tekenen die duiden
op het naderen van de Dag van het Oordeel. Zoals dat er veel mensen de normen en waarden
niet meer zo nauw nemen op het gebied van het hebben van geslachtsgemeenschap. Een
ander teken is dat de wetenschap minder zal worden. En er komen meer mensen met minder
kennis. Als we nou rond om ons heen kijken, dan zien we dat dat inderdaad gebeurt. En met
name het lichaam is koopwaar geworden, zina wordt bezongen in liedjes… Ontucht en
overspel wordt als normaal gezien in films.
Vergeet niet dat dit grote zondes van deze aarde zijn. Voor jongeren én voor ouderen, pas
goed op! want het wordt ons tegenwoordig zo makkelijk gemaakt met internet en
verschillende apps op onze smartphones. Maar Allaah haat het, Allaah haat het als wij vreemd
gaan of iets doen met een ander dat alleen binnen het huwelijk mag. En kijk, volgens de
Nederlandse wetten zijn overspel en ontucht niet strafbaar, maar dat wil niet zeggen dat wij er
islamitisch gezien mee wegkomen. Wanneer wij overspel of ontucht plegen hier in
Nederland... of waar dan ook ter wereld, dan worden we later hiervoor gestraft.

Maar moslims, er is nog iets ergers dan zina! Om dit kan degene die het doet… nog om
vergeving aan Allaah vragen, alléén maar aan Allaah. Een ergere zaak is het slechtspreken of
roddelen, dan is er iemand anders bij betrokken. Ja, vrees Allaah! en doe zoiets niet. Zorg dat
je er zelfs niet bij in de buurt komt. Achter de rug om praten en roddelen zijn gevaarlijk hoe wij
als moslims met elkaar omgaan. Onze oemma gaat aan zoiets kapot. Onze gemeenschap raakt
verdeeld, terwijl we juist verbonden moeten zijn. Je weet best waar je broeder of zuster niet
graag over wil praten, of dat nou is wat hij of zij heeft gedaan of hoe diegene eruit ziet of wat
dan ook. Het maakt daarbij niet uit of die persoon er bij is of niet, je moet daar niet over
beginnen. Allaah zegt in de Qoer’aan, wat als volgt geïnterpreteerd kan worden:
Oh, jullie die geloven! Laat een volk van mannen het andere volk .. dat waarschijnlijk beter
is.. niet belachelijk maken. En vrouwen ook andere vrouwen niet, die misschien beter zijn
dan zij.
En maak geen lelijke opmerkingen over elkaar en geef elkaar geen scheldende bijnamen. Het
is niet goed om iemand een slechte naam te geven als diegene het geloof heeft
geaccepteerd.
En zij die geen spijt… berouw tonen, zijn verkeerd bezig. (soera Al Hoedjoeraat 11)
Luister mensen, Allaah wil het beste voor ons. Daarom heeft Hij aan ons Zijn Goddelijke
Wetten gegeven, de Shari3ah. Deze Wetten zijn met vergeving. Het is weer een belangrijke les
die wij hier van leren. Er is geen straf alleen om te straffen. Spijt en vergeving, dát is de kern
van de islamitische wetgeving. Spijt moet er van binnen en van buiten zijn, maar de vergeving
ook. Als de vergeving en de spijt van binnenuit komen, dan zie je dat ook aan de buitenkant.
Vergeving en spijt van binnen zorgt voor rust in de harten. En weet dat Allaah de harten kent.
Vraag daarom aan Allaah die vergeving, zoals in een Overlevering wordt gezegd wat
geïnterpreteerd kan worden als:
“Onze Heer daalt iedere nacht neer tijdens het derde en laatste deel van de nacht en zegt: “Wie
roept Mij aan zodat Ik diegene kan beantwoorden? Wie vraagt Mij zodat Ik diegene kan
geven? Wie zoekt Mijn Vergiffenis, zodat Ik diegene kan vergeven?”
Lieve broeder en lieve zuster: voor ons allemaal, man of vrouw, jong of oud… Voor ons
allemaal is spijt hebben verplicht. Niemand van ons heeft een perfect leven zonder zonden,
maar het is belangrijk dat wij nadenken over wat wij verkeerd doen.
Als je goed nadenk, is er altijd wel iets waarvan je diep in je hart echt wel spijt hebt. Nou, dat
is berouw hebben en dat is wat Allaah aan jou vraagt voor alle zonden.
Moge Allaah ons vergeven voor onze zonden.
Ya Rabb, onze Heer, vergeef de fouten die wij maken; de eerste tot en met de laatste, de grote
en de kleine, de zichtbare en de verborgene.
Moge Allaah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben begrepen en uitgelegd.
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