De vrijdagpreek van deze week gaat over het tonen van berouw (Taubah).
De imam is begonnen met het vers uit Surat Zumar waarin Allah zegt (interpretatie van de
betekenis): “En wij zullen jullie beproeven met het goede en zoals ook het slechte als een
beproeving”.
Allah stelt de mensen op de proef stellen met zowel het goede als het slechte. Het kan zijn dat je van
Allah geld, gezondheid, schoonheid of kinderen weet dat je hierdoor niet misleid moeten zijn want
het is een beproeving van Allah om te kijken wat jij er mee gaat doen.
Want Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis): “En wat betreft de mens, wanneer zijn
Heer hem beproefd, en hem eerst en hem begunstigd, dan zegt hij: “Mijn Heer heeft mij geëerd.”
Maar wanneer Hij hem beproefd en zijn levensonderhoud voor hen beperkt, dan zegt hij: “Mijn
Heer heeft mij vernederd.”
Al-fajr 15-16.
“Voorwaar, Allah wilde een leproos, een kale en een blinde van de Kinderen van Israël beproeven,
dus stuurde Hij een engel (in menselijke gedaante). De engel kwam bij de leproos en zei: ‘Van wat
voor iets houd jij het meest?’ Hij zei: ‘Een mooie (huids-) kleur en een mooie huid, en dat van mij
weggaat wat de mensen haten. Hij raakte hem aan en de ziekte ging van hem weg en hij kreeg een
mooie kleur. En toen vroeg hij: ‘Van wat voor eigendommen houd jij het meest?’ Hij zei: ‘Kamelen.’
Daarop werden er tien maanden zwangere vrouwtjeskamelen gegeven, en werd hem gezegd:
‘Moge Allah er voor je zegeningen in brengen.’
‘Toen ging de engel naar de kale, en zei: Van wat voor iets houd jij het meest?’ Hij zei: Mooi haar
en dat van mij weggaat wat de mensen haten.’ Hij raakte hem aan en zijn ziekte ging van hem weg
en hij kreeg mooi haar. Hij vroeg: ‘Van wat voor eigendommen houd jij het meest? Hij zei: ‘Koeien.’
Toen kreeg hij drachtige koeien en zei hij: ‘Moge Allah er voor je zegeningen in brengen.’
Daarop ging hij naar de blinde, en zei: ‘Van wat voor iets houd jij het meest?’ Hij zei: ‘Dat Allah
mijn gezichtsvermogen herstelt zodat ik de mensen kan zien.’ Toen raakte hij hem aan, waarop
Allah zijn gezichtsvermogen herstelde. Daarop vroeg hij: ‘Van wat voor eigendommen houd jij het
meest?’ Hij zei: ‘Geiten.’ Toen kreeg hij een zwangere geit. De dieren vermenigvuldigden zich snel,
zodat er één een vallei vol kamelen had, er één een vallei vol koeien had en één een vallei vol
geiten had.
Na verloop van tijd bezocht de engel de (voormalige) leproos in zijn gedaante (als mens), en zei: ‘Ik
ben een arm en behoeftig mens en heb al mijn middelen tot onderhoud tijdens mijn reis uitgeput
en ik heb buiten Allah geen middelen om mijn reis te voltooien. Ik vraag jou, in Naam van Degene
Die jou een mooie kleur en mooie huid en eigendommen heeft gegeven, mij een kameel te geven
om mijn reis te voltooien.’
Hij zei: ‘Ik heb veel verplichtingen.’ De engel zei: ‘Het is of ik jou eerder heb gezien, was jij geen
leproos, die door de mensen gemeden werd, die daarop door Allah werd geraakt?’ Hij zei: ‘Ik heb
deze eigendommen van mijn voorvaderen geërfd.’ De engel zei: ‘Als je liegt, moge Allah je dan
terugbrengen in de toestand waarin jij was.

‘Toen kwam hij in zijn gedaante (als mens) bij de (vroeger) kale man en herhaalde zijn verzoek aan
hem en hij kreeg een soortgelijk antwoord als hij van de leproos gekregen had. Ook tegen hem zei
hij: ‘Als je liegt moge Allah je dan terugbrengen in de toestand waarin je was.’ Toen bezocht de
engel de blindeman in zijn vroegere gedaante, en zei: ‘Ik ben een arm en behoeftig mens en heb al
mijn middelen tot onderhoud tijdens mijn reis uitgeput en ik heb buiten Allah geen middelen om
mijn reis te voltooien. Ik vraag jou in de Naam van Degene Die jou jouw gezichtsvermogen
teruggegeven heeft, geef mij een geit die mij van nut kan zijn bij het bereiken van mijn
bestemming.’ Hij zei: ‘Ik was inderdaad blind, en Allah heeft mij mijn gezichtsvermogen
teruggegeven. Jij mag nemen wat je wilt en je mag achterlaten wat je wilt. Bij Allah, ik zal jou niets
weigeren dat jij in de Naam van Allah, de Heer van Eer en Glorie, wilt nemen.’ Hij (de engel) zei:
‘Houd alles wat je hebt. Jullie zijn beproeft. Allah is zeker met jou behaagd en Hij is vertoond op
jouw metgezellen.”
In Boekharie en Moeslim staat dat Aboe Hurayrah radia-llahu 3anhu heeft verhaalt dat hij de Profeet
salla-llahu 3alyhi-wa-sallam dit heeft horen vertellen
Hieruit kunnen we halen dat we zuinig moeten zijn op de gunsten van Allah Soebhana Wa Tahala.
Wees dus zuinig op deze gunst want Degene die jou deze gunst heeft gegeven kan hem ook weer van
jou wegnemen. Ga op een goeie manier met deze gunst om zo dat je deze niet zal verliezen. Wees
dus op de hoogte van de beproevingen die jou kunnen overkomen in het leven. Beproevingen net
zoals deze drie mannen die beproefd werden, beproevingen waarvoor je kunt zakken en kunt slagen.
Op het moment dat je het goede hebt gedaan dien je Allah te danken. Weet ook dat wanneer je
gezakt bent voor een beproeving of je hebt gezondigd dan kun je altijd terugkeren naar Allah. Je
moet altijd terugkeren naar Allah, je kan altijd vergiffenis vragen voor jou fouten en jou zonden.
Er is overgeleverd door Ibn ‘Abbaas radia-llahu 3anhu dat er meerdere mannen kwamen bij de
Profeet Mohammed salla-llahu 3alyhi-wa-sallam. Deze mannen die waren ongelovig het waren
mushrikeen, deze mannen hadden veel ontucht begaan en vele moorden op hun naam staan. Ze
zeiden: “O Mohammed de religie waar jij naar uitnodigt is mooi, denk je dat je ons nog kan berichten
dat er vergiffenis is voor ons?” Toen openbaarde Allah de ayah (interpretatie van de betekenis): “O
Mijn dienaren die buitensporig tegen zichzelf zijn geweest, wanhoop toch niet aan de Genade van
Allah. Voorwaar Allah vergeeft alle zondes, voorwaar Allah is de meest Vergevingsgezinde, de
Genadevolle.
Hierover hebben de geleerden gezegd dat deze ayah het meest hoopvolle ayah is uit door Koran.
Weet dus wat een persoon ook doet welke zonde hij ook heeft gepleegd hij kan altijd terugkeren
naar Allah. Weet dus wanneer je gezakt bent voor een beproeving en je hebt gezondigd, dat je altijd
kunt en moet terugkeren naar Allah. Je kan altijd berouw tonen en weet dat Allah altijd berouw
accepteert van Zijn dienaar. Allah accepteert het berouw van zijn dienaar zolang de doods-gorgel jou
nog niet heeft bereikt en zolang de zon niet uit het westen opkomt.
Uit een authentieke Hadith van de Profeet Mohammed salla-llahu 3alyhi-wa-sallam is verhaald dat
een oude man bij hem kwam. Deze oude man zei dat hij veel gezondigd had er veel zondes op zijn
naam had staan. De Profeet Mohammed salla-llahu 3alyhi-wa-sallam zei tegen hem: “Getuig jij dat er
geen aanbedene het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah, en getuig jij dat Mohammed de
Boodschapper is van Allah?” Hij zei: “Ja.” De Profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam zei toen: “Ga dan
want jou zonden’s zijn vergeven.” De man zei toen: “Hoe zit het dan met mij zonden’s?” De Profeet

salla-llahu alyhi-wa-sallam zei toen: “Allah zal ze omzetten in goede daden (hasanaat).” Vervolgens
liep deze ouwe man weg met zijn wandelstok en riep Allahoe Akbar Allahoe Akbar en deze man was
erg blij.
Allah praat in de Koran over mensen die de meest erge zondes hebben begaan en hoe zij bestraft
zullen worden. Vervolgens zegt Allah behalve degenen die oprecht berouw tonen en terugkeren naar
de weg van Allah, en geloven, goede handelen verrichten van hen zal Allah de slechte handelingen
omzetten in goede handelingen. Als iemand dit hoort zou hij bij zich zelf kunnen afvragen maar
waarom doet Allah dit dan? Hierop zegt Allah: “Hij is de Meest Vergevingsgezinde, Meest
Barmhartig.”
Als laatste wil ik nog een keer afsluiten met deze prachtige ayaat zodat iedereen er nog goed over
kan nadenken: "Zeg: 'O mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoopt niet aan
de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. Voorwaar, Hij is de Vergevensgezinde,
de Meest Barmhartige. En keert terug tot jullie Heer, en geeft jullie over aan Hem voordat de
bestraffing tot jullie komt waarna jullie niet geholpen worden. En volgt op de beste wijze wat aan
jullie is neer gezonden van jullie Heer, voordat de bestraffing onverwacht tot jullie komt, terwijl
jullie het niet beseffen.' Zodat er voor geen ziel aanleiding zal zijn om te zeggen: 'O wat heb ik een
spijt omdat ik nalatig ben geweest (in mijn plicht) jegens Allah, hoewel ik tot de spotters
behoorde.' Of zij zou zeggen: 'Als Allah mij had geleid, dan zou ik zeker tot de Moettaqôen* hebben
behoord!' Of zij zou zeggen, toen zij de bestraffing zeg: 'Had ik (nog) een kans, dan zou ik tot de
weldoeners behoren!' Nee! Mijn Tekenen zijn reeds tot jou gekomen, maar jij loochende ze en jij
was hoogmoedig en jij behoorde tot de ongelovigen."

