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 ِ ِ ِ اَرّ ٰ ْ ِ اَرّ ّٰ ِ ا ــــــــــــــــــــــ ْ ِ  

 ْ ُ ْ ْ َواَ ُ ِ َ َ ا اَ ٓ ُ ُ َ َل َو ُ َ ّ َ َوا ّٰ ا ا ُ ُ َ  َ ا  ُ َ َ ٰا ۪ َ ّ َ ا ُ ّ ٓ اَ َ

نَ  ُ َ ْ َ.  

 َ ْ َ ّ َ ِ َو ْ َ َ  ُ َ ّ َ ا ّ َ  ِ َ ّ ُل ا ُ :َل َر  

ُزُق  ْ َ  َ َ  ْ ُ َ َز َ َ  ِ ِ ُ ّ َ َ  َ ّ َ  ِ َ ّ َ ا َ  ْ ُ ْ َ ّ َ َ  ْ ُ َ ّ ْ أَ وا َ ُ ْ َ  ، َ ْ َ ّ ا

 ً َ ِ ْوُح  ُ َ ً َو َ ِ.  

VERTROUWEN IN ALLAH 
 

In een overlevering (ḥadīth) heeft de Profeet (vzmh) het 
volgende gezegd: ‘Een moslim is iemand voor wiens 
hand en tong men veilig is. Een gelovige (muʾmin) is 
iemand die vertrouwd wordt omtrent [zijn omgang 
met] bezit en levens.’1 
 

Beste broeders! 
Vertrouwen houdt in dat je op iemand rekent en dat je 
jezelf verzekerd voelt. Wanneer je iemand vertrouwt, 
schuif je je eventuele zorgen op zij. Vanuit theologisch 
opzicht bestaat er een sterke correlatie tussen inwendige 
geloofsovertuiging (īmān) en vertrouwen. De Profeet 
wees als volgt op dit verband: ‘Geloofsovertuiging 
(īmān) en geloofsafval (kufr) zijn niet verenigbaar in 
het hart. Zo gaan geloofwaardigheid en verraad ook 
niet samen.’2 In dat kader dient elke moslim vertrouwd 
te kunnen worden. Allah vermeldt hier het volgende over 
in de Qurʾān: ‘O jullie die geloven, wees niet ontrouw 
aan Allah en de Boodschapper. En wees niet ontrouw 
aan hetgeen jullie is toevertrouwd, terwijl jullie 
weten.’3 
 

Beste broeders! 
Vertrouwen op Allah verdient speciale aandacht. Het 
middel waarmee je je vertrouwen in Allah kunt 
uitdrukken is door hem aan te smeken. Iemand die 
overtuigd is van het bestaan van Allah dient Hem 
automatisch te vertrouwen. Een andere manier om 
vertrouwen uit te drukken is door de vredesgroet te uiten 
naar medemoslims. Wanneer iemand diens geloofsgenoot 
begroet met assalāmu ʿalaykum, garandeert men hem 
vertrouwen. Met het uitbrengen van de vredesgroet zeg je 
feitelijk: ‘Ik breng geen schade toe aan jou, noch aan jouw 

                                                           
1 Aḥmad ibn Ḥanbal, Al-Musnad, II, 379. 
2 Aḥmad ibn Ḥanbal, Al-Musnad, II, 349. 
3 Al-Anfāl, 8: 27. 

gezin, noch aan jouw bezittingen.’ Degene op wie de 
vredesgroet wordt geuit, doet hetzelfde door de 
vredesgroet met gelijke bewoordingen te beantwoorden. 
 

Beste broeders! 
Hoewel de polytheïsten (mushrikīn) niet geloofden in de 
boodschap van de Profeet, noemden ze de Profeet 
“Muḥammad al-amīn”, ofwel “Muḥammad de 
betrouwbare”. Kenmerkend aan alle profeten is dat zij 
betrouwbaar (al-amāna) zijn, echter overtrof profeet 
Muḥammad hierin de andere profeten. Met de volgende 
woorden moedigde hij de gelovigen aan om altijd te 
werken aan vertrouwen: ‘Hij die het toevertrouwde niet 
eerbiedigt bezit geen [volmaakte] geloofsovertuiging 
(īmān).’4 De Profeet omschreef ook de kenmerken van 
hypocrieten (munāfiq), en wel als volgt: ‘Wanneer hij 
spreekt liegt hij, wanneer hij iets overeenkomt schendt 
hij [de overeenkomst] en schendt hij datgene wat hem 
is toevertrouwd.’5 
 

Beste broeders! 
In een samenleving waarin mensen elkaar vertrouwen is 
er geen ruimte voor misleiding of bedrog en zullen 
mensen elkaar niet uitbuiten. De mensen zullen daarbij 
oog hebben voor elkaars belangen. Zodoende zullen we 
alleen maar mensen tegenkomen die elkaar vertrouwen 
inboezemen. Echter, vertrouwen ontstaat niet vanzelf en 
kost veel tijd. Immers, vertrouwen is een gevoel dat 
gestoeld is op oprechtheid (ikhlāṣ). Zaken als 
kwaadsprekerij en zelfzucht kunnen het vertrouwen in 
een klap tenietdoen. Derhalve dienen gelovigen zich 
ervan te vergewissen dat zij op geen enkele manier 
concessies doen aan de vertrouwensbanden. 
 

Beste broeders! 
In een omgeving waar vertrouwen is zal er vrede en rust 
heersen. Moge Allah om ons zegenen met Zijn naam Al-
Salām. Moge het uitbrengen van de vredesgroet tot onze 
dagelijkse routine behoren.  Dat onze vredesgroeten de 
poorten van Dār al-Salām (een benaming voor het 
Paradijs) zal openen. Āmīn. Ik beëindig mijn preek met 
een ḥadīth: ‘Als jullie Allah naar behoren zouden 
vertrouwen, zou Hij jullie levensonderhoud (rizq) 
schenken zoals bij vogels. Zij komen gehongerd aan en 
gaan verzadigd weg.’6 
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