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 ِ ۪ َ ّ ِ ا ٰ ْ َ ّ ِ ا ّٰ ِ ا ــــــــــــــــــــــ ْ ِ  

نَ  ُ َ ْ ُ  ْ ُ َ ّ َ َ  َ ّٰ ا ا ُ َ ّ ْ َوا ُ ْ َ َ َ اَ ْ َ ا  ُ ِ ْ َ َ ٌة  َ ْ َن اِ ُ ِ ْ ُ ْ َ ا َ ّ .اِ  

 َ َ ّ َ ِ َو ْ َ َ  ُ َ ّ َ ا ّ َ  ِ َ ّ ُل ا ُ َل َر َ:  

 ً ْ َ  ُ ُ ْ َ  ُّ ُ َ َِن،  ْ ُ ْ َ  ِ ِ ْ ُ ْ ِ  ُ ِ ْ ُ ْ .اَ  

EENHEID EN SAAMHORIGHEID 
 
Allah informeert ons als volgt in de Qurʾān: ‘De 
gelovigen zijn elkaars broeders. Sticht daarom vrede 
tussen jullie broeders. En vrees Allah, opdat jullie 
wellicht barmhartigheid wordt geschonken.’1 
 
Beste broeders! 
We geloven allemaal in dezelfde God; we geloven 
allemaal in dezelfde Profeet; we geloven allemaal in 
hetzelfde Boek; we bidden allemaal in dezelfde 
gebedsrichting (qibla). We komen in de moskee bijeen 
om gezamenlijk Allah te aanbidden. Kortom, we delen 
dezelfde religie. Ondanks dat we zoveel overeenkomsten 
met elkaar hebben, komt het jammer genoeg voor dat 
kleinigheden onze onderlinge broederschap aantasten. 
Het is in de Islām niet toegestaan om een geloofsbroeder 
ten onrechte vijandig gezind te zijn. 
 
Beste broeders! 
De Profeet zei eens: ‘Allah toont genade jegens degenen 
die genadig zijn. Dat jullie genadig zijn jegens hetgeen 
op aarde is, opdat het hemelse genadig is jegens 
jullie.’2 Hieruit blijkt hoe belangrijk het is om barmhartig 
te zijn naar je medemens. Laten we eens kijken hoe 
barmhartig de Profeet was. De Profeet ging met zijn 
metgezellen (aṣḥāb) richting Mekka om die stad in te 
nemen. Hij zag dat het leger woedend en wraakzuchtig 
was. De Profeet hoorde de bevelhebber oorlogszuchtige 
taal uitslaan. Hierop zei de Profeet: ‘Vandaag is het de 
dag van genade. Vandaag is het de dag waarop bloed 
heilig is. Het is vandaag de dag waarop bloedvergieten 
verboden is. Het is vandaag de dag waarop Allah de 
Quraysh[-stam] zal verheffen.’ De Profeet zag tijdens 
de tocht hoe een hond op haar jonkies paste. Hij gaf een 
metgezel genaamd Sāriya de opdracht om op de hond en 
diens jonkies te passen. Hij sprak het leger toe en maakte 
duidelijk hoe belangrijk het is om genade te tonen richting 
de schepping. De Profeet en het leger kwamen 

                                                           
1 Al-Ḥujurāt, 49: 10. 
2 Abū Dāwūd, Adab, 66; Al-Tirmidhī, Birr, 16. 
 

geëmotioneerd aan in Mekka. Ze waren boos op de 
Mekkanen. Immers, de Mekkanen hadden de moslims 
dertien jaar lang onderdrukt. Ze hadden middels drie 
veldslagen gepoogd om de moslims volledig te 
verdrijven. Na inname van Mekka gaven de Mekkanen 
die de Profeet vijandig gezind waren zich over en 
wachtten zij vol spanning het besluit van de Profeet af. Ze 
gingen uit van het ergste, echter de Profeet verraste vriend 
en vijand met zijn besluit om al zijn vijanden te vergeven. 
Daarmee toonde de Profeet zijn ongekende meesterschap. 
Zodoende veroverde hij met zijn barmhartige en 
vergevingsgezinde karakter de harten van de mensen 
waar de mensen lering uit konden trekken. 
 
Beste broeders! 
De Profeet (vzmh) zei eens: ‘Moslims zijn zoals stenen 
die een gebouw stevig houden.’3 Elke moslim is 
verplicht om een vertegenwoordiger van goedheid te zijn. 
Daarnaast heeft een moslim de taak om het kwade te 
vermijden. Sterker nog: wanneer we geconfronteerd 
raken met kwaad, dienen we deze niet met kwaad, maar 
met goedheid te beantwoorden. Alleen zo kunnen we 
kwaadheid te lijf gaan. Kwaad kan nooit met kwaad 
bestreden worden. Wanneer we daadwerkelijk eenheid en 
saamhorigheid in onze gemeenschap wensen, dienen we 
ons in te spannen om zoveel mogelijk goedheid te 
betrachten. De sleutel tot harmonie in de samenleving is 
goedheid. 
 
Beste broeders! 
Allah laat ons weten dat goedheid, kwaadheid teniet zal 
doen. Zo vermeldt Allah het volgende in de Qurʾān: ‘En 
de goedaardige en de boosaardige daad zijn niet gelijk. 
Verdrijf [de boosaardige daad] met een daad die beter 
is. Dan zal hij, tussen wie en jou vijandigheid bestond, 
als een trouwe vriend worden.’4 Goedheid buigt een 
vijandig klimaat om in een prettig klimaat. Wanneer we 
goeddoen, zal dat leiden tot het welbehagen van Allah. 
Laten we geen millimeter afstand nemen van goedheid. 
Moge Allah ons geduld en standvastigheid schenken. 
Moge Allah onze harten vullen met liefde, 
barmhartigheid en geduld voor elkaar. Āmīn. 
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