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ٰ
ِ ۪ َّ ِ ْ ــــــــــــــــــــــ ِ ا ّ ِ ا َّ ْ ٰ ِ ا

. ُ ۪ َ ْ َواِ ّ َ َ ْ َ َ ّ َ َ ِ َ ا ّ َ ْ َ ِن َ ْ ٌغ َ ْ َ ِ ْ ِ ّٰ ِ اِ َّ ُ ُ َ ا َّ ۪ ُ ا
ۜ
: َ َّ َ َ َل َر ُ ُل ا َّ ِ َ َّ ا َّ ُ َ َ ْ ِ َو

.اَ َّ ُ َّ إِ ِّ أَ ُ ُذ ِ َ ِ َ ا ّ ِ َ ِق َوا ِّ َ ِق َو ُ ِء ا ْ َ ْ َ ِق

TOEVLUCHT ZOEKEN BIJ ALLAH
Allah heeft de mens van andere wezens onderscheiden
door hem te voorzien van een verstand en van een vrije
wil. De bestaansreden van de mens op deze wereld is dat
hij gelooft in Allah en goed karakter (akhlāq)
internaliseert. We zullen echter de satan (shayṭān) en ons
ego tegenkomen als de grootste obstakels. Het beste
tegenwicht hiervoor is het gebruik van het verstand en
standvastigheid. Ons enige toevluchtsoord is Allah.
Beste broeders en zusters!
Toen de profeet Muḥammad (vzmh) in Mekka de mensen
uitnodigde naar de Islām en hij gewelddadige
onderdrukking ondervond van de polytheïsten beval
Allah: ‘Wees vergevensgezind, spoor aan tot het goede,
en wend je af van de onwetenden.’1 Hierop vroeg hij:
‘O mijn Heer! Wat moet ik doen in staat van woede?’
waarop het volgende vers werd geopenbaard: ‘En indien
een boze influistering van de satan jou [tot het kwade]
aanspoort, zoek dan jouw toevlucht tot Allah. Hij is
Alhorend, Alwetend.’2 Het vragen van hulp en
bescherming van Allah tegen elke soort kwaadheid wordt
“istiʿādha” genoemd.
Beste moslims!
Zoals in vele verhalen in de Qurʾān wordt verteld is de
shayṭān de grootste vijand waartegen we toevlucht
moeten zoeken bij onze Heer. Het verhaal van Adam en
Eva is hier een voorbeeld van. Adam en Eva leefden in
gelukzaligheid in het Paradijs totdat ze gehoor gaven aan
de oproep van de shayṭān en van de verboden vrucht aten.
Hierdoor werden zij uit het Paradijs verdreven. De
shayṭān overtuigde hen dat indien ze ervan zouden eten
ze eeuwig zouden verblijven in het Paradijs, maar het
tegenovergestelde was waar. De shayṭān haalt alles uit de
kast om ervoor te zorgen dat de mensen het Paradijs niet
zullen binnentreden. Hierover zegt onze Heer: ‘De satan
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is een vijand van jullie, beschouw hem dus ook als een
vijand. Hij roept zijn volgelingen alleen op, opdat zij
bewoners van het vlammende Vuur worden.’3
Beste gemeenschap!
Een moslim dient ten eerste toevlucht te zoeken bij Allah
tegen verlies van zijn geloof (īmān) en tegen alle vormen
van kwaad die hem zijn eeuwige geluk in het Paradijs kan
kosten. Zoals de Profeet (vzmh) adviseerde dienen we
toevlucht te zoeken bij Allah tegen onrust, hypocrisie,
slecht karakter, onnuttige kennis, affectie van het hart
voor slechtheden, onverzadigde ego’s, gierigheid, de
bestraffing in het graf, luiheid, verraad, zonden, onrecht,
hartvochtig en onwetend zijn tegenover de medemens.4
Dit doen we omdat onethisch en verkeerd handelen ons
verder weg verwijderd van onze Heer.
Beste moslims!
Allah adviseert ons in de twee hoofdstukken in de Qurʾān
die bekendstaan als Muʿawwidhatayn om toevlucht bij
Hem te zoeken tegen de shayṭān, tegen zijn
influisteringen en tegen alle andere kwaadheden. De
profeet Muḥammad reciteerde regelmatig de soera’s AlFalaq en Al-Nās om toevlucht te zoeken bij Allah. Met
het lezen van deze twee soera’s zoeken wij toevlucht bij
Allah tegen allerlei vormen van kwaad. Daarmee zoeken
we toevlucht tegen afgunst, kwaadheid, haat, valsheid,
bijgeloof en influisteringen. We vragen hulp aan Hem
tegen kwaadwillenden.
Beste moslims!
Het is onze taak om niet alleen toevlucht te zoeken bij
Allah in tijdens van tegenspoed, maar ook in tijden van
voorspoed, oftewel wanneer we op ons best zijn. Daarmee
vergroten we de kans dat we onszelf optimaal beschermen
tegen het kwaad. Moge Allah ons laten behoren tot
degenen die veelvuldig sūrat Al-Falaq en sūrat Al-Nās
reciteren en hier voordeel van hebben. Āmīn.
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