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ٰ
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ْ ُ ِ ُ ْ َ ۪ ً َ َّ ِ ُ ُۚه َو َ َ َّ ِ ُ ا ا ُّ ُ َ َ َ َ َّ َق

۪ َواَ ّ َن ٰ َ ا ِ َ ا

.َ ْ َ ۪ ِ ۪ ۜ ٰذ ِ ُ ْ َو ّٰ ُ ْ ِ ۪ َ َ َّ ُ ْ َ َّ ُ َن

: َ َّ َ َ َل َر ُ ُل ا ّٰ ِ َ َّ ا ّٰ ُ َ َ ْ ِ َو

. ْ ِ َ ْ  ُ ّ َ ا،ِ َ ّ ِ ُ ْ َ  آ... ْ ُ

STANDVASTIGHEID IN HET GELOOF
De Qurʾān is het heilige Boek van de Islām en het Woord
van God. Dat Woord is het mooiste der woorden dat
tevens een genezing is voor de gelovigen (muʾminūn) en
een bron van genade (raḥma). De Qurʾān is een Boek dat
de lezer ervan naar het rechte pad leidt. De eerste gids die
de wijsheid (ḥikma) en de schoonheid van de Qurʾān aan
de mensen heeft uitgelegd, is de profeet Muḥammad
(saw). Als moslims dienen we zijn pad, dat het pad van
de Qurʾān was, te bewandelen. Allah vermeldt dat als
volgt in de Qurʾān: ‘[O gelovigen], en [weet] dat dit
Mijn pad is, een recht pad. Volg het dan en volg geen
[andere] paden, want die zullen jullie scheiden van
Zijn pad. Dat is wat Hij jullie heeft voorgeschreven,
zodat jullie godvrezend worden.’1
Beste broeders en zusters!
Onze Heer nodigt ons uit om het pad te volgen van
degenen aan wie Hij zeker gunsten heeft verleend, zoals
de profeten, de oprechten en de rechtvaardigen. En van
degenen die berouw (tawba) tonen en om vergeving
(maghfira) vragen wanneer je een zonde hebt begaan. Het
volgen van het rechte pad, de ṣirāṭ al-mustaqīm, houdt in
dat je alsmaar Allah vreest, dat je je omringt met goede
mensen, dat je zowel in goede tijden als in slechte tijden
uitgeeft omwille van Allah, dat je je eventuele woede
inslikt en de mensen vergeeft. De ṣirāṭ al-mustaqīm is het
pad van laten leven, niet van doden; het is het pad van
compassie en barmhartigheid, niet van haat en nijd. Allah,
de eigenaar van dat pad, heeft anarchisme, terreur,
onrecht en onzedelijke daden als verboden verklaard.
Allah roept, in de Qurʾān, de mens keer op keer op om
rechtvaardig te zijn, om het goede te doen en om de
familiebanden te onderhouden.2 In een ander vers roept
Allah ons op om vastberaden te zijn in het volgen van het

rechte pad. Hij zegt: ‘Voorwaar, degenen die zeggen:
“Onze Heer is Allah” en die daarna standvastig zijn:
er zal geen vrees voor hen zijn, noch zullen zij treuren.
Zij zijn de Paradijsbewoners, eeuwig levenden daarin,
als een beloning voor wat zij doen.’3
Beste gelovigen!
Een metgezel van de Profeet (saw) vroeg eens naar het
belangrijkste aspect van de Islām. De Profeet (saw) zei
kernachtig het volgende: ‘Zeg: “Ik heb geloofd in
Allah” en wees daarna standvastig!’4 Met “standvastig”
wordt bedoeld dat je je goed karakter (akhlāq) eigen
maakt. Standvastigheid in jouw geloof is niet
vanzelfsprekend, je zult daar moeite voor moeten doen.
Je ego (nafs) en de satan (shayṭān) zullen je steeds maar
weer begeerten, aards gewin en allerlei valse verlangens
aanpraten. Wees dus op je hoede en trap niet in hun
valkuilen.
Beste gemeenschap!
Laten we onszelf eens kritisch ondervragen: in hoeverre
zijn wij standvastig in ons geloof? Los van het antwoord
is het belangrijk dat we er altijd voor elkaar zijn en dat we
elkaar niet buitensluiten. We dienen de eenheid in onze
gemeenschap te behouden. Voor polarisatie en haat is
geen plaats. Laat “barmhartigheid” jouw lijfspreuk zijn en
daar hebben wij de Qurʾān als hulpmiddel voor. De
Qurʾān is een Boek dat ons uit de duisternis haalt en ons
verenigt met het licht. Ook hebben wij een Profeet, die in
alle opzichten perfect was en ons beste voorbeeld is.
Laten we zijn verlichte pad volgen en gehoor geven aan
zijn wijze boodschappen. Wees een goed mens en ga
alleen met goede mensen om. Bind je stevig vast aan het
koord van Allah. Daarmee voorkom je verdeeldheid.
Vergeet niet: Allah de Verhevene heeft alle gelovigen
(muʾminūn) tot broeders/zusters verklaard. Blijf weg van
alle vormen van gedrag die schadelijk kunnen zijn voor
onze onderlinge broederschap. Ik vraag Allah swt om ons
tot de goeden te laten behoren en om ons standvastig te
houden in het geloof. Āmīn. Ik beëindig mijn preek met
een Qurʾān-vers: ‘O Allah, laat onze harten niet
afdwalen nadat U ons heeft geleid, schenk ons genade
(raḥma) van Uw kant. U bent zeker de Schenker (alWahhāb).’5
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