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 ِ ۪ َ ّ ِ ا ٰ ْ َ ّ ِ ا ّٰ ِ ا ــــــــــــــــــــــ ْ ِ  

 ٰ َ  ْ ِ ْ ِ َوا َ ْ ُ ْ ِ ا َ  َ ْ وِف َوا ُ ْ َ ْ ِ  ْ ُ َة َوأْ ٰ َ ّ ِ ا ِ َ اَ ّ َ ُ  َ

رِۚ  ُ ُ ْ ِم ا ْ َ  ْ ِ  َ ِ َۜ اِّنَ ٰذ َ َ ٓ اَ َ.  

ِ ّٰ ُل ا ُ َل َر َ  ُ ّٰ َ ا ّ َ  َ َ ّ َ ِ َو ْ َ َ :  

  ! َ ّ ُ َ ّ َن، ا ُ ِ ِ َرا ْ َ َ إِ ّ ِ َوإِ َ ّ ِ  َ ّ : إِ ْ ُ َ ْ َ  ٌ َ ِ ُ  ْ ُ َ َ َ ْ أ َ َ َ إَِذا أ

 ْ َِ ْ ِ ا  ً ْ َ  ِ ْل  ِ ْ َ َ َوأ ِ  ِ ْ ِ َ  ِ َ ِ ُ  ُ ِ َ ْ َ َك أ َ .  

VEERKRACHT TIJDENS TEGENSPOED 
 
Allah noemt in de heilige Qurʾān een vermaning die 
Luqmān ʿalayhi al-salām aan zijn zoon gaf. Hij zei: ‘O 
mijn zoon! Verricht het gebed, roep op tot het goede 
en weerhoud van het verwerpelijke. En wees geduldig 
met datgene wat jou treft. Voorwaar, dat behoort tot 
de belangrijke goede daden.’1 Zoals Umm Salama heeft 
overgeleverd, heeft de Profeet (saw) het volgende gezegd: 
‘Wanneer een van jullie getroffen wordt door 
rampspoed, laat hem dan zeggen: “Voorwaar, wij 
behoren toe aan Allah en voorwaar, tot Hem keren wij 
terug. O Allah! Ik reken op Uw beloning voor de 
rampspoed die mij getroffen heeft, beloon mij 
hiervoor en vervang deze met iets dat beter is voor 
mij.”’2 
 
Beste broeders en zusters! 
De heilige Qurʾān leert ons dat wij op aarde zijn om 
beproefd te worden. Om te slagen voor deze beproeving 
dien je te geloven in Allah en dien je alles wat Hij heeft 
geschapen met mededogen en genade te behandelen. Om 
aan te kunnen tonen dat je een goed mens bent, zul je 
beproefd worden met zowel voorspoed als tegenspoed. Je 
kunt je leven dan ook beschouwen als een soort examen 
dat je na een periode van ups en downs aflegt; het 
eindcijfer bepaalt of je al dan niet bent geslaagd. De 
opgave die wij hebben is na te denken over hoe we om 
moeten gaan met vervelende situaties. 
 
Beste moslims! 
Allah geeft in de Qurʾān antwoord op de vraag wat je 
houding moet zijn bij tegenspoed. Hij zegt: ‘En Wij 
zullen jullie zeker beproeven met een snippertje vrees 

 
1 Luqmān, 31: 17. 
2 D3119 Abū Dāwūd, Janāʾiz, 17-18; M2127 Al-Muslim, Janāʾiz, 4. 
3 Al-Baqara, 2: 155. 

en honger en met vermindering van bezittingen, 
levens en vruchten, maar verkondig goed nieuws aan 
de geduldigen!’3 Strikt genomen zijn de moeilijkheden 
die een moslim ervaart geen tekenen van verlies. Hoewel 
zij voor nu vervelend zijn, zijn zij een voorbode van een 
beter leven in het Hiernamaals. De Profeet (saw) heeft dat 
als volgt uitgedrukt: ‘Hoe geweldig is de toestand van 
de gelovige (muʾmin)! In alle gevallen zijn zijn zaken 
goed voor hem en dit geldt voor niemand anders dan 
voor de muʾmin. Wanneer hij getroffen wordt door 
voorspoed zal hij dankbaar zijn, dit zal goed voor hem 
zijn. Wanneer hij getroffen wordt door tegenspoed zal 
hij geduldig zijn, dit zal [ook] goed voor hem zijn.’4 
Volgens een andere overlevering heeft de Profeet (saw) 
het volgende gezegd: ‘De gelovige (muʾmin) is als een 
groene plant. Hij buigt met de wind [maar valt niet 
om]. Wanneer de wind afneemt staat hij weer 
overeind. Dit geldt ook voor de gelovige; ook hij zal 
meebuigen bij calamiteiten en tegenslagen [maar hij 
zal niet instorten].’5 
 
Beste gelovigen! 
Tegenslagen zijn zeker vervelend. Wanneer we elkaar 
echter helpen, kunnen we er samen voor zorgen dat 
tegenspoed voor iedereen dragelijk is. Iedereen kan 
namelijk kampen met teleurstellingen. Laten we er dus 
voor elkaar zijn. Denk vooral aan onze ouderen en aan 
mensen met een zwakke gezondheid. Het is een plicht 
voor iedere moslim om mensen die kampen met 
ingrijpende tegenslagen materieel en emotioneel bij te 
staan. De hulp die je biedt betaalt zich terug in het 
welbehagen van Allah. Als je mensen helpt, zal Allah jou 
liefhebben. De Profeet (saw) heeft dat op een 
voortreffelijke wijze verwoord: ‘De moslim is de 
broeder van de [mede]moslim. Hij doet hem geen 
onrecht, noch verraadt hij hem. Hij die voorziet in de 
behoefte van zijn broeder, in diens behoefte zal Allah 
voorzien. Hij die de zorgen van een moslim wegneemt, 
diens zorgen zal Allah wegnemen op de Dag der 
Opstanding. Hij die een fout van een moslim bedekt, 
diens [fout] zal Allah bedekken op de Dag der 
Opstanding.’6 Ik smeek Allah (swt) om ons veerkrachtig 
te houden tijdens onze kwetsbare momenten. Āmīn. 
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4 M7500 Al-Muslim, Zuhd, 64. 
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