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َ ِإِ ّ َن ا ّ َ َ َ َ ْ ُ ُ إ

. ْ ُ ِ َ ْ َ َوأ

ONTFERM JE OVER MENSEN MET EEN BEPERKING

Volgens de Islām zijn wij naar de aarde gestuurd om in
God te geloven en om beproefd te worden of wij goed
gedrag vertonen. Allah  ﷻkan ons op verschillende
manieren beproeven. Zo kan een rijk persoon op een dag
arm worden en kan iemand die gezond is op een dag ziek
of mindervalide worden. Er is niemand die vrijgesteld is
van beproevingen. Jouw beproeving is afhankelijk van
jouw vermogen en daadkracht. Jouw opgave is om Allah
 ﷻdankbaar te zijn wanneer je over Zijn gunsten beschikt
en om geduldig te zijn wanneer je tegenspoed ondervindt.
Vertrouw bij tegenspoed altijd op Allah ﷻ.
Beste broeders en zusters!
Eén van de aspecten waarop wij vaak beproefd worden is
onze gezondheid. Sommige mensen hebben al vanaf hun
geboorte een lichamelijke of een geestelijke afwijking en
bij anderen ontstaan later pas gezondheidsproblemen. Dat
is vervelend, maar als je gelovig bent moet je dat niet zien
als een ramp. Immers, als je geduldig bent win je het
welbehagen van Allah  ﷻen maak je kans op toegang tot
het Paradijs (janna). Allah  ﷻzegt het volgende in de
Qurʾān: ‘Er is geen moeilijkheid voor de blinde, noch
voor de lamme, noch voor de zieke. En wie Allah en
Zijn Boodschapper gehoorzaamt: Hij zal hem de
Tuinen [het Paradijs] doen binnengaan, waaronder
door de rivieren stromen. En wie zich afwendt: Hij zal
hem straffen met een pijnlijke bestraffing.’1 De Profeet
 ﷺzei eens: ‘Geen rampspoed treft een moslim of het is
een boetedoening (kaffāra) voor [de zonden van] hem,
zelfs als het gaat om een tinteling die hij van een doorn
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krijgt.’2 Kortom, laten we bij rampspoed kalm blijven om
in Allah’s aanzien te stijgen en om onze rang in het
Hiernamaals te verbeteren.
Beste moslims!
Volgens de Islām is het hebben van een beperking nooit
de schuld van de mensen zelf. De Islām beschouwt het
helpen van mensen met een beperking als een vorm van
aanbidding (ʿibāda). De Profeet  ﷺheeft er regelmatig op
aangedrongen om hen niet uit het oog te verliezen. Hij zei
eens: ‘Als je een bot van de weg ruimt telt dat als een
ṣadaqa. En als je de weg wijst [aan een blinde of aan
iemand die de weg vraagt] telt dat als een ṣadaqa. En
als je, met jouw kracht, een zwakke helpt telt dat als
een ṣadaqa. Als je iemand met een spraakstoornis
helpt met zijn bedoelingen onder woorden te brengen,
telt dat als een ṣadaqa.’3 De Profeet  ﷺheeft de
beperkingen van mensen nooit bij naam genoemd, omdat
hij wist dat dat confronterend kon zijn. Daarom vermeed
hij termen als “blinde” en “dove”.
Beste gemeenschap!
Allah  ﷻheeft ons opgedragen om de rechten van mensen
met een beperking te respecteren. De Profeet  ﷺdeed dat
door bijvoorbeeld de blinde metgezel ʿAbdullāh ibn umm
Maktūm (r.a.) tot gouverneur te benoemen en tot docent
die aan de moslims in Medina de Qurʾān onderwees. Hij
kreeg nog vele andere functies van de Profeet ﷺ. Daaruit
leiden we af dat de Profeet  ﷺzich structureel heeft
ontfermd over mensen met een handicap en dat hij veel
inspanningen heeft geleverd om hen midden in de
maatschappij te zetten. Daarbij hield hij rekening met hun
capaciteiten en beperkingen. Weet je wat de eigenlijke
handicap is? Dat je misbruik maakt van je verstand, je hart
of van je lichaam en dat je ver verwijderd bent van kennis,
mededogen en wijsheid. Wellicht dat onvoldoende
bewustzijn van Allah  ﷻde grootste hindernis is hiervoor.
Onthoud dat niet alleen mensen met een beperking
worden beproefd, maar ook jijzelf. Laten we moeite doen
om mensen met een handicap te helpen; dit is een morele
taak voor ons als moslims. Ik beëindig mijn preek met een
belangrijke ḥadīth: ‘Voorwaar, Allah kijkt niet naar
jullie uiterlijkheden of jullie rijkdom, maar Hij kijkt
naar jullie harten en naar jullie daden.’4
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