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س الرَّْحٰمنس الرَّ۪حيمس  ــــــــــــــــــــــمس اّٰلله ْ  ِبس

َ لَعَلَّكُْم تُْرَحُموَن   َُّقوا اّٰلله َّمَا اْلُمْؤمسنُوَن اسْخوَةٌ فَاَْصلسُحوا بَْْيَ اََخوَيْكُْم َوات .اسن  

َّمَ  ُ َعلَْيهس َوَسل س َصَّلَّ اّٰلله :قَاَل رَُسوُل اّٰلله  

سْخوَانًا، َوالَ  س ا  الَ تَبَاغَُضوا، َوالَ تََحاَسُدوا، َوالَ تََدابَُروا، َوكُونُوا عسبَادَ اّٰللَّ
ل   سُمْسلسٍم  يَحس َّامٍ أَ َخاهُ فَْوَق ثاَلَثَةس أَ ْن ََيُْجرَ أَ ل .ي   

WEES EEN AMBASSADEUR VAN DE VREDE DOOR 

DE HARTEN TE VERENIGEN 

 

Beste broeders en zusters, Allah هلالج لج zegt in de Qurʾān dat 

de gelovigen (al-muʾminūn) elkaars broeders zijn.1 

Helaas zien we dat er soms spanningen ontstaan tussen 

mensen, bijvoorbeeld door de schending van rechten, haat 

en jaloezie. Wanneer daar sprake van is, is het de taak van 

een moslim om de fout en het onrecht de wereld uit te 

helpen. Je kunt conflicten verhelpen met rechtvaardige 

oplossingen. Beste moslims, vrede is onmisbaar in een 

gemeenschap. Om de eenheid en solidariteit in een 

gemeenschap te bewaren is er liefde, respect en 

broederschap nodig. Broederschap bereik je met hechte 

en warme vriendschappen. Het lijkt erop dat haat moeilijk 

is te verhelpen. Toch is het ieders plicht om de 

samenleving hiervan te ontdoen. Onze Profeet ملسو هيلع هللا ىلص maakte 

zich sterk voor het bewaren van de maatschappelijke 

harmonie. Wanneer er ergens ruzie was, koos onze 

vredelievende Profeet ُملسو هيلع هللا ىلص altijd voor een verzoenende 

aanpak. Beste gelovigen, laten we een ambassadeur van 

de vrede zijn en de broederschapsbanden tussen mensen 

herstellen. Ik beëindig mijn preek met een Qurʾān-vers: 

‘O jullie die geloven, treed de Islām binnen, volledig, 

en treed niet in de voetsporen van de shayṭān. 

Voorwaar, hij is voor jullie een duidelijke vijand.’2 
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1 Al-Ḥujurāt, 49: 10. 

 

2 Al-Baqara, 2: 208. 


