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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 

 

Allah ُهلالج لج zegt het volgende in de Qurʾān: ‘Voorwaar, de 

gelovigen (al-muʾminūn) zijn elkaars broeders. Sticht 

daarom vrede tussen jullie broeders en vrees Allah, 

zodat jullie begenadigd zullen worden.’1 Zoals Abū al-

Dardāʾ heeft overgeleverd, zei de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص het volgende: 

‘Zal ik jullie informeren over wat voortreffelijker is 

dan de rang van het vasten (al-ṣiyām), het gebed (al-

ṣalāt) en de liefdadigheid (al-ṣadaqa)?’ De metgezellen 

(aṣḥāb) zeiden: ‘Jazeker, o Boodschapper van Allah!’ De 

Profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei: ‘De verzoening van gescheiden partijen. 

En het [stoken en] uit elkaar drijven van gescheiden 

partijen is de [verwoestende] afscheider [van het 

geloof (al-īmān)]!’2 

 

Beste broeders en zusters! 

De mens is een sociaal wezen dat voortdurend in contact 

staat met zijn omgeving. Om zijn leven in te kunnen 

richten, is hij altijd afhankelijk van anderen. Er is een 

nauw verband tussen enerzijds de vrede en het geluk van 

de mens, en anderzijds de gemeenschap waarin hij leeft. 

De mate van zijn vrede en geluk hangt af van de mate van 

de harmonie en het geluk van de gemeenschap waar hij 

onderdeel van uitmaakt. De harmonie in die gemeenschap 

kan echter schade oplopen door de fouten die de mensen 

van tijd tot tijd kunnen maken. Zaken als schending van 

rechten, wrok, haat, afgunst en jaloezie onder mensen 

zorgen voor spanningen. Wanneer daar sprake van is, is 

het de taak van een moslim om de fout en het onrecht uit 

de weg te ruimen. Je dient dan een ambassadeur van de 

vrede te zijn door conflicten, ruzies, wrok en vijandigheid 

te verjagen en op zoek te gaan naar rechtvaardige 

oplossingen. 

 
1 Al-Ḥujurāt, 49: 10. 
2 D4919 Abū Dāwūd, Al-Adab, 50; T2509 Al-Tirmidhī, Ṣifāt al-Qiyāma, 56. 
3 B6065 Al-Bukhārī, Al-Adab, 57. 

Beste gemeenschap! 

Er zijn drie randvoorwaarden waarmee we de eenheid en 

solidariteit in een gemeenschap kunnen bewaren: liefde, 

respect en broederschap. Broederschap bereik je met 

hechte en warme vriendschappen. De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei eens: 

‘Verfoei elkaar niet, wees niet afgunstig op elkaar en 

keer elkaar de rug niet toe. En wees, o dienaren van 

Allah, broeders! En het is voor een moslim niet 

toegestaan om zijn broeder langer dan drie dagen in 

de steek te laten [door niet met hem te praten].’3 Het 

lijkt erop dat haat en vijandschap het grootste juk is dat 

de mens niet van zich kan afgooien. Echter, het is ieders 

plicht om de samenleving te ontdoen van deze verborgen 

vervuiling. Sahl ibn Saʿd (r.a.) heeft overgeleverd dat de 

inwoners van Qubāʾ met elkaar vochten, waarbij er over 

en weer met stenen werd gegooid. Toen de Profeet ُملسو هيلع هللا ىلص dit 

hoorde, zei hij: ‘Laten we gaan om vrede tussen hen te 

stichten!’4 Hij ging naar Qubāʾ en verzoende de 

rivaliserende partijen. De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص maakte zich sterk 

voor het bewaren van de maatschappelijke harmonie en 

liet zien dat een moslim vraagstukken die de sociale 

cohesie verstoren niet mag wegwuiven. Hij moedigde 

anderen aan om iedere kans aan te grijpen om bij te 

dragen aan de vrede. Hij prees iedere daad die duurzame 

liefde onder de mensen brengt. Hij zei eens: ‘Het is voor 

een moslim niet toegestaan om zijn broeder meer dan 

drie [dagen] in de steek te laten [door niet met hem te 

praten waarbij, wanneer] zij elkaar tegenkomen, de 

een zich naar de ene kant wendt en de ander naar de 

andere kant. En de beste van hun twee is degene die 

begint met het uitbrengen van de vredesgroet.’5 
 

Beste moslims! 

Laten we – om harmonie te laten zegevieren op aarde – 

vrede verspreiden, te beginnen bij onze naasten. Laten 

overal waar we dat kunnen vrede en rust bezorgen. Laten 

we een ambassadeur van de vrede zijn door ruziënde 

partijen te verzoenen en de broederschapsbanden te 

herstellen. Laten we hier gehoor aan geven en de rust en 

vrede in onze samenleving beschermen. 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 satan. Voorwaar, hij is voor jullie 

een duidelijke vijand.’6 
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4 B2693 Al-Bukhārī, Al-Ṣulḥ, 3. 
5 B6237 Al-Bukhārī, Al-Istiʾdhān, 9. 
6 Al-Baqara, 2: 208. 


