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س الرَّْحٰمنس الرَّ۪حيمس  ــــــــــــــــــــــمس اّٰلله ْ  ِبس

سرَ   س تَْوبَةً نَُصوحًاۜ َعٰٰس رَبهكُْم اَْن يُكَف  َٓوا اسََل اّٰلله َّ۪ذيَن ٰاَمنُوا تُوبُ َا ال َٓا اَُّيه يَ
ُۙ يَْومَ َْل يُْخزسي   ْن تَْحتسهَا اْْلَْْنَاُر لَكُْم َجنَّاٍت تَْج۪ري مس سكُْم َويُْدخس سـَات َعْنكُْم َسي 

َّ۪ذيَن ٰاَمنُوا مَ  َّ َوال ُ النَِّبس  .عَهُ  اّٰلله
َّمَ  ُ َعلَْيهس َوَسل س َصَّلَّ اّٰلله  :قَاَل رَُسوُل اّٰلله

ائَةَ َمرَّة  س واْستْغفسُروهُ فَإسّن س أَتُوُب ِفس اليَْومس مس ا النَّاس تُوبُوا إسَل اّٰللَّ  .يا أَُّيه
BEROUW (AL-TAWBA) STAAT VOOR HOOP 

 

Allah هلالج لج zegt het volgende in de Qurʾān: ‘O jullie die 

geloven! Toon Allah oprecht berouw, hopelijk zal 

jullie Heer jullie zonden uitwissen en jullie [de] Tuinen 

[van het Paradijs] doen binnengaan, waar onderdoor 

de rivieren stromen, op de Dag waarop Allah de 

Profeet en degenen die met hem geloven niet zal 

vernederen.’1 Volgens een ḥadīth zei de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص het 

volgende: ‘O mensen! Toon Allah berouw en vraag 

Hem om vergeving. Want voorwaar, ik toon Hem 

honderdmaal per dag berouw.’2 

 

Beste broeders en zusters! 

De reden waarom Allah هلالج لج sommige dingen heeft 

verboden, is om ons te beschermen tegen blijvende 

schade. En alles wat Hij heeft bevolen, is om ons te laten 

bewegen richting de onuitputtelijke opbrengsten van het 

Hiernamaals. Aangezien wij mensen zijn, hebben we 

tijdens ons leven te maken met een worsteling met de 

influisteringen van de satan en met onze eigen nafs. 

Hoewel we ons best zullen doen om onze plichten richting 

Allah هلالج لج te vervullen, vervallen we soms ook in zonden. 

Van een zonde is sprake als we iets doen dat Allah هلالج لج heeft 

verboden en daarmee dus Zijn grenzen overschrijden. Het 

begaan van zonden brengt schade teweeg, zowel voor 

onze ziel als voor onze spiritualiteit. De Profeet ُملسو هيلع هللا ىلص 

verwoordde dat als volgt: ‘Voorwaar, wanneer de 

dienaar een zonde begaat, ontstaat er een zwarte vlek 

op zijn hart. Als hij er dan van afziet, om [goddelijke] 

vergeving vraagt en berouw toont, zal zijn hart 

stralend worden. Als hij echter weer terugkeert [naar 

 
1 Al-Taḥrīm, 66: 8. 
2 Al-Muslim, Al-Dhikr, 42. 
3 T3334 Al-Tirmidhī, Tafsīr al-Qurʾān, 83. 

zijn zonde], zal die [zwarte vlek] zich uitbreiden totdat 

die zijn hele hart bedekt.’3 
 

Beste broeders en zusters! 

Iedere zonde die wij begaan, verwijdert ons van Allah هلالج لج. 

Het verwijderd zijn van Allah هلالج لج betekent een verbanning 

en is al een straf op zich. Eigenlijk ben je dan geestelijk 

gezien overleden. Om die reden is het voor jou, als 

muʾmin, belangrijk dat je direct berouw toont na een 

zonde en je tot Allah هلالج لج richt. Het uitstellen van berouw 

werkt alleen maar in jouw nadeel. Onze Heer laat ons, 

middels het verhaal over Adam en Eva, weten dat het van 

belang is om aan Zijn geboden te voldoen, maar dat je na 

een vergissing berouw dient te tonen om gered te worden. 

Adam en Eva hebben, verleid door de satan, in het 

Paradijs gegeten van een verboden vrucht van de boom. 

Ze onderkenden direct hun fout en betuigden als volgt hun 

spijt: ‘Onze Heer, wij hebben [door een verbod van U 

te schenden] onszelf onrecht aangedaan. En als U ons 

niet vergeeft en ons geen genade schenkt, dan zullen 

wij zeker tot de verliezers behoren.’4 Allah هلالج لج vergaf 

hen vanwege hun spijt en berouw. We kunnen uit dit vers 

opmaken dat wij degenen zijn die de prijs betalen voor 

onze fouten. 
 

Beste moslims! 

De Profeet ُملسو هيلع هللا ىلص zei eens: ‘Wie een goede daad verricht en 

daarvan blij wordt, maar hij, wanneer hij een slechte 

daad verricht, er verdrietig van wordt, is een gelovige 

(muʾmin).’5 Hieruit leiden we af dat iedere zonde de dood 

van ons hart en onze ziel betekent. Elke goede daad 

betekent een genezing en herleving van ons hart en onze 

ziel. Onze goede daden zullen ons beschermen tegen 

rampspoed. Laten we goedheid dus tot norm verheffen. 

Onthoud dat, als je gelovig bent, je verplicht bent om het 

goede te doen. Zolang ons hart en ons verstand aan de 

kant van goedheid staan, zal Allah’s genade met ons zijn. 

Ik beëindig mijn preek met de sayyid al-istighfār: ‘O 

Allah! U bent mijn Heer, er is geen god dan U, U heeft 

mij geschapen, ik ben Uw dienaar en ik heb een 

verbond met U waar ik mij aan houd. Ik zoek mijn 

toevlucht tot U tegen het kwaad dat ik heb aangericht. 

Ik erken Uw gunsten aan mij en ik erken ook mijn 

zonde. Vergeef dus mijn zonden. Want voorwaar, 

niemand anders vergeeft de zonden behalve U.’6 
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