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ِِبِْســــــــــــــــــــــمِِ نِِِاّلٰله ْحمه ۪حيمِِِالٰرَّ  الٰرَّ

نُْدِخْلُكْمِِ ٰيِـَّاتُِكْمِوَّ ْنُكْمِسَّ ْرِعَّ ٰفِ ْنُهِنُكَّ ِعَّ ْونَّ اِتُْنهَّ ِمَّ َٓائِرَّ اِْنِتَّْجتَِّنُبواِكَّـبَّ
اًلِكَّر يماًُِمْدخَّ  

ُسولُِِقَّالَِّ ِِرَّ ٰلَّىِاّلٰله ُِِصَّ لَّْيهِِِاّلٰله ٰلَّمَِِّعَّ سَّ  :وَّ

ِاْلُموبِقَّاِتِاِِ ْبعَّ ِقَّالَِِّْجتَِّنُبواِالٰسَّ اُِهٰنَّ مَّ ِ،ِوَّ ِاّلٰلَّ ُسولَّ ِ،ِِ:قَّالُواِيَّاِرَّ ْرُكِبِاّلٰلَّ الٰشِ
ِِا مَّ ٰرَّ قَّْتُلِالٰنَّْفِسِاٰلَِّتيِحَّ ْحُر،ِوَّ الٰسِ اِلِوَّ أَّْكُلِمَّ بَّا،ِوَّ أَّْكُلِالٰرِ ،ِوَّ ٰقِ ُِإِٰلَِّبِاْلحَّ ّلٰلَّ

اِفالَِّتِ نَّاِتِاْلُمْؤِمنَّاِتِاْلغَّ قَّْذُفِاْلُمْحصَّ ْحِف،ِوَّ ٰلِيِيَّْومَِّالٰزَّ الٰتَّوَّ  اْليَِّتيمِ،ِوَّ
DE GROTE ZONDEN 
 

Beste moslims! Allah heeft de mens geschapen als een 
wezen dat denkt, vragen stelt en het recht heeft om te 
kiezen, en Allah benadrukt dat de nafs geneigd is tot 
lusten, zonden en kwaad. Een persoon kan onbedoeld 
in zonde en dwaling belanden. De grootste reden 
hiervoor is misschien wel het vergeten van Allah. Zodra 
een persoon Allah vergeet, is hij vatbaarder voor zondes.  
 

Beste broeders en zusters! Elke handeling en elk 
woord dat in onze religie als een misdaad wordt 
beschouwd en dat tegen de bevelen van Allah gaat, is een 
zonde. In de islam zijn er twee soorten zonden: grote en 
kleine. Grote zonden zijn grote misdaden die onheil 
veroorzaken en ervoor zorgen dat de dader wordt 
gestraft in deze wereld en in het hiernamaals. De grote 
zonden worden afgekeurd op een dreigende toon. 
Volgens een ḥadīth zei de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص het volgende: 
“Vermijd de zeven vernietigende zonden. De 
aanwezigen vroegen: “O Boodschapper van Allah, 
wat zijn dat?". De Profeet antwoordde: “het 
toekennen van deelgenoten aan Allah (shirk), 
magie bedrijven, moorden, het uitbuiten van 
wezen, rente, desertie ten tijde van oorlog en het 
belasteren van een kuise en gelovige vrouw.” 1 Het 
overtreden van de goddelijke geboden (niet doen wat 
farḍ is, het doen van wat haram is), omkoping, gokken, 
gebruik van alcohol en drugs, valse getuigenis afleggen; 
laster, bedrog, de spot drijven met anderen en stelen 
worden ook als grote zonden beschouwd. 

 
1 Al-Bukhārī, Al-Waṣāyā, 23. Muslim, Al-Īmān, 38. 
2 Al-Muṭaffifīn, 83: 14. 

Gerespecteerde Gelovigen! Islamitische geleerden 
hebben gezegd: "Kijk niet naar de omvang van de zonde, 
maar kijk naar tegen wie deze zonde is begaan". Alles wat 
het kennen en dienen van Allah verhindert, en alles wat 
een obstakel wordt tussen Allah en zijn dienaar, is een 
zonde. Zondigen is rebelleren tegen de Almachtige 
Allah, Die oneindige macht en majesteit heeft. Zonden 
belemmeren ons van het krijgen van Zijn genade. 
Zonden hebben niet alleen een negatief effect op 
iemands gevoelens en gedachten, maar zorgen er ook 
voor dat het hart verduistert. Terwijl je zondigt, 
versteend het hart en wordt er een zegel op geplaats die 
niet te openen is. Zo blijft er geen liefde en mededogen 
meer over. De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص vertelde ons over deze effecten 
en waarschuwt ons voor ieder vorm van zonde als volgt: 
“Als een dienaar een fout maakt, verschijnt er een 
zwarte vlek op zijn hart. Als een persoon die zonde 
verlaat, berouw toont en om vergeving vraagt, zal 
zijn hart gereinigd worden van die vlek. Als hij 
dezelfde zonde blijft begaan, zal de vlek in het hart 
toenemen. Totdat die zwarte vlek het hart volledig 
bedekt. Dit is wat Allah noemt in het vers "Nee! 
De zonden die zij begaan hebben hun hart 
bedekt"2.”3 
 

Beste Moslims! De mensheid is niet zonder leiding 
achtergelaten in de wereld, de mens is niet geschapen 
om van dag tot dag te leven en zich te onderwerpen aan 
zijn verlangens. Tot het moment waarop de mens zijn 
laatste adem uitblaast, is hij verplicht een gebalanceerd 
leven te leiden volgens de bevelen en verboden van 
Allah. Om deze reden zou een wijze moslim naar 
manieren moeten zoeken om alle zonden te vermijden, 
groot en klein. Ik eindig mijn khuṭbah met het volgende 
vers uit de Qurʾān: “Laat de openlijke en de 
verborgen zonden achterwege. Voorwaar, degenen 
die zonden begaan zullen vergolden worden voor 
wat zij deden”.4 
 
 
Redactie & vertaling: Ismail Mercimek 
Islamitische Stichting Nederland (ISN) 

3 Ibn Mājah, Al-Zuhd, 29. 
4 Al-Anʿām, 6: 120. 


