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Onderwerp: De uitgestrektheid van de Vergeving van Allah (swt)

In de khutba van vandaag staan we stil bij de uitgestrektheid van de Vergeving van Allah (swt).
In surat az-Zoemar (De Groepen) zegt Allah (swt) in ayah 53: Zeg: ”O Mijn dienaren die
buitensporig zijn geweest tegenover zichzelf (door het begaan zonden), wanhoop niet aan de
Genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. Waarlijk Hij is de Meest
Vergevingsgezinde, de Meest Genadevolle.”
Allah is Barmhartig tegenover Zijn dienaren en Zijn Genade omvat alles. Indien iemand berouw
toont na het begaan van een zonde, Allah zal dan zijn berouw aanvaarden, aangezien Allah de
Vergevensgezinde en Genadevolle is. Het is belangrijk om te geloven in de Genade en Vergeving
van Allah, Allah is de Vergevingsgezinde. Degene Die zonden vergeeft, hoe groot deze ook zijn.
In de volgende hadith overgeleverd door Abu Musa (moge Allah tevreden met hem zijn) zegt de
profeet (VZMH): “Allah strekt Zijn Hand uit tijdens de nacht, zodat degenen die zonden verricht
hebben tijdens de dag om vergeving kunnen vragen, en Hij strekt Zijn Hand uit tijdens de dag,
zodat degenen die zonden verricht hebben tijdens de nacht om vergeving kunnen vragen. (En zo
gaat dit door) tot de zon uit het Westen zal opkomen.”
[Sahieh Muslim]
Dit betekent dus dat de deur voor het tonen van berouw dag en nacht open is bij Allah (swt).
Als een gelovige zijn hand uitreikt naar Allah (swt) om vergeving, dan zal Allah (swt) gehoor geven
aan zijn oproep en zijn wensen vervullen.
Uiteindelijk zijn we allemaal mensen, de mens is zwak en iedereen kan fouten maken. Zoals de
profeet (VZMH) zegt: “Iedere zoon van Adam (mens) maakt fouten en de beste onder hen zijn
degenen die daarna berouw tonen.”
[Tirmidhi, Hasan verklaard door Sheikh al-Albaani]
In de volgende hadith zegt de profeet (VZMH): “Als jullie geen zonden begaan, dan zal Allah jullie
doen vergaan en zal Hij een ander volk brengen die zondigen. Vervolgens zullen zij Allah vragen
om vergiffenis en Hij zal hen vergeven”
Fudail ibn ‘Iyad (moge Allah tevreden met hem zijn), een vrome gelovige, in het verleden heeft hij
van anderen gestolen en hij hield van een vrouw. Op een dag klom hij over de muur van haar huis
om naar binnen te stappen. Daar hoorde hij vervolgens iemand de volgende ayah uit de Koran
reciteren:
In surat al-Hadid (Het IJzer) zegt Allah (swt) in ayah 16: Is het voor degenen die geloven geen tijd
geworden dat hun harten zich onderwerpen aan het gedenken van Allah en (aan) datgene wat
neergezonden is van de Waarheid? En (opdat) zij niet zoals degenen zullen worden aan wie het
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Boek voorheen is gegeven. De tijd duurde toen te lang voor hen, waardoor hun harten zich
verhardden. En velen van hen zijn verdorven.
Daarop reageerde hij: “Het is wel tijd mijn God”. Hij stopte met zijn actie tot het begaan van de
zonde en keerde naar het pad van Allah (swt) voor de rest van zijn leven.
Kijk dus niet naar de zonde zelf maar kijk naar de Barmhartigheid van Allah (swt).
In de volgende hadtith zegt de profeet (VZMH):
Anas ibn Malik (moge Allah tevreden over hem zijn) overlevert: “Ik hoorde de Boodschapper van
Allah (VZMH) zeggen: Allah zegt:
“O zoon van Aadam, waarlijk, zolang jij Mij aanroept en op Mij hoopt, dan zal Ik jou vergeven, wat
je ook maar hebt gedaan, zonder hier naar om te kijken. O zoon van Aadam, al zouden je zonden
tot aan de hemel reiken, waarna jij Mij om vergeving vraagt, dan zal Ik je vergeven. O zoon van
Aadam, al zou je tot Mij komen met zoveel zonden dat deze de aarde kunnen vullen en Mij dan
treft, zonder dat jij iets als deelgenoot aan Mij hebt toegekend, dan zal Ik tot jou komen met een
gelijke omvang hieraan aan vergeving.” (Overgeleverd door at-Tirmidhi)
Tot slot, de Barmhartigheid en Genade van Allah (swt) is enorm groot en niet te meten. Denk niet
dat je zonden niet zullen vergeven worden. Luister niet naar de influisteringen van de Shaytaan
(duivel) dat je zonden niet vergeven kunnen worden. Toon berouw en blijf vasthouden aan het pad
van Allah (swt). Allah houdt van jullie (gelovigen), Allah heeft jullie uitgekozen om zijn dienaren te
zijn en te behoren tot de ummah van de profeet (vrede zij met hem).

Moge Allah (swt) ons beschermen en Zijn paradijs toekennen.
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