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Ons leven reinigen met berouw 

 
ي لَغَفَّاٌر ِلَمْن تَاَب َوٰاَمَن َوَعِمَل َصاِلحاً ثُمَّ اْهتَٰدى  ﴿  ﴾ َواِن ّٖ

 ملسو هيلع هللا ىلص: عن عبد هللا، قال: قال رسول هللا 

 « التَّْوبَةُ ِمْن الذَّنِْب أَْن يَتُوَب ِمنْهُ ثُمَّ ََل يَعُوَد فِيه » 
 

Beste moslims! 
We leven in een tijdperk waarbij materiaal en lichaam 
worden verheven en de ziel en spiritualiteit worden 
genegeerd. We dienen volgens de voorschriften van 
onze religie en de beschaving die we hebben 
meegekregen aandacht te hechten aan onze 
gezondheid en reinheid van ons lichaam. We dienen 
echter ook de nodige zorg aan de dag leggen om onze 
ziel te zuiveren van onzuiverheden en op deze manier 
tot rust te komen. De belangrijkste factor die de ziel 
negatief beïnvloedt, is de zonden die we in de loop 
van ons leven bewust of onbewust begaan. Wij zijn 
kwetsbare dienaren van Allah die niet de 
mogelijkheid hebben om zonden en tekortkomingen 
volledig te vermijden. Het niet nakomen van onze 
plichten tegenover Allah, de mensen en de wereld die 
door onze Rab aan ons is toevertrouwd wordt door 
een bewuste gelovige gezien als een tekortkoming 
oftewel een zonde. Om deze reden dient ieder van 
ons voortdurend zijn toevlucht te zoeken door 
vergeving te vragen bij onze Rab. De Almachtige 
Allah, zegt in ons boek, de Koran: “En wend jullie 
allen gezamenlijk tot Allah, o gelovigen, opdat 
jullie wellicht welslagen.”1 
 
Beste gelovigen! 
De eigenaar van onze ziel is onze Rab. Hij heeft onze 
ziel vlekkeloos naar de wereld gestuurd en de kunst is 
dat wij onze ziel weer vlekkeloos teruggeven. Onze 
ziel -die het essentiële aspect van ons bestaan vormt- 
dient altijd gezuiverd, gereinigd en gedisciplineerd te 
worden. De meest effectieve manier om dit te doen is 
door in Allah te geloven, Hem te vertrouwen en 
toevlucht te zoeken tot Degene die Barmhartig en 
Genadevol is. Een gelovige wanhoopt nooit aan 
Allah’s vergeving en beroept zich op het volgende 
vers: “Weten zij niet dat Allah het berouw van 
Zijn dienaren aanvaardt en de bijdragen 
aanneemt, en dat Allah de Berouw-aanvaardende 
is?”2 
 
 

 
1 Nur 24:31 
2 Tawba 9:104 

Beste broeders, zusters! 
De enige weg naar onze verlossing is ons te wenden 
tot Hem, de Eigenaar van ons en alle schepselen met 
het besef dat we een kwetsbare dienaar zijn.  
We kunnen ons tot Hem wenden door Zijn bevelen en 
verboden als ons levensprincipe te accepteren en 
veelvuldig om vergeving te vragen voor onze zonden.  
Als we geen partner aan Hem associëren en niet in 
shirk belanden, kunnen we hopen op vergeving voor 
al onze zonden. Onze Rab zegt: “Allah vergeeft niet 
dat aan Hem gelijkwaardigen worden toegekend 
en Hij vergeeft, buiten deze, wie Hij wenst. En wie 
iets met Allah vereenzelvigt, is inderdaad ver 
afgedwaald.”3 We mogen niet vergeten dat een 
oprecht berouw alleen kan plaatsvinden als men spijt 
krijgt van de gepleegde zonde, niet in herhaling valt, 
Allah's vergeving en vergiffenis vraagt en doe’a doet 
tot Allah zodat Hij onze zonden vergeeft. We dienen 
onze daden te verfraaien door goede daden te 
verrichten. 
 
Beste aanwezigen! 
We bevinden ons in een bijzondere periode en de 
maand Ramadan nadert. We dienen onze ziel voor te 
breiden op de Ramadan en vergeving te vragen voor 
alle zonden die we hebben begaan. Onze band met 
Allah dienen we te versterken door veel doe’a te doen 
en berouw te tonen. Allah geeft ons de volgende 
boodschap: “Zeker ben Ik Vergevensgezind voor 
hem die berouw toont, die gelooft en die de 
oprechte daden verricht en daarna de juiste 
richtlijnen volgt.”4 
We dienen op een oprechte manier berouw te tonen 
en we dienen weg te blijven van de zonden. De 
boodschapper van Allah (vzmh) zei: “Berouw tonen 
voor een zonde betekent dat je afstand neemt en 
niet meer terugkeert naar de zonde.”5 
Moge onze Rab ons doen behoren tot degenen die 
geneigd zijn om op elk moment berouw te tonen, 
Allah te gedenken en Zijn vergiffenis te krijgen. Amin 

 

 
3 Nisa 4:116 
4 Taha 20:82 
5 Ibn Hanbel, I, 446 


