
Vermijden van zonden 

Vrijdagpreek van 2 oktober 2015 

 
Bismillahi Rahmani Arrahiem, 

Onderwerp van vandaag is: Vermijden van zonden.  
 
Allah swt maakt ons in de koran bewust van het feit dat er consequenties zijn verbonden aan het verrichten 
van zonden en probeert ons derhalve actief te stimuleren om deze zonden te vermijden.  
 
Allah swt zeg in de Koran in soerah Al-Djaathiyah (hoofdstuk 45) vers 21 het volgende: 
 
Of dachten degenen die slechte daden verrichten dat Wij hen zowel in hun (wereldse) leven als (na) hun 
dood gelijk zullen stellen aan degenen die geloven en goede daden verrichten? Slechts is wat zij oordelen.  

Het oordeel van de mensen die denken dat slecht doen gelijk is aan goed doen zit zeker verkeerd. Allah swt 
zal mensen die goede daden verrichten en anderen aansporen tot goede daden zeker belonen en Allah swt 
zal personen die slecht doen of anderen aansporen om slecht te doen zeker straffen. Allah swt heeft deze 
wet van belonen en straffen gemaakt omdat hij de Rechtvaardige is die zeker Rechtvaardig zal handelen.  
 
Wij mensen dienen ons goed te realiseren dat het verrichten van zonden niet alleen pas gestraft wordt in het 
hiernamaals, maar dat ons ook in het wereldse leven een straf zal toekomen, een straf in welke vorm dan 
ook. Daartegenover heeft Allah swt ook bepaald dat de weldoeners, dus de mensen die goed doen, zowel in 
dit leven als het hiernamaals zullen worden beloond, een beloning in welke vorm dan ook. Allah swt zegt 
daarover het volgende in de Koran (soerah At-Talaaq, hoofdstuk 65 verzen 4 en 5):  

(…) En wie hoog bewust is van Allah, Hij (Allah) zal voor hem zijn zaak gemakkelijk maken. Dat is het Bevel 
van Allah, dat Hij aan jullie heeft neergezonden. En wie Allah vreest, Hij zal zijn slechte daden voor hem 
kwijtschelden en zijn beloning voor hem vergroten.  

Verder geeft Allah swt ons in de Koran ook een aantal voorbeelden van bepaalde groepen en volkeren die Hij 
in het verleden grote gunsten heeft gegeven, maar doordat deze groepen en volkeren continu bewust 
ongehoorzaam waren, heeft Hij hen gestraft in het wereldse leven. Allah swt geeft aan dat hij zowel op 
individueel niveau, maar ook een gehele gemeenschap kan straffen. Allah swt zegt hierover in de Koran in 
soerah Al-An’aam (hoofdstuk 6 vers 6): 
 
Hebben zij dan niet gezien hoeveel generaties Wij vóór hen hebben vernietigd? Wij vestigden hen op de 
aarde (op een manier) zoals Wij jullie niet hebben gevestigd. En Wij zonden vanuit de hemel regen in 
overvloed op hen neer, en lieten rivieren onder hen stromen. En toch vernietigden Wij hen vanwege hun 
zonden en Wij schiepen na hen andere generaties.  
 
Wij moeten ons hiervan bewust zijn dat Allah swt ons ziet, hij ziet ons als wij slechte daden verrichten. Jij als 
persoon moet daar zeker verantwoording voor afleggen. Tegelijkertijd zal je zowel in dit leven als in het 
hiernamaals gestraft worden daarvoor. Beste broeders en zusters, laten we afstand nemen van het 
verrichten van zonden en laten we ons focussen op het verrichten van het goede. Allah swt zal je zowel in dit 
leven als in het hiernamaals daarvoor belonen, waardoor je een mooie leven tegemoet zal gaan.  
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht! 
 
Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh. 


