Omgang met meningsverschillen
Vrijdagpreek van 24 november 2017
Bismillahi Rahmani Arrahiem,
Beste broeders en zusters. Het onderwerp van vandaag is: omgang met meningsverschillen.
Het is belangrijk om te beginnen met het feit dat Allah swt de mens verschillend heeft geschapen. Elk mens
die hier op aarde is gekomen of die nog komt is uniek. Uniek wat betreft de buitenkant (het uiterlijk) en wat
betreft de binnenkant (het innerlijk).
Allah swt zegt in surah Hoed vers 118 en 119 het volgende:
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En als jouw heer het had gewild, dan had Hij de mensen zeker tot één gemeenschap gemaakt. En zij zullen
niet ophouden met het (van mening) verschillen (met elkaar). Behalve degene die jouw Heer heeft
begenadigd. En daarom heeft Hij hen geschapen.
Allah swt maakt hier een statement dat als hij het gewild had, dan zou Hij de gehele mensheid als één
gemeenschap geschapen hebben zonder verschillen. Allah swt maakt ons hier duidelijk dat de mensen
verschillend zijn geschapen. Mensen kunnen het niet eens zijn met elkaar of verschillend denken over
bepaalde zaken. Achter elke wijze van schepping zit een wijsheid: Allah swt is immers de meest alwijze. Ook
hieruit kunnen we veel lering trekken: Allah swt heeft bewust de mensen verschillend geschapen, zodat ze de
kwaliteit van het leven naar een hoger niveau kunnen brengen en elkaar kunnen versterken. Als iedereen
over alles hetzelfde zou denken, dan zou je haast niet van elkaar kunnen leren. Doordat we van mening
verschillen, gaan we met elkaar in gesprek. Tijdens dit gesprek komen we in aanraking met nieuwe inzichten,
waardoor we ons zelf verder kunnen ontwikkelen. Door deze nieuwe inzichten zie je dat de mensheid naar
een hoger niveau gaat. Als je bewust hierover zou nadenken, dan is dit een duidelijk teken van Allah swt.
Allah swt zegt hierover in surah adh-Dhaariyaat in vers 20 en 21 het volgende:
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En op de aarde bevinden zich tekenen voor degenen die overtuigd zijn. En (ook) in jullie zelf. Zien jullie dan
niet?
Het hebben van verschillen is een grote verrijking voor het leven. Zonder verschillen zou de samenleving niet
kunnen functioneren. Vandaag de dag zien we dat het hebben van verschillen gezien wordt als iets negatiefs.
Men verwacht van je dat je het met alles eens moet zijn en dat je niet een eigen mening mag hebben, terwijl
Allah swt ons verschillend van elkaar heeft geschapen. Wij moeten beseffen dat deze verschillen van een zeer
grote waarde zijn. Als we kijken naar de talenten die eenieder heeft gekregen, zie je dat elke persoon
bepaalde talenten heeft gekregen van Allah swt. Stel je voor dat iedereen dezelfde talenten zou hebben? Hoe
zou de wereld er nu dan uit hebben gezien? Allah swt geeft elk mens zijn eigen, unieke talenten om deze in te
zetten voor zijn naasten om zo de kwaliteit van het leven naar een hoger niveau te tillen.

Als we teruggaan naar de tijd van de profeet Mohammed vzmh dan zie je dat de profeet en de metgezellen
dit concept heel goed hebben begrepen. We zien dat zelfs hoogstaande metgezellen met elkaar van mening
verschilden. Zij zagen de meningsverschillen van elkaar als een verrijking en niet als een nadeel. Ze
respecteerden elkaar en accepteerden elkaars mening. Een mooi voorbeeld hiervan is het volgende
gebeurtenis. Abdullah ibn Omar heeft het volgende hierover overgeleverd: De profeet gaf de metgezellen de
opdracht om na de slag van Ahzab niet het al-Asr gebed te verrichten totdat ze een specifieke plaats
hebben bereikt. De metgezellen vertrokken en tijdens deze reis was het al-Asr gebed aangebroken. Een
aantal metgezellen besloten om het gebed onderweg te verrichten en een aantal hebben het uitgesteld
totdat ze die plaats hebben bereikt, terwijl het al-Magrab gebed was aangebroken. Daaraan gekomen
gingen de metgezellen in gesprek met de profeet om het voorval te bespreken met hem. De profeet
vertelde aan ze dat beide hun gebed correct is. We zien hier een duidelijk meningsverschil tussen de
metgezellen.
Beste broeders en zusters, wij moeten ons bewust zijn van het feit dat elke persoon hier op aarde uniek is
met zijn of haar persoonlijke inzichten en meningen. Wij moeten deze verschillen juist omarmen en van een
positieve kant bekijken. Wij moeten met elkaar op een juiste wijze in gesprek gaan en we moeten elkaar
verrijken met nieuwe inzichten. Wij moeten elkaar niet aanvallen en elkaar in onze waarde laten. Jammer
genoeg zien we vandaag de dag dat zowel broeders als zusters elkaar aanvallen en kwetsen omdat ze van
mening verschillen, met grote gevolgen van dien.
Beste broeders en zusters, laten we hiermee aan de slag gaan. Bedankt voor jullie aandacht.
Wasalaam oe3alaikom warah,matoe Allahi wa barakaatoeh.

