Het boze oog is waar
Vrijdagpreek van vrijdag 5 oktober 2018
Bismillahi arahmani araheem,
Het onderwerp van vandaag: het boze oog is waar.
Allah swt zegt in surah al-Qalam, vers 51 en 52 het volgende:
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En degenen die niet geloven deden jou bijna wegglijden met hun blikken, toen zij de Vermaning hoorden.
En zij zeiden: “Voorwaar, hij is zeker een bezetene.”
Vandaag zullen we verder gaan met de reeks over jaloezie. Vorige week stonden we stil bij het onderwerp
Hasad, oftewel afgunst. Vandaag zullen we stilstaan bij het onderwerp het boze oog. Om te beginnen kunnen
we stellen dat het boze oog een onderwerp is dat zowel in de koran als in de soennah van onze profeet
Mohammed vmzh terug kunnen vinden.
De profeet Mohammed vzmh heeft vele hadith overgeleverd over het boze oog. Onze profeet vmzh heeft
gezegd: "Het boze oog is waar. En als er iets zou bestaan dat de Voorbeschikking voor zou zijn, dan was dat
wel het boze oog."
Het boze oog is een veel besproken onderwerp binnen de Islamitische gemeenschap. We kunnen stellen dat
het boze oog kan leiden tot schade. We moeten om die reden niet naïef zijn door te denken dat het boze oog
niet bestaat. We zien terug in het leven van de profeet Mohammed vzmh dat de vijanden van de profeet hem
negatief wilden beïnvloeden met het boze oog, maar Allah swt heeft hem toen beschermd. Naar aanleiding
van dit incident is de bovengenoemde vers geopenbaard. Het boze oog kan negatieve gevolgen hebben op
verschillende gebieden: het kan iemands gezondheid of welvaart beïnvloeden bijvoorbeeld. Maar dit vindt
enkel en alleen plaats als Allah swt het toelaat. Daarnaast moeten we stellen dat we de bescherming voor de
nadelige gevolgen van het boze oog enkel en alleen terug kunnen vinden bij Allah swt. We moeten daarom
onze toevlucht bij Hem zoeken en niet bij anderen. Volgende week zullen we stilstaan bij deze bescherming
en zullen we de vraag beantwoorden hoe je jezelf kunt beschermen tegen Hasad en tegen het boze oog.
Beste broeders en zusters, volgende week zullen we verder gaan met deze reeks. Bedankt voor jullie
aandacht!

