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Bismillahi arahmani araheem, 
 
Het onderwerp van vandaag is: vergeving van Allah swt.  
 
Allah swt zegt in surah az-Zoemar, aya 53 het volgende: 
 

نُوَب  َ يَۡغِفُر ٱلذُّ ِ  ۚ إِنَّ ٱَّللَّ ٰٓ أَنُفِسِهۡم ََل تَۡقَنطُوْا ِمن رَّۡحَمِة ٱَّللَّ ِعبَاِدَى ٱلَِّذيَن أَۡسَرُفوْا َعلَى  ـ  ُقۡل يَ
 َجِميًعا ۚ إِنَّهُ ۥ  ُهَو ٱۡلَغُفوُر ٱلرَِّحيمُ 

 

 

Zeg: “O Mijn dienaren die buitensporig zijn geweest tegenover zichzelf (door het begaan van zonden), 
wanhoop niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. Waarlijk, Hij is de Meest 
Vergevingsgezinde, de Meest Genadevolle.  
 
Allah swt maakt hier een statement dat Hij alle zondes vergeeft, ongeacht hoe groot ze zijn en ongeacht de 
hoeveelheid. Het terugkeren op zijn pad is een deur die ten aller tijden wijd openstaat voor zijn dienaren. Als 
we taalkundig kijken naar dit vers, dan zie je dat Allah swt expliciet een bezittelijk voornaamwoord gebruikt, 
hij zegt “Mijn dienaren”. Hiermee maakt Allah swt aan ons duidelijk dat Hij ontzettend om ons geeft en dat 
we altijd naar Hem kunnen terugkeren en dat we ons geen zorgen daarover hoeven te maken. Allah swt is in 
staat om alle zonden te vergeven. Een voorwaarde hiervoor is dat we oprecht berouw moeten tonen voor de 
verrichte zonde. In het Arabisch spreken we over Tawbah. Allah swt zegt tevens in een hadith Qudsi het 
volgende: “O Zoon van Adam, zo lang je Mij aanroept en Mij vraagt, zal Ik je vergeven voor wat je gedaan 
hebt, en Ik zal er geen bezwaar tegen hebben. O zoon van Adam, al reiken je zonden tot de wolken in de 
lucht, als je Mij om vergeving vraagt, zal Ik je vergeven. O zoon van Adam, als je tot Mij komt met zonden 
bijna zo groot als de aarde en je komt tot Mij zonder deelgenoten aan Mij toe te schrijven, dan zou Ik 
je vergeving schenken bijna zo groot als dat (de aarde).”  
 
Op basis van deze hadith qudsi kunnen we leren dat we altijd kunnen terugkeren naar Allah swt, ongeacht 
wat de zonde is wat je hebt gepleegd. Allah swt is in staat om elke zonde te vergeven en ook te vergeten, met 
andere woorden alsof de zonde nooit heeft plaatsgevonden. Dat is het grote verschil tussen vergeving van 
Allah swt en vergeving van de mens, daarom is één van de namen van Allah swt al-ghafour. Een mens kan je 
vergeven, maar zal de fout die je hebt gemaakt tegenover hem of haar nooit vergeten. Door bewust te zijn 
van deze statement moet er absoluut geen drempel of belemmering ervaren worden om terug te keren op 
het pad van Allah swt, de deuren van vergeving staan wijd open. Tevens leert Allah swt ons dat hij de meest 
genadevolle is, Hij wilt altijd het beste voor ons en geeft ontzettend veel om ons. Er was eens een wijze man, 
hij zei stel dat aan mij gevraagd werd om de verantwoording op de laatste dag te laten uitvoeren door mijn 
ouders, dan zou ik niet daarvoor kiezen, ik zou kiezen voor Allah swt, Hij is de meest vergevensgezinde en de 
meest genadevolle, meer dan mijn ouders.  
 
De volgende hadith van ons profeet Mohammed vzmh laat dat heel duidelijk zien hoeveel Allah swt om ons 
geeft: “Allah zal de gelovige dichter bij Hem brengen en Hem bedekken met Zijn Bedekking, waarna Hij zal 
zeggen: “Herinner jij je deze en deze zonde?” Hij zal antwoorden: “Ja, o mijn Heer.” Hij zal hem zijn zonde 
doen toegeven en hij zal denken dat hij vernietigd is. Dan zal Hij zeggen: “Zoals Ik het voor jou in het 
wereldse verborgen heb gehouden, zal Ik het je Vandaag vergeven.” Daarna zal hij zijn boek met goede 
daden overhandigd krijgen. 



Verder is het ook belangrijk om hier geen misbruik van te maken. Je hebt broeders en zusters die doelbewust 
zonden plegen, als je ze erop aanspreekt, dan verwijzen ze naar dat Allah swt hen wel zal vergeven en dat hij 
de meest vergevingsgezind is. We kunnen stellen dat dit een vorm van misbruik is. Allah swt zegt in de koran 
dat hij ook streng in zijn bestraffing is. Tevens is het ook van belang om bewust te worden van het feit dat 
niemand jou een morgen kan beloven. Dus je kan een zonde hebben gepleegd, wie geeft jou de garantie dat 
je de tijd hebt om terug te keren naar het pad van Allah swt? Wees bewust hiervan. Tevens is het ook van 
belang om Tawba te verrichten voor de gepleegde zonde en daarna goede daden te verrichten, om zo ook 
jezelf te bewijzen dat je bent veranderd. Allah swt zegt in surah Taa-Haa in vers 82 het volgende: 
 

ا ثُمَّ ٱۡهَتَدى   لًِحٌ۬ ـ  ار ٌ۬ ل َِمن تَاَب َوَءاَمَن َوَعِمَل َص  َوإِن ِى لََغفَّ
 
En Waarlijk, Ik ben zeker Meest Vergevingsgezind voor degene die berouw toont, gelooft en goede daden 
verricht en vervolgens geleid wordt.  
 
Beste broeders en zusters, twijfel niet aan de vergevingsgezindheid van Allah swt en keer terug op zijn pad 
door middel van het verrichten van tawba.  
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!  
 
Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh. 


