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Bismillahi arahmani araheem, 
 
Het onderwerp van vandaag is: het bedekken van elkaars fouten en zondes.  
 
Allah swt zegt in surah an-Noer, aya 19 het volgende: 
 

ۡنيَا َوٱۡۡلَخِ  ِحَشةُ فِى ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ لَُهۡم َعذَاٌب أَِليٌمٌ۬ فِى ٱلدُّ ـٰ ۚ َرةِ إِنَّ ٱلَِّذيَن يُِحبُّوَن أَن تَِشيَع ٱۡلفَ  
 
Waarlijk, degenen die ervan houden dat de verdorvenheid zich verspreidt onder degenen die geloven, voor 
hen is er een pijnlijke bestraffing in deze wereld als in het hiernamaals.  
 
Allah swt maakt hier een statement dat diegene die ervan houdt om verdorvenheid te verspreiden een zeer 
pijnlijke bestraffing zal krijgen zowel in dit wereldse leven als in het hiernamaals. Allah swt noemt hier 
specifiek onder diegene die geloven, met andere woorden, het is een fout die wij allemaal kunnen maken als 
gelovige. Hoe vaak hoor je om je heen mensen praten over de zondes die hun broeder of zuster heeft 
begaan? Hoe vaak hoor je de ander dit zeggen onder de mom dat hij of zij de waarheid alleen verkondigd? 
Allah swt leert ons in dit vers dat het een zeer grote zonde is wat wij niet moeten onderschatten. De islam 
leert ons dat we de zondes van elkaar horen te bedekken. Ieder mens zondigt, er is geen mens op aarde die 
niet zondigt. Om die reden moeten we elkaar bedekken in plaats van dat we elkaar gaan openbaren of 
exposen. Op het moment dat we stevig vasthouden aan dit principe dan zie je dat deze samenleving op een 
positieve manier zich ontwikkeld. Als we kijken naar het gedrag van de profeten, dan zie je dit principe heel 
duidelijk terugkomen in hun gedrag. Zij bedekte de zondes van de mensen en ze gaven deze mensen een 
oprecht advies om zich te verbeteren in plaats van deze persoon aan de schandpaal te nagelen. Als we kijken 
naar de namen van Allah swt dan zie je dat “Sitr” een naam is van Allah swt. De profeet Mohammed vzmh zei 
hierover het volgende: Voorwaar, Allah is de verhevene, Hij is schaamtevol, Hij bedekt, en hij houdt van 
mensen die schaamtevol zijn en die bedekken.   
 
Bedekken slaat hier op het bedekken van elkaars fouten en zondes. Verder zei de profeet hierover het 
volgende: En wie de (fouten van) een moslim bedekt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals 
zijn (fouten) bedekken. 
 
Als we dit horen dan is het duidelijk hoe de islam kijkt naar dit principe. Tegelijkertijd moet je bewust zijn van 
de enorme gevolgen als je de zondes van je broeder of zuster openbaart. Je kan het leven van deze persoon 
ruïneren. Hoe vaak komt het voor dat een roddel of een leugen wordt verspreid over een broeder of zuster 
en dat achteraf er men achter komt dat het totaal anders in elkaar zat? Het begint allemaal bij het openbaren 
van elkaars fout of zonde. Hoe vaak zie je dat gezinnen en families uit elkaar vallen vanwege een fout of 
zonde wat bewust openbaar wordt gemaakt?  
 
Allah swt beschermt de positie van de mens. Hij weet dat de mens een zonde kan plegen, Hij geeft deze 
persoon ook de kans om terug te keren op zijn pad en Hij bedekt dan deze zonde zodat de mensen het niet 
weten om zo de positie van deze persoon te beschermen. Om een voorbeeld te geven waar dit principe heel 
duidelijk naar voren komt is de regelgeving rondom de bestraffing van zinaa, zinaa kunnen we vertalen als 



ontucht of overspel. De islam leert ons als iemand berecht wilt worden voor zinaa, dan moeten er vier 
getuigen zijn die de daad hebben zien gebeuren. Op het moment dat er geen vier getuigen zijn, dan kan deze 
persoon niet berecht worden. Tevens als er een getuige tussen zit die niet de waarheid spreekt, dan is hij 
diegene die gestraft wordt. We leren hieruit dat Allah swt de positie van deze zondigende dienaar beschermt. 
Hij geeft de zondaar de kans om terug te keren op zijn pad zonder dat de buitenwereld het af hoeft te weten 
hoe hij ongehoorzaam is geweest, het is iets tussen hem/haar en zijn schepper. Om die reden is het elkaar 
bespioneren om fouten en zondes te ontdekken bij elkaar strikt verboden. Allah swt zegt hierover in surah al-
Hoedjoeraat in aya 12 het volgende: 
 

َن ٱلظَّن ِ إِنَّ َبۡعَض ٱلظَّن ِ إِۡثٌمٌ۬ ۖ  َوََل تََجسَُّسواْ  ا م ِ ٰٓأَيَُّہا ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ٱۡجتَِنبُواْ َكِثير ٌ۬ ـٰ  َي
اۚ   َوََل َيۡغتَب بَّۡعُضُكم َبۡعض 

 

O jullie die geloven, vermijd veel van jullie vermoedens. Voorwaar, een deel van deze vermoedens is een 
zonde. En bespioneer elkaar niet en roddel niet over elkaar.  
 
Als we kijken naar het gedrag van ons profeet Mohammed vzmh, dan zag je dit principe heel duidelijk terug 
in zijn gedrag. Als hij een broeder of een zuster zag die aan het zondigen was, dan bedekte hij deze persoon. 
Hij sprak nooit de naam van deze persoon uit als hij een advies gaf aan de moslims, hij sprak dan in algemene 
termen om zo de positie van deze persoon in kwestie te beschermen. We moeten bewust zijn van het feit dat 
de persoon die de zondes of fouten van zijn medebroeder of zuster openbaard, hoe dan ook op een dag zijn 
of haar zondes ook geopenbaard worden. De profeet Mohammed vzmh zei hierover het volgende: er is geen 
dienaar die de gebreken van een gelovige in deze wereld onthult zonder dat Allah zijn gebreken zal 
onthullen op de dag der opstanding.  
 
Verder is het ook belangrijk om je eigen zondes en fouten te bedekken. Het is een hele grote zonde als je je 
eigen zondes openbaar maakt. Vaak zie je dat men dit doet om daarmee te pronken. Allah swt heeft jouw 
zonde bedekt en jij zit vervolgens je zonde openbaar te maken. Als we kijken naar de tijd waarin we nu leven 
dan zie je vele broeders en zusters die ver af zijn van deze principe. Je hebt broeders en zusters die een 
verdienmodel hebben ontwikkeld als het gaat om het exposen van andere broeders en zusters. We leven in 
een tijd dat het openbaar maken van elkaars zondes normaal aan het worden is. Dit is een zeer gevaarlijke 
maar zeker ook een kwalijke ontwikkeling. De kwaliteit van ons gemeenschap daalt tot een niveau waarbij de 
islamitische principes niet meer terug te vinden zijn.  
 
Beste broeders en zusters, neem deze punten mee en zorg ervoor dat het bedekken van elkaars fouten en 
zondes een onderdeel wordt van je gedrag.  
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!  
 
Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh. 


