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Bismillahi arahmani araheem, 
 
Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: zaken die men beschermt tegen de 
bestraffing van het graf.    
 
Allah swt zegt in surah Ibraahiem in aya 27 het volgende:   
 

َرةِّ  ۡنيَا َوفِّى ٱۡۡلَخِّ يَن َءاَمُنوْا بِّٱۡلَقۡولِّ ٱلثهابِّتِّ فِّى ٱۡلَحيَٰوةِّ ٱلدُّ ُ ٱلهذِّ  ُيَثب ُِّت ٱَّلله

Allah maakt degenen die geloven standvastig door middel van het standvastige woord in het wereldse 
leven en in het hiernamaals.  

Een feit die we allemaal hebben in het wereldse leven is dat we allemaal op een dag zullen terugkeren naar 
onze schepper, Allah swt. Wij zullen allemaal verantwoording afleggen voor al onze daden. Wij zullen ook 
afgerekend worden voor de zondes die we hebben gepleegd. Net als wij straffen kennen in het wereldse 
leven, zullen wij deze ook kennen in het hiernamaals. Allah swt leert ons dat er bestraffingen zullen zijn in het 
graf. Vandaag zullen we stilstaan bij vijf zaken die men kan beschermen tegen deze bestraffingen.  

1. Het vasthouden aan de principes van Allah swt en dit in de praktijk naleven. Praktisch naleven betekent 
dat je daden verricht die aansluiten op hetgeen wat Allah swt van ons vraagt.  

2. Het vasthouden aan de voorgeschreven aanbiddingen, denk hierbij aan het verrichten van het gebed, het 
uitgeven van de zakaat, het vasten van de maand Ramadan, het bezoeken van je naasten en het helpen 
van mensen. Deze zaken zal je treffen in je graf als een bescherming tegen de bestraffingen van het graf.  

3. Het reciteren van surah al-Moelk dagelijks voor het slapen gaan. De profeet Mohammed vzmh heeft 
hierover het volgende gezegd: “Allah zal degene die ‘Tabaarak Aladhie bi Yadihil-Moelk’ elke avond 
reciteert beschermen tegen de kwellingen van het graf”. Tevens dient men te handelen naar de regels 
die deze surah bevat en gelooft in de inhoud ervan. Het is het reciteren, overpeinzen en het vertalen van 
deze regels naar praktische daden.  

4. Het overlijden aan een ziekte die zich in de buik bevindt. De profeet Mohammed vzmh heeft het 
volgende gezegd hierover: Diegene die overlijdt door een ziekte die in de buik bevond zal beschermd 
worden tegen de bestraffingen van het graf. Tevens leert de profeet Mohammed vzmh ons dat elke pijn 
die ervaren wordt door een ziekte en men geduldig blijft, de zondes vergeven zullen worden.  

5. Het verrichten van smeekgebeden waarin je Allah swt vraagt om beschermd te worden tegen de 
bestraffingen van het graf. Als we kijken naar het leven van onze profeet Mohammed vzmh, dan zien we 
dat hij veelvuldig Allah swt vroeg voor bescherming tegen de bestraffingen van het graf. Om die reden 
moeten wij veelvuldig Allah swt gedenken en vragen om bescherming. Het was een gewoonte van de 
profeet Mohammed vzmh om aan het einde van iedere gebed (hoog bewust) een smeekgebed te 
verrichten.  

Beste broeders en zusters, neem deze punten en praktiseer ze zodat je de bescherming zal krijgen tegen de 
bestraffingen van het graf.  
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!  
 

Wa alaikoum assalaam wa rahmatoe lahi wa barakatoeh!  


