
Het beschermen van jezelf, je gezin en je naasten 

tegen de influisteringen van de Shaytaan.   

Vrijdagpreek van vrijdag 21 februari 2020 

 
Bismillahi arahmani araheem, 
 
Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: het beschermen van jezelf, je gezin en je 
naasten tegen de influisteringen van de Shaytan.     
 
Allah swt zegt in surah an-Nisaa in aya 76 het volgende:   
 

ِن َكاَن َضِعيفًا ـٰ  إِنَّ َكۡيدَ ٱلشَّۡيَط

Voorwaar, de list van de Shaytan is zwak.  

Allah swt maakt ons hier duidelijk in de genoemde vers dat de listen van de Shaytan zwak zijn voor de 
oprechte gelovige. We zien dat de Shaytan als doel heeft om het leven van een gelovige negatief te 
beïnvloeden. Hij wilt dat de gelovige gaat afwijken van het pad van Allah swt. Je ziet dat de Shaytan vaak als 
doel heeft om een ingang te hebben in het gezin om zo de rust binnen het huis te verstoren. Een stabiel 
gezinsleven is de bron voor het voortbrengen van succesvolle en godsvruchtige kinderen. Een stabiel 
gezinsleven wordt gekenmerkt door wederzijdse respect tussen de man en zijn vrouw en ook tussen de 
ouders en hun kinderen. De Shaytan probeert continue deze relaties negatief te beïnvloeden om uiteindelijk 
het gezinsleven kapot te maken. De profeet Mohammed vzmh zei hierover: 'Iblis (Shaytan) plaatst zijn troon 
boven het water en stuurt zijn troepen weg. Degene die hem het liefst is (van zijn troepen) is degene die 
het moeilijk maakt en de mens probeert te verleiden. Als dat gebeurt, dan zorgt de Shaytan dat deze (van 
zijn troepen), dichter bij hem mag komen (uit eer en respect voor wat hij deed). Eén van de leden van de 
troepen van Shaytan komt naar voren en rapporteert wat voor slechts hij gedaan heeft. De Shaytan zegt 
dan: ‘je hebt niets gedaan!’ Dan komt er een ander naar voren en zegt: ‘ik ben niet bij deze man 
weggegaan tot ik hem liet scheiden van zijn vrouw.” De Shaytan brengt hem dichter bij hem (uit respect en 
eer) zeggend: “Jazeker, jij bent degene (die die eer verdient).'  

Als gelovigen moeten we hiervan bewust zijn en moeten we onszelf ten aller tijden beschermen tegen de 
listen van de Shaytan. De profeet Mohammed vmzh zei aansluitend hierop het volgende: “Maak van jullie 
huizen geen begraafplaatsen. Waarlijk het huis waar Surah Al-Baqarah gereciteerd wordt, wordt niet door 
Shaytan betreden.” We leren hieruit dat het belangrijk is om Allah swt te gedenken binnen je huis middels 
het verrichten van verschillende aanbiddingen, denk hierbij aan het gebed, het reciteren van de koran en het 
opdoen van kennis om Allah swt beter te leren kennen om zo jezelf en de rest van het gezin te beschermen.  
 
Tevens is het belangrijk om vertrouwen te hebben in Allah swt. We zien in het leven van de profeet 
Mohammed vzmh dat hij middels het reciteren van de koran zijn bescherming zocht tegen de Shaytan voor 
zichzelf maar ook voor zijn naasten. Als één van zijn naasten ziek was dan reciteerde hij uit de koran over 
diegene ter genezing. Daarnaast is het ook belangrijk om naast het hebben van vertrouwen in Allah swt ook 
voorzorgsmaatregelen te nemen om jezelf te beschermen. Dit is iets wat je in je eigen hand hebt.  
 



Het hebben van de juiste intentie is ook iets wat belangrijk om jezelf te beschermen. Als je naar buiten gaat, 
dan moet je altijd de juiste intentie hebben. Je moet niet de intentie aannemen om bijvoorbeeld een zonde 
te gaan plegen. Op het moment dat je dat doet dan stel je jezelf bloot aan de influisteringen van de Shaytan.  
 
Tenslotte moet je de Shaytan niet zien als iets groots, vaak zie je tegenwoordig dat alles wordt afgeschoven 
op de Shaytan. Je moet zelf daarin ook je eigen verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast moeten we ten aller 
tijden onze toevlucht zoeken bij Allah swt.  
 
Beste broeders en zusters, neem deze punten en praktiseer ze zodat je jezelf kan beschermen tegen de 
Shaytan.   
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!  
 
Wa alaikoum assalaam wa rahmatoe lahi wa barakatoeh!  


