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Het hoort bij de natuurlijke aanleg van de mens dat hij fouten maakt en zonden pleegt. Om deze reden 

heeft Allah (s.w.t) een aantal kansen aan de mens verleend om zich te zuiveren van deze zonden en om 

terug te keren naar Allah de Verhevene. Één van deze kansen is de komst van de heilige maand 

Ramadan. Daarom beste broeders en zusters, verwelkom de maand van zegeningen, saamhorigheid en 

verbondenheid met berouw tonen aan Allah (s.w.t). 

Allah (s.w.t) zegt: (En keert jullie allen berouwvol tot Allah, O gelovigen. Hopelijk zullen jullie 

welslagen). (S24-A31) 
 

Allah (s.w.t) opende de deuren van berouw en nodigt ons uit om berouw te tonen en Hij beloofde een 

ieder die berouw toont om hem te vergeven, het van hem te accepteren en zijn zonden om te zetten in 

beloningen. Beste dienaren, degene die zonden heeft begaan; grijp je kans en wend je tot Allah (s.w.t) 

door berouw te tonen en vergiffenis aan Hem (s.w.t) te vragen. Allah (s.w.t) zegt: (En wie slechte 

werken verricht of zichzelf onrecht aandoet, maar dan om vergeving bij Allah vraagt: hij zal 

vinden dat Allah Vergevensgezind, Meest Barmhartig is). (S4-A110) 

 

Het geloof van een moslim kan verzwakken en hij kan overmand worden door zijn begeerten. De 

Shaytaan kan de zonde voor hem aantrekkelijk maken, waardoor hij zichzelf onrecht aandoet en 

vervalt in datgene wat Allah (s.w.t) verboden heeft. Maar Allah is Barmhartig tegenover Zijn dienaren 

en Zijn Genade omvat alles. Indien iemand berouw toont na het begaan van een zonde, dan zal Allah 

(s.w.t) zijn berouw aanvaarden, aangezien Allah de Vergevensgezinde en Genadevolle is. Allah (s.w.t) 

zegt: (En wie na zijn onrecht berouw toont en goede daden verricht: Allah aanvaardt het berouw 

van hem. Zeker, Allah is Vergevensgezind en Barmhartig) (S5-A39) 
 

De poorten van berouw staan open voor Zijn dienaren totdat de zon opkomt in het Westen. 

De Profeet (s.a.w) heeft gezegd: (Allah spreidt Zijn Hand uit gedurende de nacht om het berouw 

te aanvaarden van degene die onrecht heeft begaan gedurende de dag en Hij spreidt Zijn Hand 

uit gedurende de Dag om het berouw te aanvaarden van degene die onrecht heeft begaan 

gedurende de nacht. (Dit zet zich voort) totdat de zon opkomt vanuit het Westen). (Moslim) 

 

De moslim is kwetsbaar in het begaan van fouten en zonden. Hij moet dus steevast berouw tonen en 

vergiffenis vragen. De Profeet (s.a.w) heeft gezegd: (Bij Allah, ik smeek Allah om vergiffenis en 

keer me meer dan zeventig keer per dag berouwvol tot Hem). (Bukharie) 
 

Wij moeten hierbij niet vergeten dat Allah (s.w.t) ervan houdt om ons te vergeven, en dat wij daar 

vooral niet aan moeten twijfelen. De volgende overlevering zegt: (O mensen, toon berouw aan Allah 

en vraag om vergeving, en waarlijk ik vraag vergeving meer dan honderd keer per dag). (Bukharie) 

 

Allah (s.w.t) zegt: Zeg: ("O mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoopt niet 

aan de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. Voorwaar, Hij is de 

Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige). ) S39-A53) 

En weet ook dat door het tonen van berouw, door het terugkeren naar Allah (s.w.t), je jezelf beschermt 

tegen de bestraffing die je anders verdient zou hebben. En Allah (s.w.t) zal je ook beschermen tegen 

vernedering en bestraffing.  
 

Allah heeft de plegers van drie grote zonden gewaarschuwd voor een verheviging van de bestraffing. 

Dit zijn de veelgodenaanbidders, degenen die onwettig doden en degenen die Zinaa plegen. Op de Dag 

der Opstanding zullen zij in een vernederde toestand een eeuwige bestraffing moeten ondergaan, 

vanwege de ernst en gruwelijkheid van hun misdaad. Allah, de Verhevene, zegt: (En degenen die niet 

naast Allah een andere god aanroepen en die niemand doden – waarvan het (doden) door Allah 

verboden is gemaakt, behalve volgens het recht – en degenen die geen overspel plegen, want wie 

dat doet zal een bestraffing tegemoet gaan * Voor hem zal de bestraffing vermenigvuldigd 

worden op de Dag der Opstanding en vernederd zal hij daarin eeuwig leven. Behalve degene die 
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berouw toont, gelooft en goede daden verricht * Voor diegenen wisselt Allah hun zonden in voor 

goede daden. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig). (S25-A68 t/m 70) 

Hieruit volgt dus ook dat degene die vervallen is in één van deze grote zonden, oprecht berouw dient te 

tonen tegenover Allah (s.w.t), dient te geloven en met deugdzame daden moet komen. Berouw is 

oprecht als de persoon de zonde toegeeft, spijt heeft, en zich stellig voorneemt dit niet meer te doen. 

Dit uit vrees en eerbied voor Allah (s.w.t) en hopende op Zijn beloning en vrees hebbend voor Zijn 

bestraffing.  
 

Allah (s.w.t) zegt: (En voorwaar, Ik ben zeker Vergevensgezind voor degene die berouw toont, 

gelooft, goede daden verricht en vervolgens de Leiding volgt). (S20-A82) 
 

Wat elke moslim en moslima dient te doen is zich bewust te maken van dit grote kwaad en de zaken 

die hiertoe kunnen leiden. Ook dienen zij oprecht berouw te tonen voor alles wat zij in het verleden 

hebben gedaan. Allah (s.w.t) accepteert het berouw van degenen die oprecht berouw tonen en vergeeft 

hen.  

 

Moge Allah (s.w.t) ons leiden tot het tonen van berouw.  

Moge Allah (s.w.t) ons berouw accepteren. 

Moge Allah (s.w.t) onze zonden vergeven. 

 

Amien 
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