
Vasten – 4 
 

Hoofdstuk 3, Āl ‘Imrān– De familie Amram 
 
 
132  En gehoorzaam aan Allah en de Boodschapper, opdat u genadig behandeld 
wordt. 
133  En haast u naar vergeving van uw Heer en een Tuin, zo groot als de hemelen en 
de aarde; het is bereid voor degenen die aan hun plicht voldoen. 
134  Degenen die uitgeven in voorspoed en in tegenspoed en degenen die (hun) 
boosheid bedwingen en mensen vergeven. En Allah heeft degenen die goeddoen (aan 
anderen) lief. 
 

Noot: Het bedwingen van je boosheid, vergeven, en goed doen aan anderen 
versterken, afgezien van het feit dat het prachtige morele eigenschappen zijn, 
de band van eenheid die zo noodzakelijk is voor succes. Dit vers heeft bij vele 
gelegenheden moslims met de edelste gedachten van tolerantie en 
menslievendheid geïnspireerd.  
Een bediende van [imam] Hasan verkreeg zijn vrijheid en financiële bijstand 
door het opzeggen van dit vers toen hij een kokend heet bord eten liet vallen 
op zijn meester. Denkend dat hij gestraft zou worden voor zijn fout, haalde hij 
deze woorden aan: 
“degenen die (hun) boosheid bedwingen” 
Hasan zei dat hij niet boos was. 
“En mensen vergeven,’" voegde de bediende daaraan toe. 
Hasan zei: “Ik heb u vergeven.” 
“En Allah heeft degenen die goeddoen lief,” zei de slaaf tenslotte. 
“Ik geef u uw vrijheid terug en vierhonderd zilverstukken,” was de reactie van 
Hasan. 

 
Recentelijk is het onderwerp van “moslimboosheid” en de 
onrechtvaardigheden die medemoslims elders op de wereld ondergaan zeer op 
de voorgrond getreden in het nieuws en in discussies. Men zegt dat deze 
boosheid extremistische groepen aanmoedigt om hun woede en frustratie te 
koelen door buitensporig geweld zonder achting voor de levens van 
onschuldige mensen. Als het inderdaad boosheid is die deze daden 
aanwakkert, dan is het voor een moslim een zeer belangrijke zaak om uit te 
zoeken wat de leer is van de Heilige Koran en de Heilige Profeet Mohammed 
hoe men zich moet gedragen wanneer men boos is 
 
Deze passage leert ons drie graden van hoe te reageren tegenover degenen die 
ons verkeerd hebben behandeld, en we dienen op te klimmen naar het niveau 
dat het meest effectief is onder de omstandigheden. 



 
De laagste graad die van ons wordt verlangd, is dat we onze boosheid 
bedwingen, en dit is het minste wat we kunnen doen. Elke reactie die op 
boosheid is gebaseerd, zal onvermijdelijk buitensporig en onrechtvaardig van 
aard zijn, en kan zelfs de benadeelde partij schade berokken. Daarom moet 
onze reactie begrensd zijn door die in de juiste verhouding en rationeel te laten 
zijn. 
 
We kunnen verder gaan dan het onderdrukken van onze boosheid en degenen 
die ons verkeerd behandelen vergeven in plaats van hen te willen straffen, 
indien dat ervoor zorgt dat ze hun onrechtvaardigheden inzien en hun 
handelwijze veranderen. 
 
Tenslotte kunnen we zelfs nog verder gaan en kwaad met goed vergelden, en 
ook hier als ze daardoor hun wangedrag opgeven. 

 
 
135 En degenen die, wanneer zij een onzedelijkheid begaan of hun zielen onrecht 
aandoen, Allah gedenken en om vergeving vragen voor hun zonden. En wie anders 
dan Allah vergeeft er zonden? En zij volharden bewust niet in wat zij doen. 
136 Hun beloning is bescherming van hun Heer, en Tuinen waardoor rivieren stromen 
om in te verblijven. En uitmuntend is de beloning voor de werkers! 
 

Noot: Volgens deze passage loopt de weg naar de hemel alleen via het 
onderdrukken van je boosheid en het vergeven van andere mensen. 
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