Dag 16 – Allah is de enige en laatste Rechter over wie op het rechte pad is en
wie niet (1)
•

Het is alleen Allah Die het beste weet wie werkelijk goed is en wie slecht is:
“(30) … Waarlijk weet uw Heer het beste wie
er van het pad afwijkt en Hij weet het beste
wie er de juiste richting gaat.
(31) … opdat Hij degenen die kwaad doen kan
belonen voor wat zij doen, en degenen die
goeddoen kan belonen met goedheid.
(32) Degenen die de grote zonden en
onzedelijkheden vermijden, behalve het
voorbijgaande idee — waarlijk is uw Heer
Vrijgevig met Vergeving. Hij kent jullie het best
wanneer Hij jullie voortbrengt uit de aarde en
wanneer jullie embryo’s zijn in de baarmoeders
van jullie moeders; dus schrijf jezelf geen
zuiverheid toe. Hij weet het beste wie zich hoedt
voor het kwaad.” – 53:30-32

•

Vers 31 zegt ons dat Allah mensen “beloont” naargelang hun handelingen, wie zij ook moge zijn.
Slechtdoeners worden “beloond” naargelang wat zij doen, en zij die goed doen, worden beloond
met het goede. Het kan ook betekenen dat het gevolg van slecht doen is dat die persoon meer
moed krijgt om nog meer kwaad te doen. En het gevolg van goeddoen is dat die persoon wordt
aangemoedigd om nog meer goed te doen.

•

Maar wie zijn de goeddoeners? Zijn zij perfect en maken ze nooit een misstap? Vers 32 zegt dat
dit degenen zijn die de grote zonden mijden. Er bestaat geen lijst van “grote zonden” en “kleine
zonden”, zoals algemeen wordt gedacht. Elke slechte daad is groot wanneer deze gepleegd
wordt, en hij is klein wanneer deze als een gedachte aanwezig is in je hoofd, of wat hier het
“voorbijgaande idee” wordt genoemd. Allah is “vrijgevig met vergeving”, of deze woorden kunnen
ook worden vertaald als “enorm vergevensgezind”. Hij vergeeft dus de voorbijgaande gedachte of
een kleine stap die niet verder vervolgd wordt, en gaat er niet mee om als een slechte daad.

•

Dan staat er dat Allah het beste weet hoe de mens, als een soort, is geschapen, en hoe elk
individu in genetische zin in elkaar steekt. Een persoon heeft sterke en zwakke punten, zowel als
menselijk wezen, als in zijn of haar individuele hoedanigheid. Dus “schrijf jezelf geen zuiverheid
toe.” Beweer niet dat je zuiver bent, noch denk dat je dat bent. Alleen zij die zich bewust blijven
van hun tekortkomingen en die proberen weg te werken kunnen vooruitgang boeken. Het
voorkomt ook dat je op anderen neerkijkt. Er wordt hier aan het einde herhaald, zoals gezegd
werd aan het begin van het hierboven aangehaalde citaat, dat het Allah is Die het best weet wie
moeite doet om zich te hoeden voor het plegen van kwaad.

•

Evenzo zegt Allah tegen moslims om tegen degenen wiens geloofsopvattingen in tegenspraak en
strijdig zijn met het moslimgeloof te zeggen:

“En waarlijk zijn wij of jullie op een juiste
weg, of in duidelijke dwaling.
Zeg: Jullie zal niet gevraagd worden waar wij
schuldig aan zijn, noch zal aan ons worden
gevraagd wat jullie doen.
Zeg: Onze Heer zal ons samenbrengen, dan zal
Hij naar waarheid een oordeel tussen ons vellen.
En Hij is de Beste Rechter, de Weter.” – 34:24-26
•

Een van ons heeft gelijk en de ander heeft ongelijk. Als wij ongelijk hebben, dan zal Allah u niet
verantwoordelijk houden en als u ongelijk hebt, dan zijn wij er niet verantwoordelijk voor. Het is
alleen Allah die in een volgend leven zal oordelen tussen ons. En Zijn oordeel zal, anders dan dat
van ons, volledig gebaseerd zijn op waarheid, rechtvaardigheid en kennis.

•

Zelfs wanneer hij tot anderen predikt, moet een moslim in gedachten houden dat alleen Allah weet
wie er dwaalt en wie er op de rechte weg is:
“Roep tot de weg van uw Heer met wijsheid en
uitnemende aansporingen, en argumenteer met
hen op de beste manier. Uw Heer kent degenen
die afdwalen van Zijn pad waarlijk het best, en
Hij kent degenen die de juiste richting gaan het
best.” – 16:125

•

Merk op dat een moslim door middel van “wijsheid” anderen tot de Islam moet nodigen. Met
andere woorden, hij moet verstandige en rationele argumenten geven die iemands gedachten
kunnen overtuigen. En via “uitnemende aansporing”, dat wil zeggen, advies geven over hoe
iemand zijn problemen kan oplossen door de boodschap van de Islam te volgen. Argumenten
moeten “op de beste manier”, met beleefdheid, respect en oprechte intenties gebracht worden.
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