Dag 21 – Vergiffenis van zonden door Allah (2)
•

Allah betrekt alle mensen bij Zijn vergeving en verklaart:
“Zeg: O Mijn dienaren die buitensporig met
hun zielen zijn omgegaan, wanhoop niet aan
de genade van Allah; waarlijk vergeeft
Allah alle zonden helemaal. Hij is werkelijk
de Vergevensgezinde, de Barmhartige.” – 39:53

•

De mensen die door Allah aangesproken worden als “Mijn dienaren” zijn de hele mensheid. De
mens is als individu verantwoordelijk voor zijn daden en kan zich niet achter iemand verschuilen of
aan iemand vragen om hem van zijn verantwoordelijkheid te verlossen. Aan de andere kant is
Allah buitengewoon vergevensgezind en belooft hier dat geen enkele zonde te groot is voor de
mens, zodat hij met de hulp en vergeving van Allah zijn leven kan veranderen om de uitwerking
van die zonde op zichzelf en anderen ongedaan te maken.

•

De engelen bidden tot Allah om genade te hebben met iedereen:
“De hemelen worden bijkans boven hen
uiteengereten, terwijl de engelen de glorie van
hun Heer roemen en om vergeving vragen voor
degenen op aarde. Waarlijk nu, is Allah de
Vergevensgezinde, de Barmhartige.
En degenen die beschermers nemen naast Hem
— Allah houdt hen in het oog; en u heeft niet
de leiding over hen.” – 42:5-6

•

Eén betekenis is dat de wandaden van de mensen zo ongehoord zijn, dat men hun omvang kan
beschrijven als de hemel die bijna uiteen wordt gescheurd. Toch bidden de engelen voor ieders
vergiffenis. Of het kan zijn dat de oproep en kreet van de engelen om Allah te roemen en Allah te
vragen de mensen te vergeven zo krachtig is, dat het bijna de hemel verbrijzelt. Het vragen om
vergeving door de engelen voor de mensen op aarde betekent dat het de wet van Allah zelf is dat
Hij de mens vergeeft.

•

Engelen vertegenwoordigen ook de goede kant van de mens. Dit geeft aan dat, kijkend naar de
hele mensheid op aarde samen, zijn goede kant om vergiffenis vraagt en deze voldoende verdient
om de straf vanwege gedane kwaad door zijn slechte kant te voorkomen. Het wordt algemeen
erkend dat wanneer een klein aantal mensen binnen een groep of gemeenschap het goede doet,
dan zal dat ook de straf die de slechtdoeners treft afwenden. Zoals de Koran zegt: “Goede daden
verwijderen waarlijk de slechte daden” (11:114).

•

Vers 42:6 (zie hierboven) zegt dat de Profeet niet “de leiding heeft” over de ongelovigen – “zij die
beschermers nemen naast Hem”. Als Allah hen vergeeft, zoals omschreven in vers 42:5, dan kan
de Profeet zich niet mengen in dit oordeel. In feite is het niet alleen de heilige Profeet die hier
aangesproken wordt met de woorden “u hebt niet de leiding over hen,” maar elke moslim. Als
Allah de mensen vergeeft die volgens ons straf verdienen vanwege hun ongeloof en kwaad, dan
hebben wij geen inspraak in deze zaak.

•

Allah's wet van vergiffenis van de mens wordt ook als volgt beschreven:

“En haast jullie naar vergeving van jullie Heer
en een Tuin, zo groot als de hemelen en de aarde;
deze is bereid voor degenen die aan hun plicht
voldoen.
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.
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.” – 3:133-135
•

De mens moet zich spoeden en haasten om Allah's vergeving te verkrijgen. Om dit te bereiken,
moet je onder alle omstandigheden liefdadig zijn, of je nu rijk bent of arm, en je moet je boosheid
tegen anderen in toom houden, en mensen vergeven voor elk kwaad dat ze je aangedaan
hebben. Steeds wanneer je iets verkeerds doet, moet je je tot Allah richten voor vergiffenis.
Natuurlijk, als je iemand geschaad hebt, dan moet je die schade ongedaan maken of de
geëigende straf ondergaan, en vragen om Allah's vergiffenis.

•

Een ander principe dat in de Koran is vastgelegd is:
“En wie kwaad doet of zijn ziel onrecht aandoet,
en dan vraagt om vergiffenis van Allah, die
zal merken dat Allah Vergevensgezind is,
Barmhartig.” – 4:110
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