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Alle lof aan Allah die ons heeft geleid tot de Islam. Ons wijsheid en Zijn Boek (de Koran) heeft
onderwezen. Ons tot het beste volk heeft gemaakt als voorbeeld voor de mensheid. En ons heeft
gekleed met de kledij van Godsvrees, de beste kledij. Wij prijzen U Allah dat U ons de Islam heeft
gegeven en wij prijzen U dat U ons de overtuiging heeft gegeven en wij prijzen U dat U ons de Koran
heeft gegeven en wij prijzen U dat U ons voorzien heeft van naasten en andere rijkdommen en wij
prijzen U in iedere situatie waarin we ons bevinden.

Beste dienaren van Allah, vrees jullie Heer. Weet dat er een duidelijke bedoeling zit in het
voorbijgaan van maanden en jaren en de wisseling van nacht en dag. Allah heeft de nachten en
dagen als een bron gemaakt voor het verrichten van daden totdat we ons einde bereiken. Vervolgens
zal bekeken worden wat aan goede daden en slecht daden is verricht.

In de preek van vandaag wil ik stil staan bij het onderwerp ‘’het onderling hebben van onenigheid. Dit
onderwerp zal ik bespreken in drie onderdelen. Deel 1: het belang van eenheid en het belang van
voorkomen van onenigheid. Deel 2: Wat zijn de oorzaken van onenigheid? Deel 3: Welke oplossingen
zijn er voor onenigheid?

Deel 1:
Weet beste dienaar dat er consensus is onder de vroegere geleerden en de geleerden daarna over
het belang van het hebben van eenheid onderling en het gezamenlijk vasthouden aan het koord (het
geloof) van Allah. We dienen onenigheid zoveel mogelijk te voorkomen. Maar indien er onenigheid is
tussen ons, houden we ons dan aan de gedragsregels die horen bij het bespreken en oplossen van
onenigheid? Richten we ons bij het oplossen van onenigheid op het bereiken van een oplossing die
het algemene belang ten goede komt? De gehele gemeenschap ten goede komt of richten we ons op
het bereiken van een oplossing die enkel goed is voor jezelf of een aantal individuen? Indien wij
onenigheid hebben denken we dan aan de woorden van Allah?‘’ Als jullie over iets van mening
verschillen, legt het dan voor aan Allah en de Boodschapper indien jullie in Allah en de Laatste Dag
geloven. Dat is beter en een betere afsluiting.’’(4:59). Het vormen en vasthouden van de eenheid is
een verplichting die Allah ons oplegt. Allah zegt: ‘’En hou jullie allen stevig vast aan het koord (het
geloof) van Allah en wees niet verdeeld. Gedenk de gunst die Allah jullie schonk toen jullie vijanden
waren en Hij jullie harten tot elkaar bracht en jullie door Zijn gunst broeders werden, toen jullie op de
rand van de afgrond van de Hel waren en Hij jullie ervan redde. Zo heeft Allah Zijn Tekenen voor jullie
duidelijk gemaakt. Hopelijk zullen jullie leiding volgen.’’ (3:103).

De eerste daad die de profeet (vzmh) verrichte toen hij van Mekka naar Medina emigreerde was het
bouwen van een moskee waarin mensen werden onderwezen over het geloof en het juiste gedrag.
Het tweede wat hij deed was eenheid en broederschap brengen tussen de gelovigen van de
verschillende stammen die in Medina leefden en hen wijzen op het feit dat de functie van een
moskee enkel slaagt als we een eenheid vormen en gezamenlijk vasthouden aan het koord (het
geloof) van Allah. En dat we enkel krachtig kunnen zijn tegen mensen die ons kwaad willen aandoen
als we een eenheid zijn. Deze les van de profeet (vzmh) is ook voor de generaties die na hem zijn
gekomen. Ook een les voor ons. En als de gelovigen van mening verschilden en hierover
discussieerden dan was hun intentie enkel om de waarheid omwille van Allah te vinden en voor het
algemeen belang van de gehele gemeenschap. In vele verzen in de Koran wordt door Allah het
belang van eenheid en broederschap benadrukt. ‘’en twist niet onderling, waardoor jullie
ontmoedigd raken en jullie kracht verdwijnt’’ (8:46). De enigen die profijt zullen hebben van onze
onenigheid zijn degenen die niet willen dat het geloof van Allah verspreid wordt, dat wij goedheid en
vrede verspreiden aan de gehele mensheid. Hoe kunnen we dit doen als we onze eigen onenigheid
oplossen met onwaarheden, agressie en groepsvorming? In een overlevering zegt de profeet (vzmh):
‘’Alles van een moslim is onschendbaar voor een andere moslim: zijn bloed, zijn bezitting en zijn eer.”



Deel 2:
De grootste oorzaak van verdeeldheid en onenigheid onder moslims is roddelen en elkaar lasteren.
De profeet (vzmh) heeft gezegd ’’De roddelaar zal het Paradijs niet betreden.’’ Het roddelen of
lasteren is het verspreiden van informatie om schade aan een persoon of gemeenschap te
berokkenen. Dit gedrag is een grote zonde bij Allah. Een gelovige dient hiervoor te waken en bij
onenigheid goed na te denken over wat hij zegt en verspreidt aan informatie. De profeet (vzmh) zei
hierover: “Waarlijk, een dienaar kan een woord spreken zonder zich te bedenken of het goed of slecht
is en kan daardoor verder in het Hellevuur vallen dan de afstand tussen het oosten en het westen.”
De Profeet (vzmh) liep op een dag twee graven voorbij en zei: Hier liggen twee personen die gestraft
worden. De eerste zaaide onenigheid tussen de mensen door kwaadsprekerij…..

Een tweede oorzaak van verdeeldheid en onenigheid is het verrichten van zondes. Allah straft een
gemeenschap indien zij veelvuldig zonden begaan. Daarom dient eenieder van ons bij zichzelf te rade
te gaan over wat hij zelf verkeerd heeft gedaan en of hij heeft bijdragen aan verdeeldheid en
onenigheid. De vrome voorgangers gaven elkaar niet de schuld maar keken naar hun eigen gedrag en
hetgeen wat zij zelf konden doen om de situatie te verbeteren.

Een derde oorzaak is de shaytaan (de duivel) die gezworen heeft bij Allah dat hij alles in het werk zal
stellen om onenigheid, verdeeldheid en vijandschap onder de gelovigen te creëren. Wees bewust van
de influisteringen van de shaytaan en neem hem tot jouw vijand. Allah zegt: “Waarlijk, Satan is voor
jullie een vijand, beschouwt hem daarom als een vijand’’(36:6).

Deel 3:
Het eerste wat we dienen te doen om onenigheid en verdeeldheid op lossen is terugkeren naar de
Koran en naar het voorbeeld van de profeet (vzmh). Allah zegt: ‘’ Als jullie over iets van mening
verschillen, legt het dan voor aan Allah en de Boodschapper indien jullie in Allah en de Laatste Dag
geloven. Dat is beter en een betere afsluiting.’’(4:59). In iedere gemeenschap dienen er mensen te
zijn die kennis hebben van het Boek van Allah en het voorbeeld van de profeet (vzmh). Deze mensen
dienen in staat te zijn om mensen bij elkaar te brengen en hun tot verzoening te brengen door
adviezen en wijsheden. Deze mensen moeten bekend staan om hun vriendelijkheid. De
Boodschapper van Allah (vzmh) heeft gezegd: “Er is geen vriendelijkheid in een zaak of deze siert het.
En het wordt niet van een zaak weggenomen of het maakt het gebrekkig.” En “Allah is vriendelijk en
Hij houdt van vriendelijkheid in alle zaken.”

Tot deze geleerden/oproepers tot het goede, dienen we ons als gemeenschap te wenden. We dienen
ons niet te wenden tot onwaarheden, agressie en groepsvorming. Daarnaast dient een oplossing
altijd het algemene belang te dienen.

Ten tweede dienen we te weten en ons constant te realiseren dat onze kinderen (uw zonen en
dochters) lijden onder onze onenigheid en verdeeldheid. Onze kinderen zullen de moskee verlaten
en vermijden. Erger nog, zij zullen deze onenigheden van ons erven en doorgeven aan hun kinderen.

Ten derde, de profeet (vzmh) leert ons om niet altijd ons gelijk te willen halen ook al ben je degene
die gelijk heeft. Je zult een beloning krijgen voor het feit dat je je gelijk laat liggen omwille van Allah
en om de eenheid te bewaken. De profeet (vzmh) zei: “Ik garandeer een huis aan de rand van het
Paradijs aan degene die een discussie vermijdt zelfs als hij gelijk heeft.”

Tot slot dienen we ons beste broeders en zusters te realiseren dat de dood dichtbij is. Er gaat geen
dag voorbij of we horen een broeder is overleden, een vriend is overleden. Realiseer je dat jij de
volgende kunt zijn en dat je alleen rekenschap zult moeten afleggen over je daden.


