
Compassie in de islam  
 

Ik zoek mijn toevlucht bij God van de eeuwig (van Gods genade) verstoten Satan. 
 
Bismillahirrahmanirrahim "In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle" 
 

Elke moslim begint met het opzeggen van deze uitdrukking, die een formule genoemd kan 
worden. Deze formule komt minimaal 114 x in de Qur’an voor.  

 
Het woord compassie heb ik gemakshalve opgezocht in het woordenboek en de volgende 

betekenissen gevonden. 
 
COMPASSIE 
1) Clementie 2) Deernis 3) Deelneming 4) Goedertierenheid 5) Gevoel van medeleven 6) Gevoel van 
moede zijn 7) Mededogen 8) Mildheid 9) Medelijden 10) Medegevoel 11) Welwillendheid  
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/pu 
 

Al deze betekenissen komen niet helemaal overeen met de werkelijke betekenis zoals de 
islam er aan geeft. Derhalve heb ik een uiteenzetting vanuit de vertaling van de Qur’an, die ik zelf 
verzorgdheb hierbij toegevoegd. 

 
De Qur’an (16:98) gebiedt: “Als je de Qur’an gaat reciteren, zoek dan toevlucht bij God van 

Satan die eeuwig verstoten is (van Gods genade).” Dit betekent dat iemand voordat hij de Qur’an 
begint reciteren moet zeggen: “Ik zoek mijn toevlucht bij God van Satan die eeuwig verstoten is (van 
de genade Gods).” Dit is een smeekbede waarmee Gods bescherming wordt gevraagd en hulp tegen 
kwade influisteringen van Satan tijdens de recitatie. 
 

Bismillahirrahmanirrahim "In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle" 
Deze gezegende uitdrukking (Bi’smi-llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm, vertaald als “In de naam van 

God, de Barmhartige, de Erbarmer”, kortweg de Basmalah genoemd), is een van de symbolen van de 
islam. Moslims beginnen iedere goede, deugdzame handeling met het uitspreken ervan. Alle dingen 
en wezens komen erdoor tot leven en overleven erdoor. Het deel bi- betekent hier zowel “in” als “met” 
waarmee, afhankelijk van de wetten van de Barmhartige, wat alles en iedereen doet, in en met Zijn 
naam doet. Een minuscuul zaadje in de grond ontkiemt en worstelt zich door aarde en gesteente 
omhoog om naar het zonlicht toe te groeien, Daarbij is het afhankelijk van de wetten van de 
Barmhartige en smeekt het om het (bijzondere) mededogen van de Erbarmer. De mensen, begunstigd 
met een vrije wil, zouden altijd het goede moeten doen en dat in Gods naam moeten doen om Hem te 
behagen, waarbij ze hun inspanningen in en met de naam van God zouden moeten beginnen. Zij die 
zich in het besef van haar betekenis eraan vastklampen en erdoor worden verlicht, kunnen de hoogste 
punt van de menselijke volmaaktheid bereiken.  

 
De uitdrukking “de Barmhartige” is een vertaling van het Arabische ar-Rahmân. Ar-Rahmân is 

een essentiële eigenschap van God, die niet volledig nauwkeurig in een andere taal vertaald kan 
worden. Hoewel Ar-Rahmân een eigenschap van God is kan dit vrijwel altijd als synoniem voor de 
naam “God” (Allah) worden gebruikt, omdat deze eigenschap alleen aan God wordt toegeschreven. 
Het betekent: de Ene met oneindig veel genade, Die de hele schepping met Zijn genade, gratie en 
gunsten, inclusief de gehele mensheid omhelst, zonder onderscheid te maken tussen gelovigen en 
ongelovigen. Hij geeft leven, onderhoudt, voorziet en begiftigt hen met de capaciteiten die elk van 
hen nodig heeft. God heeft het universum geschapen uit en als manifestatie van de genade die Zijn 
naam ar-Rahmânomvat.  

 
Het heelal is het werk van de Barmhartige en de belichaming van Gods genade omarmtde 

gehele schepping. Er zijn twee aspecten van de goddelijke manifestatie die eigen zijn aan het 
universum. Het ene is de universele manifestatie van al Zijn namen in het heelal. Dit is wellicht te 
begrijpen door een vergelijking met de zon die zich door middel van haar licht en de zeven kleuren 
daarbinnen, en haar hitte in de wereld manifesteert. Dit wordt “de manifestatie van de Eenheid” (at-
tadjallî al-Wâhidiyah) genoemd. De (bijvoeglijke) naam de Barmhartige is de bron van deze 
manifestatie. Het is de bron van de schitterende orde in het heelal, die zodanig is dat alles absoluut 
gehoorzaam is aan God, gebonden aan de wetten van de Barmhartige. Een duidelijk voorbeeld en 
zichtbaar symbool hiervan is de levende aarde met alle planten en dieren, en de voorziening, 

http://www.mijnwoordenboek.nl/pu


ondersteuning en ordening daarvan in perfecte harmonie en genade. Dit alles is te danken aan en 
afhankelijk van de manifestatie van God als de Barmhartige.  

 
Het andere aspect van de Goddelijke manifestatie kan wellicht worden begrepen door een 

vergelijking met de specifieke manifestatie van de zon op elk afzonderlijk ding, overeenkomstig het 
vermogen van dat ding. Dit is Gods specifieke manifestatie in ieder ding met een paar van Zijn namen, 
waar de andere namen ondergeschikt aan zijn. Deze manifestatie is het resultaat van Gods 
eigenschap ar-Rahîm, wat vertaald wordt als “de Erbarmer of de Genadevolle”, en wordt “de 
manifestatie van de Goddelijke absolute Eenheid of de Uniciteit” genoemd (at-tadjallî al-Ahadiyah). Als 
ar-Rahmân (de Barmhartige) omvat God de gehele schepping zonder onderscheid te maken tussen 
geloof en ongeloof, waarheid en leugen, goed en fout, mooi en lelijk, goed en kwaad, terwijl Hij als ar-
Rahîm(de Erbarmer) vooral genadig met betrekking tot geloof, rechtvaardigheid, waarheid, juistheid, 
schoonheid en goedheid in zowel deze wereld als, en vooral, in de andere wereld in het hiernamaals. 
Niemand heeft een aandeel in het tot stand komen van zijn bestaan [d.w.z. niemand heeft enige 
zeggenschap over zijn eigen ontstaan en schepping], over de bepaling van de plaats of tijd van zijn 
geboorte en dood, ras, huidskleur, fysieke kenmerken en het functioneren van zijn lichaam. Deze zijn 
alle afhankelijk van de absolute keuze van God als de Barmhartige en kunnen dan ook geen reden 
vormen voor superioriteit of inferioriteit, oftewel discriminatie tussen mensen. Daarentegen kunnen de 
bewuste bewoners van de aarde (de djinn en de mensen zie soera 46 voetnoot 10) kiezen tussen 
geloof en ongeloof, rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid, goed en fout, goed en kwaad, waarheid 
en leugen door hun vrije wil te gebruiken en zijn ze derhalve verantwoordelijk voor hun keuzes. Als 
zijnde Ar-Rahîm (de Erbarmer) helpt God degenen die geloof, het rechtvaardige en goede in deze 
wereld verkiezen en beloont Hij hen met eeuwige geluk in het hiernamaals. Door ar-Rahman(de 
Barmhartige) zijn wij op aarde gekomen. Door ar-Rahîm(de Erbarmer) kunnen wij onze vrije wil 
gebruiken om de juiste keuzes te maken, de fantastische werken van Gods kunst doorgronden, weten 
wat geloof religie en profeetschap inhouden en het ware, eeuwige geluk in het paradijs bereiken. 
 
La taknatoe min rahmetillah. 39:53 

 
39:53: “Zeg: “(God geeft jullie hoop): “O Mijn dienaren, die verkwistend zijn geweest (van de 

hen door God gegeven mogelijkheden en vaardigheden) jegens hun eigen zielenheil! Geeft de hoop 
op Gods genade niet op. Voorzeker, God vergeeft alle zonden. Hij is inderdaad de Vergevensgezinde, 
de Barmhartige Erbarmer.”  
 

Dit vers bevat in de eerste plaats geweldige goed nieuws, want het verklaart dat er geen 
onvergeeflijke zonde bestaat. Dat betekent, zelfs als men het geloof in God verloochent of Hem 
gelijken toeschrijft of men nou een atheïst is of een materialist, God hem of haar op voorwaarde dat 
men berouw toont en tot inkeer komt vergeeft. Ten tweede, God vergeeft iedere zondaar die Hij wil, 
tenzij iemand niet in Hem gelooft (of in een van de zuilen van het geloof) of Hem deelgenoten toekent 
(zie ook soera 4:48). Ook al kan Hij vergeven wie Hij wil, Hij heeft Zijn vergeving afhankelijk gemaakt 
van oprechte berouw en dat iemand zijn weg verbetert, zoals hierna in de volgende verzen opgemerkt 
zal worden. Dus dit vers, dat de grootste belofte in de Qur’an bevat, wordt gevolgd door 
opeenvolgende waarschuwingen. Dit is een van de meest betekenisvolle voorbeelden van de 
methode van waarschuwing en aanmoediging van de Qur’an. Het waarschuwt mensen tegen het zich 
begeven op slechte wegen door hun vertrouwen in de eindeloze genade van God te stellen, [waardoor 
ze op Zijn vergeving hopen]. 
 
“Mijn Barmhartigheid heeft mijn Toorn overtroffen.” 

 
Deze uitdrukking is een HadisQoedsi, een directe openbaring van God aan de Profeet, die 

niet in de Qur’an wordt geschreven, maar door profeet Mohammed, vzmh, gecommuniceerd wordt 
met de metgezellen en er zelf invulling aan geeft. 
 

De barmhartige God, wiens Barmhartigheid ongeëvenaard is en die onvergelijkbaar is met alle 
barmhartigheid in de wereld, die slechts een druppel in de oceaan is, verhult zichzelf in werkelijkheid 
voortdurend en ondanks alles vergeeft Hij ons en vergeeft Hij alles. Dit varieert van de ongepaste 
woorden die onze oren bereiken (roddel!) en die onze geesten verduisteren, tot een vuiligheid [zowel 
milieuvervuiling als morele vervuiling], die heen en weer stroomt vanuit het universum naar de door 
ons vervuilde maatschappij. 
 



God stelt een vraag in de Qur’an aan de gelovigen: ‘Willen jullie ook niet graag dat God jullie 
vergeeft?’ Dit is een zeer fijnzinnige, serieuze en waardevolle vraag, gericht op mensen zoals wij, die 
zich altijd behoren te zuiveren. Middels dit vers, laat God ons weten dat wij- net zoals Hij ons vergeeft- 
de gemaakte fouten ook aan elkaar behoren te vergeven en dit werd ons, via het karakter van 
AboeBakr, geïllustreerd als een, in de Qur’an, vermelde deugdzaamheid. 
  
Het voorbeeld van Taïf 
 

Een voorbeeldvan hoe deze genade, vergevingin de praktijk is uitgevoerd kan ik geven uit het 
leven van onze Profeet. Toen Profeet Mohammed, vzmh, door de mensen in Mekka zwaar vervolgd 
werd en mishandeld en het leven zuur werd gemaakt, hij naar de stad Taïf, vlakbij Mekka, ging om 
daar zijn boodschap te verkondigen. Daar aangekomen wilde hij iedereen die hij tegenkwam zijn 
boodschap verkondigen, maar de ongelovigen in die stad zeiden tegen de kinderen dat zij deze man 
die bezeten moest zijn, met stenen moesten bekogelen en hem wegjagen, want hij zou onheil 
brengen in de stad. 
 

De kinderen stonden aan de beide kanten van de weg en gooiden met stenen naar hem, 
waarbij hij gewond raakte. Toen kwam de aartsengel Gabriel naar hem met de boodschap om de stad 
Taïf ondersteboven te draaien. Daarop antwoordde de profeet dat hij dat niet wilde want het zou 
kunnen dat niet deze mensen maar hun nakomelingen in God en zijn boodschap zouden geloven. 
Vermoeid en bebloed ging hij in de schaduw van een boom van een tuin zitten om bij te komen en zijn 
wonden te schonen. Op dat moment stuurden de eigenaren van deze tuin een tros druiven naar hem 
met hun bediende. Toen de bediende bij hen aankwam en hem de druiven aanbood, begon hij met de 
spreuk “In de naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle” om van de druiven te eten. De 
bediende zei hierop dat hij deze woorden nog nooit eerder had gehoord. De Profeet vroeg naar de 
bediende waar hij vandaan kwam. De slaaf van de tuineigenaren zei dat hij uit Ninevé kwam. Daarop 
zei de Profeet dat hij uit de stad van zijn broeder Jonas komt. De slaaf vroeg hoe hij Jonas kende, 
waarop de Profeet antwoordde dat hij een profeet was en dat hij dat ook is en begon zijn boodschap 
aan deze slaaf uit Ninevé te verkondigen. Daarop zei de slaaf dat hij wel geloofde in hem als 
boodschapper en sprak de geloofsbelijdenis van de islam uit. 
 

Dit verhaal dat een mooi voorbeeld is van zijn Mededogen/Compassie, toont aan dat hij altijd 
Compassievol is geweest. Als hij in was gegaan op het voorstel van Gabriel om de stad 
ondersteboven te draaien zou deze slaaf uit Ninevé niet de kans hebben gehad om in God en Zijn 
boodschapper te kunnen geloven. 
 
 Maar hoe kan ik als moslim invulling geven aan deze genade in de praktijk? Onze profeet 
heeft ons richtlijnen gegeven hoe we in de dagelijkse omgang met mensen om moeten gaan. Ik kan 
uit vele daarvan slechts een noemen en dat is zijn gebod om goed met je buren om te gaan. In een 
overlevering van Hem wordt verteld dat Aartsengel Gabriël tot hem kwam en hem over de rechten van 
de buren vertelde. Hij vertelde zo veel en genuanceerd dat ik vreesde dat God de buren elkaars 
erfgenamen zou maken. Derhalve kent hij de buren drievoudige rechten toe.1- Het zijn je gewone 
buren, 2- Het zijn je buren en geloofsgenoten en, 3-Het zijn je buren, ook je familie en geloofsgenoten. 
Hij zegt in een andere overlevering dat de grens van de buren 40 huizen in de omtrek is. Dus de hele 
wijk is eigenlijk je buren. Daarbij geeft hij nog een zware taak mee en zegt: ‘Wie met een volle maag 
naar bed gaat, terwijl zijn buren honger lijden, behoort niet tot mijn gemeenschap.’ Dus tel uit je winst. 
 
 Als Stichting Islam en Dialoog hebben we jarenlang onze mensen gevraagd en geadviseerd 
om in de maand Ramadan hun buren uit te nodigen voor de iftar-maaltijden, dit is het verbreken van 
het vasten, om invulling te geven aan de boodschap van onze Profeet. We hebben ook andere 
activiteiten georganiseerd, die speciaal voor de armen in de samenleving bestemd zijn. 

Ik dank u van harte voor uw aandacht en de uitnodiging om over de compassie in de islam te komen 
vertellen. 

Emrullah Erdem, 19 november 2013 

PlatformINS, voorheen Stichting Islam en Dialoog 


