In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle.
Alle lof zij Allah, Degene Die alles geschapen en vervolgens vervolmaakt heeft.
Degene Die alles heeft bepaald en vervolgens heeft geleid. De Koning voor Wie niks
op aarde en in de hemelen te moeilijk is. Hij Die de harten wendt en keert en de
moeilijkheden wegneemt. Ik loof mijn Heer en dank Hem. Ik keer terug tot Hem en
vraag Hem om vergiffenis.
Ik getuig dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, alleen
Hij, Degene Die het kent wat wij niet kennen. Ik getuig dat onze profeet en meester,
Mohammed, Zijn dienaar en boodschapper is. Hij heeft zijn volk opgeroepen naar
elke goedheid en heeft hen gewaarschuwd tegen elk kwaad. O Allah, schenk Uw
salaat, salaam en zegeningen aan Uw dienaar en boodschapper Mohammed en aan
zijn familieleden en zijn succesvolle metgezellen.
En zo verder, de imaam gaat deze week verder met het onderwerp aanbidding, zoals
de voorgaande weken, en de goede resultaten hiervan, zowel hier op aarde als in het
hiernamaals. Allah wil ons zo beschermen en zorgen dat we deze aanbidding op de
juiste manier en met de juiste intentie doen. Zo is shirk, het aanbidden van beelden,
een valse aanbidding, waar we ons tegen moeten beschermen.
In de Heilige Qur'aan heeft Allah (swt) ons het voorbeeldige gesprek van Ibrahim
(vzmh) en zijn ongelovige vader gegeven. Ondanks het ongeloof van zijn vader en
de shirk die hij verrichte bleef Ibrahim eerlijk en beleefd tegen hem. Allah zegt in
soera Maryam (41 e.v.) wat als volgt vertaald kan worden:
En vertel over Abraham in het Boek. Hij was eerlijk, een profeet. Hij sprak
tot zijn vader:
"Oh mijn vader, waarom aanbidt u iets dat niet kan horen, dat niet kan
zien, dat u niet ook maar iets zou kunnen helpen?"
"Oh mijn vader, het klopt dat er kennis tot mij is gekomen die niet eerder
tot u gekomen is, volg mij daarom en ik zal u recht leiden naar een effen
pad leiden."
"Oh mijn vader, dien satan niet, want satan is ongehoorzaam tegen de
Barmhartige."
"Oh mijn vader, ik ben zo bang dat de straf van de Barmhartige u zal
treffen en dat u dan een trouwe volger van satan zult worden."
Broeder, zuster, heb je deze woorden goed gehoord? Denk eens diep na over wat je
hier hoorde. Zie de woorden die vol zijn van toewijding en loyaliteit in alle opzichten.
Ibrahim heeft hier zijn vader tot vier keer toe opgeroepen, vier keer vol respect en zo
netjes.
Hij begint zijn oproep met de vraag waarom zijn vader iets aanbidt dat geen kracht
heeft, dat zelfs niet kan horen of zien. Dat wat zijn vader aanbidt, kan hem niet
helpen of baten.
In de tweede oproep maakt Ibrahim (vzmh) duidelijk dat hij iets weet dat zijn vader
nog niet wist. Hierin lezen wij dus dat Allah (swt) Ibrahim tot een van zijn

uitverkorenen heeft gemaakt, een van Zijn Boodschappers die een hogere rang heeft
verkregen, net zoals onze geliefde Profeet (saws). Door te luisteren naar die kennis
komen wij op het juiste Pad. In dit geval roept Ibrahim hier zijn vader op om geen
beelden te aanbidden.
De derde oproep gaat in op de onwetendheid, het grote onweten dat erin schuil
gaat. 'Oh mijn vader, dien satan niet, want satan is ongehoorzaam tegen de
Barmhartige.' Ibrahim zegt zijn vader dat hij door de verkeerde aanbidding satan
volgt en de duivel is immers de vijand van de Heer en ieder mens.
Tenslotte laat Ibrahim in de vierde oproep barmhartigheid, liefde en medelijden
doorklinken. 'Ik ben zo bang...' De angst voor de bestraffing van de Heer die zijn
vader zal treffen, omdat hij zo eigenwijs is en bij zijn ongeloof wil blijven, zindert
door de regels heen. Zijn vader beantwoordt hem met dat hij hem straffen, te willen
stenigen zelfs, maar ondanks dat blijft Ibrahim geduldig, wenst hem slechts de vrede
toe en spreekt een du'a uit voor zijn ongelovige vader, hij blijft alleen tot Allah zijn
Heer bidden.
Onze Profeet (zvmh) heeft in een Hadith gezegd: 'Als je iets verlaat voor Allah, dan
zal Allah iets beters aan jou geven.' Zo vertrekt Ibrahim dan ook. Hij gaat weg van
het volk dat ongelovig bleef. Hij nam er afstand van en God was barmhartig; Hij
schonk Ibrahim goede kinderen. Ibrahim werd beloond om zijn rotsvaste imaan, zijn
geloof, en verdiende daarom een plek in de bovenste rangen. Hij bleef ondanks alles
de boodschap van de ene God verkondigen. De loyaliteit van Ibrahim voor zijn Heer
was ongekend en hij zette alles op alles om de mensen te overtuigen Allah te dienen
en niet voor de beelden te buigen.
De conclusie die wij kunnen trekken uit deze korte geschiedenis van Ibrahim is, dat
als wij afstand nemen van shirk, dus valse aanbidding, en zij die dat wel doen, dan is
dat de weg naar de overwinning. Vreugde en blijheid, hier op aarde, maar ook in het
hiernamaals, komen jou ten deel.
Als laatste heeft de imaam benadrukt dat we verplicht zijn om als moslim een
begrafenisverzekering af te sluiten. Het is niet de bedoeling dat we iedere week in de
moskee geld ophalen om iemand te kunnen begraven. Het is een plicht om dit zelf
goed te regelen en dan pas te vertrouwen om onze oemma.
Moge de vrede, zegeningen en gunsten van Allah zijn met Zijn dienaar en
boodschapper Mohammed en diens familie en metgezellen.
Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr
datum: 01-02-2013
website: www.moskeeabibakr.nl

