In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle.
Alle lof zij Allah. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen het kwaad van onszelf en tegen
onze slechte daden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén
en kent geen enkele deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.
En zo verder, de imaam benadrukt deze week in zijn khoetbah de grote waarde die
de sharia hecht aan het inplanten van het juiste gedrag in de harten van de mens.
Dit moet al gebeuren bij onze kinderen. Hoe de kinderen zich ontwikkelen ligt voor
een groot gedeelte bij de opvoeding. De aglaaq, dus de goede manieren en hoe je
met elkaar omgaat, moet al vroeg in de harten worden geplant. Dit vormt de basis
voor een bloeiende toekomst.
Goede manieren zijn een eigenschap van de islaam; daarom werd onze geliefde
Profeet (zegeningen en vrede zij met hem) als het beste voorbeeld gestuurd om te
weten hoe wij ons moeten ontwikkelen. Dat is de reden achter de boodschap van
Rasulo Allah (sallalahu aleyhi wa salam). Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat de
Boodschapper van Allah (zvmh) heeft gezegd: “Ik ben slechts gestuurd om de goede
manieren te voltooien.” De pijlers van de islaam zijn hiervoor de wortels waarna het
goede gedrag dus moet opbloeien.
Je aanbiddingen zijn het begin en de basis van dat begin ligt bij de salaat. Het doel
van de islaam is namelijk dat je het juiste doet en ver weg blijft van het slechte. Laat
zien dat je streeft naar het perfecte gedrag dat Allah aan jou heeft voorgeschreven.
In de Heilige Qur'aan zegt Hij:
'Verkondig wat aan jou in het Boek is geopenbaard, en verricht je gebed.
Het gebed houd je af van ondeugd en kwaad. En God gedenken weegt
inderdaad het zwaarst. God weet wat je doet.' (soera Al 'Ankaboet 45)
De zakaat, de aalmoes, heeft als bedoeling om de wederzijdse barmhartigheid uit te
dragen. Zo smeden wij als moslims een hechte band. Onze oemma, de islamitische
gemeenschap, helpt elkaar, draagt elkaar. De zakaat ondersteunt ons hierin en
bevordert onze broederschap. Allah (swt) zegt hierover:
'Neem aalmoezen van hun bezittingen aan als een liefdegave, waardoor je
hen reinigt en loutert. En bid voor hen; uw gebed is voor hen een bron van
geruststelling. En God is horend en wetend.' (soera At Tawba 103)
Ook het vasten is een van de pijlers van de islaam. Dat vasten heeft als bedoeling
aan jullie godsvrees, taqwa, in jullie gedrag aan te brengen. In jouw daden moet er
een angst zijn voor bestraffing, maar zonder enige wanhoop. God zegt hierover in de
Heilige Qur'aan:
'O, jullie gelovigen, het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het voor
degenen vóór jullie ook was voorgeschreven, zodat jullie vroom en
vrezend zullen zijn.' (soera Al Baqara 183)

De bedevaart, de hadj, naar het huis van Allah heeft als doel dat je afstand neemt
van al wat slecht is in je karakter. Zo zien wij dat de aanbiddingen als bedoeling
hebben ons innerlijk te vullen met alleen de beste eigenschappen. Allah zegt over de
hadj:
'De maanden van de bedevaart zijn bekend en als iemand besluit om op
bedevaart te gaan in deze maanden, bedenk je dan dat er geen
huwelijksomgang, geen ondeugd of ruzie tijdens de bedevaart mag zijn.
En wat je ook aan goeds doet, God weet het. En neem mee wat je mee
moet nemen, maar het beste dat je mee kunt nemen, is godsvrees. En
vrees Mij alleen, o mensen die het begrijpen.' (soera Al Baqara 197)
Broeders en zusters, jouw manieren moeten het bewijs zijn van onze islaam.
Iemands islaam en de wijze waarop iemand zich gedraagt zijn een logisch gevolg van
elkaar. Overleveringen en de sharia willen ons wakker schudden en bewust maken
van onze omgang met onze omgeving. De Boodschapper van Allah (zvmh) heeft
gezegd: 'Bij Allah, ware gelovigen (3x) wie zijn dat? Als zijn buurman zich niet veilig
voelt, nee, zij zijn het niet!'
Daarnaast heeft hij eens op een dag aan zijn vrienden gevraagd: 'Weten jullie wie
het armst is?' Zijn vrienden antwoordden: 'De mensen die geen geld of goederen
hebben.' Maar daarop zei hij toen: 'De armste is de persoon die op de Dag des
oordeels met zijn gebed, aalmoes, vasten, bedevaart en al het goeds is gekomen,
maar hij heeft gelasterd, gevloekt, anderen slecht behandeld, geld afgepakt,
gemoord, geslagen, dan deelt Allah al zijn verdiende hasanaat van zijn goede daden
over zijn slachtoffers, totdat alle hasanaat op is en hij nog steeds een schuld heeft bij
de mensen die hij zo slecht behandelde. Dan wordt de schuld op zijn schouders
gelegd en hij wordt naar het Vuur geleid.'
Onze profeet (zvmh) heeft ons laten zien dat het juiste gedrag bestaat uit geduld en
warme vriendschappen, gebaseerd op barmhartigheid, op het goed denken over
anderen, dus niet veroordelend. Dat wist de zonden uit, zoals reinigend water.
Daarentegen zijn jaloezie en het niks gunnen aan anderen, slecht praten,
veroordelen en bedriegen eigenschappen van een slecht karakter. Zoiets maakt alle
goede daden waardeloos. Onze Profeet (zvmh) heeft gezegd: 'Ik zeg jullie dat wie
het meest van mij houdt en die het dichtst bij mij zit op de Dag des oordeels, dat dit
degene is met het beste gedrag.'
De H. Qur'aan geeft ons verschillende adviserende waarschuwingen. Die moeten wij
ook overdragen aan onze kinderen, onze jongens en meisjes, en een van deze zijn
de adviezen van Loqmaan aan zijn zoon. Hierover vinden wij in de H. Qur'aan het
volgende:
Toen Loqmaan tot zijn zoon, terwijl hij hem raad gaf, zei: "O mijn zoon,
ken geen medegoden toe aan Allah; afgoderij is inderdaad een groot
onrecht."

Wij hebben de mens goedheid op het hart gedrukt over zijn ouders, zijn
moeder droeg hem in zwakte op zwakte, en voedde hem twee jaar lang.
Zeg Mij en uw ouders dank en tot Mij is de terugkeer. Maar als je ouders
proberen dat je iets aan Mij toevoegt, zonder dat je er iets van weet,
gehoorzaam hen in dat geval niet. Maar vergezel hen wel vriendelijk in de
wereld en volg de weg van degenen die zich tot Mij richten. Dan zul je tot
Mij terugkeren en Ik zal jullie op de hoogte brengen van wat jullie deden.
Loqmaan zei toen: "O mijn lieve zoon! Al zou het alleen maar het gewicht
van een mosterdzaadje zijn, en al zou het zich in een rots bevinden of in de
hemelen of op aarde, Allah zal het zeker tevoorschijn halen. Voorwaar,
God is zachtmoedig en alwetend.
O mijn zoon, onderhoud het gebed en beveel het goede aan en verbied het
kwade en verdraag geduldig wat je ook overkomt. Weet hoe belangrijk dit
is! En keer je hoofd niet af van de mensen of loop niet trots rond op de
aarde, want Allah houdt van geen enkele hoogmoedige opschepper. En
loop op een gewone manier en spreek met een zachte stem, want de
meest onaangename stem is het gebalk van een ezel." (soera Loqmaan 1319)
In deze gezegende verzen vinden wij een aantal eigenschappen voor het beste
gedrag en een goede waarschuwing. Loqmaan adviseert hier zijn zoon en raadt het
goede aan. Dat begint met de juiste aanbidding tot Allah, geen shirk in de
aanbiddingen en ook niet in wat je verder doet. Shirk is een groot onrecht en grote
zonde. Allah heeft immers gezegd dat Hij iedereen vergeeft, behalve degene die
shirk pleegt. In de Heilige Qur'aan zegt Hij:
Allah vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten worden toegekend, maar Hij
zal, buiten dat, vergeven wie Hij wil. En wie wel iets met God
vereenzelvigt, is inderdaad ver afgedwaald. (soera An Nisa 116)
Beste moslims, samengevat: aan jouw gedrag moeten anderen kunnen zien dat je
een moslim bent. In al jouw daden, dus alles wat je doet, moet je bewust zijn van
Allah (swt). Hij heeft ons de islaam als levenswijze voorgeschreven en ons de Profeet
(zvmh) als voorbeeld gegeven. Islaam is leven in vrede, islaam is handelen in kalmte,
islaam is de kracht in jouw gedrag.
Moge Allah (swt) ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of
geïnterpreteerd.
De zegeningen van Allah zijn op onze meester Mohammed en zijn familie en zijn
metgezellen.
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