In de naam van de Barmhartige, de Meest Genadevolle, de Alhorende, de
Alziende.
Alle lof zij voor Hem. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen het kwaad van onszelf en
tegen onze slechte daden. Wij prijzen Hem en vragen Hem om hulp en vergeving. En
ik getuig dat er geen andere godheid is dan Hij, Hij is Eén en kent geen enkele
deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.
Moge de vrede, zegeningen en gunsten zijn met Zijn dienaar en boodschapper
Mohammed en diens familie en metgezellen.
En zo verder, de imaam gaat deze week verder met de raadgevingen van Loqmaan
Hakim aan zijn zoon. Het geeft ons een prachtige richting waarin we onze jongeren
moeten sturen en die wij zelf moeten gaan. Van deze zachtaardige en goede raad
moeten onze jongeren gebruikmaken en het advies met trots opvolgen. Onze Heer
zegt in Zijn Boek dat we moeten volgen wat Hij heeft geopenbaard en dat het in
onze ziel moet worden geplant. Zo horen wij de adviezen van Loqmaan, de adviezen
die we altijd voor ogen moeten houden en die ons de juiste richting in ons leven
moeten geven. Dat begint, zo zegt Loqmaan tegen zijn zoon, met iglaas, de
aanbidding. Alle shirk is daarbij verboden. Niets of niemand is er naast de Ene te
plaatsen. In al ons handelen moeten we ver wegblijven van shirk, want daarin schuilt
een grote zonde met een zware bestraffing.
We moeten bedacht zijn op de grote en de kleine zonden. De grootste zonde is het
gelijkstellen van iets aan jouw Schepper, dat is shirk. Shirk is niet alleen bijvoorbeeld
zeggen dat de Almachtige een Zoon heeft, nee, het is het ook als je denkt dat de
doden naast Hem zitten om jouw gebeden te verhoren of als je denkt dat er iets is
dat jou meer zal helpen dan de Alhorende, de Alziende.
De kleine zonde is als men bijvoorbeeld pronkt met zijn gebed. Onze Profeet (vrede
en zegeningen zij met hem) heeft gezegd dat hij zich zorgen maakte om de kleine
shirk. Toen de mensen hem vroegen wat dat was, zei hij: 'Dat zijn de dingen die je
doet om gezien te worden.' De H. Qur'aan geeft hierover ook een waarschuwing:
En wee degenen die bidden en de gebeden achteloos opzeggen. En zij, die
er mee te koop lopen. (soera Al Ma'oen 107)
Daarnaast hoorden we in het advies van Loqmaan om onze ouders goed te
behandelen, vooral je moeder, die jou 9 maanden heeft gedragen en zoveel heeft
doorgemaakt, omwille van jou. Zij heeft je 2 jaar gevoed, nachten wakker gebleven,
opgeraapt toen je viel, ja, wie hield er al van jou voordat je kon praten, zelfs nog
voordat je geboren was? Was dat niet jouw moeder? Nooit mogen we dit vergeten,
beste broeders en zusters. Loqmaan vertelt ons dat het respect zelfs zo groot moet
zijn dat je je ouders altijd gehoorzaamt, alleen in het geval dat ze jou vragen om iets
tegen de islaam te doen. Alleen dan. In iedere situatie moeten we netjes blijven,
zelfs al hebben je ouders een andere religie dan islaam. De H. Qur'aan zegt over
jouw ouders:

‘En wees uit barmhartigheid nederig voor hen. En zeg: "Mijn Heer, ontferm
u over hen, zoals zij mij grootbrachten toen ik klein was.”’ (soera Al Israa 24)
Ten derde spreekt Loqmaan over alles wat wij in het geheim doen. Weet dat er altijd
Iemand is Die op de hoogte is. Stiekem bestaat voor een moslim niet. Alles wat wij
verkeerd doen, maar ook alles wat wij goed doen in het geheim is bekend bij de
Alwetende, al is het nog zo klein als een mosterdzaadje in een rots, dat geen mens
gezien heeft. 'Hij kent de oneerlijkheid van de ogen en dat wat de harten
verbergen' (soera Ghafir 19). Zo vroom als dat we ons in de moskee gedragen, zo
vroom moeten we ons ook buiten de moskee gedragen, in het openbaar én in stilte.

Vervolgens waarschuwt Loqmaan om te waken over ons gebed. Dat moet op tijd zijn
en in nederigheid. Alleen dan is ons gebed puur. Het verwaarlozen van het gebed is
het begin van een doodlopende weg. Het gebed is het allereerste waarover wij
ondervraagd zullen worden op de Dag des Oordeels, het eerste! Wil jij na de eerste
vraag al bij de verliezers horen? Ons gebed zal in het Hiernamaals de muur zijn
tussen ons en het Vuur.
Hierna roept Loqmaan zijn zoon op om het goede aan te bevelen en het kwade te
verbieden. Natuurlijk zal niet iedereen willen horen wat je zegt, maar wees daarin
geduldig. Wees rustig als je spreekt en spreek niet met een harde stem. Zeg wat je
aan goeds te zeggen hebt, waarschuw voor het slechte, maar voorkom onnodige
ruzies. Zoek de tussenweg. In onze adviezen moeten we geduldig zijn, niet arrogant
zijn en weten dat de uiteindelijke beslissing niet bij ons ligt.
Beste moslims, het advies van Loqmaan begint met een waarschuwing tegen de
shirk, de grote en de kleine, gevolgd door een oproep tot een groot respect voor je
ouders. We worden gewezen op het onderhouden van het gebed en voor wat wij in
het verborgene doen, zowel het slechte als het goede. Het sluit uiteindelijk af met
hoe wij dit en al het andere moeten overdragen aan onze kinderen en aan onze
medemensen, namelijk geduldig en zachtmoedig, zoekend naar de tussenweg.
Vergeet niet, uiteindelijk is er maar Een die leidt wie Hij wil en laat dwalen wie Hij
wil. Niet jij, maar Hij bepaalt.
Moge de Almachtige ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben
vertaald of geïnterpreteerd.
Moge Zijn zegeningen zijn op onze meester Mohammed en zijn familie en zijn
metgezellen.
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