In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is
voor Hem, de Vergever, de Opsteller van de Rekening. Wij zoeken toevlucht bij Hem
tegen het kwaad van onszelf en tegen onze slechte daden. Wie door Allah is geleid,
niemand kan hem doen dwalen en degene die door Allah tot dwaling wordt gebracht,
niemand kan hem leiden. 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 van de juiste Weg en de waarheid is.
'Oh gij die gelooft! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet
anders dan als moslims.' (soera Al Imraan 102)
'Oh, gij die gelooft! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede
daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn
boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.'
(soera Al Ahzaab 70-71)
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 heeft deze week gesproken over amanah, de taak van
vertrouwen die wij van Allah hebben gekregen. Amanah is de opdracht die de andere
dingen die Allah heeft geschapen niet wilden, omdat het te groot was. De mens
begreep niet hoe enorm deze taak zou zijn en nam hem uit onwetendheid aan.
Omdat wij mensen deze opdracht van vertrouwen van Allah wel aannamen, worden
wij beloond als wij goed doen en gestraft als wij verkeerd doen. Op die manier
kunnen we zakken of stijgen in rang, maar dat ligt dus aan je eigen gedrag. Jijzelf
bepaalt of je gelovig, ongelovig of een hypocriet bent. Vorige week hebben wij al
gehoord wat hypocrisie en huichelarij inhoudt en Allah gevraagd ons er tegen te
beschermen. Hij zegt in de H. Qur’aan over het aannemen van de amanah:
Wij hebben de hemelen, de aarde en de bergen een toevertrouwde taak
aangeboden, maar zij weigerden dit te dragen en waren er bang voor,
maar de mens nam het op zich. Hij is onrechtvaardig tegenover zichzelf,
onwetend. Om die reden zal Allah huichelachtige mannen en vrouwen, en
afgodendienaren en afgodendienaressen straffen. En om die reden wendt
Allah zich genadig tot gelovige mannen en vrouwen. God is vergevend en
barmhartig. (soera Al Ahzaab 72-73)
Beste mensen, het vertrouwen is iets breeds, iets dat heel diep gaat. Alles wat aan je
wordt toevertrouwd op een bepaald moment, moet je ook op een ander moment
weer geven aan degenen die er recht op hebben. Als mensen je kunnen vertrouwen,
betekent dat mensen zich veilig voelen als ze bij jou zijn en ze durven ook dingen bij
jou achter te laten, omdat ze weten dat jij er op de juiste manier op zult letten. Zo
geeft Allah (swt) ons in de H. Qur’aan de vertelling van Musa (as). Als hij uit Egypte
vertrokken is en in het land van Madyan aankomt, ziet hij twee vrouwen die hun
kudde niet naar de waterput kunnen brengen, omdat zij wachten tot de mannen bij
de put klaar zijn. Als Mozes hen helpt, wordt hij daarna uitgenodigd bij hun oude
vader. Dan zegt een van de vrouwen:
‘Mijn vader, neem hem toch in dienst. Je kunt het best iemand in dienst
nemen die sterk en betrouwbaar is.’(soera Al Qasas 26)

De vader vertrouwt hem een van zijn dochters toe, laat Musa met haar trouwen en
neemt hem een aantal jaar in dienst.
De profeet (saws) heeft gezegd: 'Jullie zijn allemaal als een herder en iedere herder
is verantwoordelijk over zijn eigen kudde.' Iedereen heeft dus een eigen stuk waar
hij verantwoordelijk voor is. De man is verantwoordelijk voor zijn gezin, de vrouw is
verantwoordelijk voor het huishouden en een werknemer is verantwoordelijk voor
zijn werk en wat hij van zijn baas toevertrouwt krijgt. De man zorgt dat zijn vrouw
en kinderen aan niets tekort komt, de vrouw zorgt dat het huis een thuis wordt en de
werknemer neemt zelfs geen pen van zijn baas mee naar huis.
Amanah zit ook in het verkondigen van de islaam. Dat is de hoogste rang. Deze
belangrijke taak werd gedragen door de profeten, omdat zij te vertrouwen waren. Zij
voerden dit op de meest perfecte manier uit. Moge Allah hen belonen voor wat zij
hebben gedaan. Een andere rang van amanah is onderzoeken. Als je iets hoort moet
je uitzoeken of het zo is. Je moet niet alles zomaar aannemen. De juiste kennis over
de islaam is overgedragen op de Metgezellen, die droegen het over op de oelama,
deze geleerden droegen het over op de imaams en de imaams op ons. Moge Allah
hen belonen voor wat zij hebben gedaan. Nog een soort amanah ligt in het kiezen
van de juiste mensen op de juiste plek. Het is belangrijk dat we niet zomaar iemand
aanwijzen of kiezen als leider. Een laatste soort amanah die ik wil noemen is de
verantwoordelijkheid die wij hebben over onszelf. Bedenk eens waarvoor je tong
bedoeld is, zorg dat de spullen van anderen veilig zijn voor jouw handen, bedek je
oren voor de foute zaken en kijk alleen naar de goede dingen.
Broeders en zusters, de verantwoordelijkheid hebben wij op ons genomen. Dat staat
vast. Het is aan jou hoe je hier mee omgaat.. Jij zet de eerste stap naar welke rang
Allah jou geeft. Als je op de juiste manier de verantwoordelijkheid neemt over alles
waarover jij verantwoordelijk bent, dan ben jij een van de geslaagden van dit leven..
Moge Allah de Verhevene ons de taak van amanah op de goede manier laten
uitvoeren. Moge Allah de Verhevene ons beschermen tegen wantrouwen en
achterdocht. Oh Allah, geef ons vertrouwen in anderen. Oh Allah, geef leiding aan
het moskeebestuur, geef leiding aan de imaam en geef ons vertrouwen in hun goede
bedoelingen. Moge Allah de Verhevene en de mensen onze fouten vergeven. Moge
Allah de Verhevene door ons voorbeeld anderen naar het pad van de islaam
brengen. Moge Allah de Verhevene de pijn van moslims, in Syrië, in Birma, in
Indonesië of waar ook in de wereld, wegnemen en de oemma verenigen.
Moge Allah 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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