In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is
voor Hem, de Wijze, de Machtige. Wij prijzen Allah en vragen Hem om hulp en
vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten 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 God, Hij is Eén en kent geen enkele
deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en de boodschapper van de juiste Weg
is.
'Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf
niet anders dan als moslims.' (soera Al Imraan 102)
'Oh, jullie die geloven! 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)
Oh Allah, schenk Uw salaat, salaam en zegeningen aan Uw dienaar en boodschapper
Mohammed en aan zijn familieleden en zijn metgezellen.
En zo verder, de imaam heeft deze week gesproken over het leren, het opdoen van
kennis. Allah nodigt ons uit om te leren, Allah wíl dat wij leren. Kennis en
wetenschap en islaam hebben altijd bij elkaar gehoord. Het is belangrijk dat wij
willen leren en dat willen leren moet aan onze kinderen geleerd worden. Een
gezonde nieuwsgierigheid naar kennis is een goede eigenschap van een echte
moslim.
Veel mensen denken dat geld jou rijk maakt, maar de beste rijkdom is de kennis.
Terwijl die mensen wel veel moeite doen om geld te krijgen, doen ze geen moeite
om iets te leren. Door wat je leert, kun je jezelf verbeteren en door jouw verbeterde
gedrag zorg je ervoor dat de wereld een stukje mooier wordt. Op die manier krijg je
het wat makkelijker in het Hiernamaals. Jouw plek in het Paradijs is niet te koop,
maar is wel te bereiken door kennis die je leerde en waar je naar gehandeld hebt.
Beste moslims, niemand is geboren als wetenschapper. Iedereen met kennis heeft
dat tijdens zijn of haar leven geleerd. Buchari, Abu Hanifa, Ibn Malik en andere
geleerden wisten bij hun geboorte evenveel als jou. Door je te verdiepen in het leven
van de Profeet en de levens van de andere profeten kunnen wij de echte islaam
leren kennen. De profeten hebben door de eeuwen heen de regels doorgegeven die
Allah aan de mensen heeft voorgeschreven.
Om die regels te leren, om een goed leven te leiden, moeten we ons er in verdiepen.
Het zijn slechts smoesjes als we niet leren. We maken overal tijd voor, dus kunnen
we ook tijd maken om onze godsdienst te leren, vooral om dat door te geven aan
onze kinderen. Overal om ons heen kunnen we die informatie vinden; op het
internet, boeken hier uit de winkel, bij onze imaam, lessen in de moskee in het
weekend, er is zelfs een islamitische basisschool in Nijmegen. Niet leren is dus een
bewuste keuze.

In alle gevallen blijft het voor een moslim belangrijk om te leren, maar ook ervoor te
zorgen dat wat we als oemma weten niet verloren gaat. Allah (swt) waarschuwt ons
in Zijn Boek dat er altijd een paar moslims apart moeten blijven om te leren, zich te
verdiepen in de islaam, om dat weer aan de anderen die er op uit trekken door te
geven. Hij zegt:
Het is niet goed als de gelovigen allen tegelijk uitrukken. Waarom trekt
dan niet van elke groep een deel van hen er op uit, zodat zij de godsdienst
goed gaan begrijpen en zodat ze hun volk, als ze bij de anderen
terugkomen, kunnen waarschuwen, zodat ze gered zouden kunnen
worden? (soera At Tauba 122)
Allah noemt regelmatig de mensen met kennis in het Boek. Zij die kennis hebben,
weten namelijk dat er geen godheid is dan Allah. Er staat immers:
Allah getuigt, dat er geen godheid is dan Hij en de engelen en degenen die
kennis hebben getuigen dit ook. Hij houdt de rechtvaardigheid in stand: er
is geen godheid dan Hij, de Almachtige, de Alwijze. (soera Al Imraan 18)
Daarnaast geeft Allah aan Mohammed (saws) de opdracht om te blijven smeken om
meer kennis. Hij zegt:
En haast je niet met de Qur’aan voordat de openbaring er van aan jou
voltooid is en zeg: "Oh mijn Heer, geef mij meer kennis." (soera Ta Ha 114)
Broeders en zusters, zonder kennis kunnen we al snel denken dat alles vanzelf gaat.
Mensen zonder kennis nemen iets of iemand anders dan Allah als beschermer in hun
leven. Zij denken dat bijvoorbeeld de wetenschap zelf hen kan beschermen. Maar
weet, als jij denkt dat iets anders jou beschermt dan Allah, dan bouw jij, zoals Allah
het zegt, een huis zoals een huis van een spin. Dat is een web dat snel kapot zal
gaan. In de H. Qur’aan staat over zo’n vergelijking:
En dit zijn vergelijkingen die Wij voor de mensen maken, maar alleen zij
die kennis hebben snappen het. (soera Al Ankabut 43)
Wetenschap moeten wij op de juiste manier gebruiken. Verwonder je over de
gunsten van Allah (swt). Je zult nieuwsgierig worden naar de Schepper die alles zo in
stand houdt. Maak jouw kinderen nieuwsgierig, laat ze leren. Met die
nieuwsgierigheid zullen jij en je kinderen, met Gods wil, de échte islaam leren
kennen.
Deze goetbah eindigt waar de boodschap van onze geliefde Profeet (zvmh) begon.
De eerste woorden van Allah aan hem waren de woorden van het leren, het opdoen
van kennis. Laat dat ook jouw begin van jouw islaam zijn:
Lees op in de naam van jouw Heer, die geschapen heeft. Geschapen heeft
Hij de mens uit een bloedklonter. Lees op! Jouw Heer is de meest
Eerbiedwaardige. Hij heeft de mens onderwezen met de pen. (soera Al Alaq
1-4)
Moge Allah de Verhevene ons iedere dag iets laten leren. Moge Allah de Verhevene
ons leiden met de kennis die Hij ons gaf. Moge door ons goede voorbeeld anderen
terugkeren op het Pad van de islaam. Moge Allah de Verhevene ons dankbaar en

geduldig laten zijn voor alles wat wij van Hem ontvangen. Moge Allah de Verhevene
alle mensen van ons die aankomende tijd op vakantie of op reis gaan veilig laten
terugkeren. Moge Allah de Verhevene de pijn van moslims, in Syrië, in Egypte, in
Libanon of waar ook in de wereld, wegnemen en de oemma verenigen. Moge Allah
de Verhevene ons niet anders dan als moslims laten sterven.
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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