In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is
voor Hem, de Alleshorende, de Allesziende. 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 Allah, Hij is Eén en kent geen enkele
deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper 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 de ziekte van de tong, het
roddelen, en als je iets over mensen zegt dat ze niet willen, vaak ook nog terwijl ze
er niet bij zijn. Beste moslims, vrees Allah en doe zoiets niet. Zorg dat je er zelfs niet
bij in de buurt komt. Achter de rug praten en roddelen zijn gevaarlijk hoe wij als
moslims met elkaar omgaan. Onze oemma gaat aan zoiets kapot. Onze
gemeenschap raakt verdeeld, terwijl we juist verbonden moeten zijn. Heeft Allah ons
niet gevraagd om de waarheid en alleen de waarheid te zeggen? Hij heeft ons
verplicht om goed, ja lief te zijn voor elkaar. Wie denk jij dat jij bent zonder Allah?
Waar denk jij dat jij heen gaat als je niet naar Hem luistert?
Allah heeft ons een voorbeeld gegeven over goede woorden; Hij vergelijkt ze met
een boom met de wortels stevig in de grond en de bovenkant in de hemel. In het
Boek staat:
Heb jij niet gezien hoe Allah een goed woord vergelijkt met een goede
boom waarvan de wortel stevig staat en de takken in de hemel reiken? De
boom geeft met de toestemming van Allah altijd vruchten. En Allah maakt
deze vergelijkingen voor de mensen, zodat zij misschien de waarschuwing
snappen. (soera Ibrahim 24-25)
Hoe goed is het voorbeeld geweest van onze geliefde profeet Mohammed (saws)?
Beste moslims, denk eens aan zijn voorbeeld! Hij heeft ons duidelijk gewaarschuwd
tegen liegen. In een Overlevering wordt ons door hem gevraagd om onze tong te
beschermen en niet teveel te praten. Onze profeet is ons beste voorbeeld die door
Allah een speciale plaats heeft gekregen. Zo'n waarschuwing van hem moet toch
duidelijk voor iedereen zijn.
Iedere week opnieuw horen jullie aan het begin van deze preek:

'Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie
goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven... (soera Al Ahzaab
70)
Wie luistert er nog echt naar deze woorden? Wie weet nog wat deze woorden
betekenen? Als je gelooft, brengt Allah jou op de juiste weg, op hidaya. Jouw geloof,
jouw islaam begint met godsvrees. Godsvrees betekent niet dat wij bang zijn van
Allah, dat wij angst hebben, maar dat wij Hem vrezen; wij weten dat Hij bestaat,
alles ziet en alles hoort. Dát zorgt er voor dat wij het verkeerde niet willen doen. In
de H. Qur’aan spreekt Allah vaak tegen deze mensen, die de moe’minoen worden
genoemd. Deze echte gelovigen letten op hun woorden.
Mensen, door woorden kan jij de beste beloning krijgen. Ja, je kán de beste beloning
krijgen, maar daarmee ook de grootste straf. Veel mensen kennen de kracht van het
woord niet. Zij laten hun tong los met liegen, overal, op iedere plaats, en zelfs hier
stoppen zij er niet mee. Zij maken elkaar zwart in de moskee, roddelen en praten
achter de rug om. Deze mensen zijn alleen maar uit op fitna, op verdeeldheid.
Je weet best waar je broeder of zuster niet graag over wil praten, of dat nou is wat
hij of zij heeft gedaan of hoe diegene eruit ziet of wat dan ook. Het maakt daarbij
niet uit of die persoon er bij is of niet, je moet daarover niet beginnen. De Profeet
(saws) heeft gezegd: 'Roddelen betekent dat je dingen vertelt over je
broeder of zuster waar diegene een hekel aan heeft.' God zegt ook in de H.
Qur'aan dat het dan is alsof je het vlees van je broeder eet. Hij zegt:
En lieg niet op een kwade manier over elkaar. Lust iemand het vlees van
zijn dode broeder? Want van zoiets walg je toch? (soera Al Hoedjoeraat 12)
De verantwoordelijkheid ligt op de tong, de tong met zijn woorden. Soms gaan
dingen kapot door onze woorden of wat door roddel zwart gemaakt is. Sommige
woorden kunnen hele families of groepen vrienden kapotmaken, woorden die zonder
na te denken worden rond gegooid. Woorden zetten de mens in brand.
Weet wat woorden zijn! Woorden hebben waarde, woorden zijn als wapens. Moslim,
wanneer ben jij moslim? Vanaf welk moment weten wij dat jij tot de islaam bent
toegetreden? Ashadoe an la-illallaha illallah wa ashadoe anna Mohammadan
rasoeloellah. Ik getuig dat er geen godheid is dan God en Mohammed is de
Boodschapper van God. En dat is alleen door woorden! Als jij getuigt met je woorden
van Allah, dan ben je vanaf dat moment een deel van onze islamitische
gemeenschap, van onze oemma. Alleen door woorden! Zo’n grote stap die je alleen
met je tong hebt gemaakt. De daden van hand en lichaam volgen pas later, maar de
grootste stap wordt met de tong gemaakt. En denk eens aan als wij elkaar
tegenkomen, zelfs een broeder of zuster die je misschien liever even niet had
gezien? As salamoe aleikum! Vrede met jou! Met deze woorden beréiken we elkaar,
veranderen we en worden onze harten verzacht.
Rasoeloellah heeft gezegd dat de mensen tevreden moeten zijn met jouw tong en je
hand, als je een goede moslim wil zijn. Ook Allah heeft ons gewaarschuwd voor de

woorden en Hij heeft ons verzekerd dat ieder woord dat wij zeggen opgeschreven
wordt. Ieder woord.
Broeders en zusters, wees voorzichtig met wat je zegt. Praat niet over de anderen.
Iemand die zwijgt, zwijgt niet voor niets. Hou stil wat verborgen is. Verzin geen
praatjes en probeer mensen juist bij elkaar te krijgen met jouw woorden. Laat
anderen veilig zijn voor jouw handen en ogen, maar vooral voor je tong, zodat jouw
lichaamsdelen op de Dag des Oordeels niet tégen, maar vóór jou zullen getuigen.
Moge Allah de Verhevene ons beschermen tegen roddels en de mensen die roddelen.
Oh Allah, geef ons eerlijkheid en vertrouwen als we spreken. Oh Allah, houd ons weg
van leugens. Oh Allah, bescherm ons tegen onze tong. Moge Allah de Verhevene ons
accepteren en aanvaarden als eerlijke moslims waar geheimen veilig zijn. Oh Allah,
verberg onze zondes voor anderen. Oh Allah, laat ons ziekte en tegenslag met
geduld ontvangen. Oh Allah, help ons en sterk ons. Ya Allah, ya Allah, laat ons de
pijn van onze broeders en zusters, in Syrië, in Palestina, in China, of waar ook in de
wereld, niet vergeten. Ya Allah, verzacht hun pijn en verenig onze oemma. Oh Allah,
laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Verhevene onze
smeekbedes verhoren. Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk
hebben vertaald of geïnterpreteerd.
Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.
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