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 choetbah gaat deze week over godsvrees, in het Arabisch taqwa.
Godsvrees betekent niet dat we bang zijn van Allah (swt). Er is namelijk geen reden
om bang te zijn of angst te hebben voor Hem, behalve om wat je zelf verkeerd doet.
Vrees voor Allah betekent dus voor een moslim dat hij de zonde haat en daarom
vreest voor het Oordeel van Allah over die zonde. Vrees voor Allah is het begin van
het dienen van jouw Heer met je hart.
Mensen, hebben jullie gehoord wat er net gezegd is, dat wat iedere week gezegd
wordt? Het zijn de woorden van Allah:
'Oh jullie die geloven! Vréés Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf
niet anders dan als moslims.' (soera Al Imraan 102)
Na die woorden wordt er ook iedere week gezegd:
'Oh, jullie die geloven! Vréés 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)
Uit respect en gezonde angst voor Allah doen wij het goede. Allah is de Allesziende.
Als je dat snapt en voelt, zal er geen plek meer op de aarde zijn waar je iets
verkeerds zou willen doen.
Moslims, wie is ons voorbeeld? Wie is ons voorbeeld hoe wij als moslims de beste
islaam kunnen volgen? Wie is ons beste voorbeeld van taqwa? Onze geliefde
Boodschapper, de profeet Mohammed (saws)! Hij was de beste in alles, en ook in
taqwa. Hij had de beste vrees, de gezonde angst voor Allah. ’s Nachts bad hij voor
zijn Heer, totdat zijn voeten dik en opgezwollen waren; zolang stond hij! En hij,
rasoelloellah (saws), wist dat Allah hem al vergeven had, maar toch huilde hij tijdens
zijn gebed. Denk eens aan al het extra’s dat onze Profeet (zvmh) heeft gedaan,
terwijl hij wist dat hij vergeven was. Laat dat een voorbeeld voor ons zijn. Weet voor
wie jij jouw goede daden doet en de slechte daden niet wil uitvoeren.
In Overleveringen maakt onze Profeet (saws) ons duidelijk dat een moslim niet mag
neerkijken op andere moslim, hem zomaar beschuldigen van dingen of hem voor

schut zetten. We zijn broers van elkaar. De Profeet (zegeningen en vrede zij met
hem) zei: ‘…Alles van een moslim is verboden voor de andere moslim, zijn
bloed, zijn bezit en zijn eer.’ Daarbij heeft hij gezegd dat we elkaar moeten
steunen en helpen en hij zei tot drie keer (!) toe dat godsvrees van binnen zit. Het
mag dus duidelijk zijn dat onze broederschap en het goede dat wij voor elkaar over
hebben te maken heeft met onze taqwa. Iemand die God niet vreest, daar kun je je
van afvragen hoe hij of zij met zijn broeder of zuster om zal gaan.
Aboe Bakr saddieq had eens een dienstjongen die hem regelmatig eten bracht. Hij
vroeg dan aan de jongen waar het geld vandaan kwam waarmee hij dat eten had
gekocht. Dat was omdat Aboe Bakr bezorgd was over haraam en halaal, over wat
toegestaan en wat verboden is door Allah. Op een dag vergat Aboe Bakr dit te
vragen. Toen hij er al van gegeten had, vroeg de jongen: ‘Je vroeg niets. Wist je al
hoe ik aan het geld kwam?’ Aboe Bakr zei dat hij het niet wist. Daarop zei de jongen
dat het betaald was met geld door waarzeggerij, dat verboden is in de islaam. Dat
geld had hij verdiend in de tijd van voordat hij moslim was. Aboe Bakr schrok, stak
zijn vinger in zijn mond en spuugde het uit. Dat is pas echte taqwa! Dát is
godsvrees! Ali (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft ’s nachts eens zijn baard
vastgepakt en gezegd: ‘Oh dunya, oh wereld, alles wat jij geeft, wat de harten
willen, ik ben gescheiden van jou.’ Dat zei hij drie keer. Hij vervolgde: ‘Of mijn leven
nu kort is of lang, ik ben gescheiden van jou.’ Omar (moge Allah tevreden met hem
zijn) hoorde eens een soera met een verwijzing naar de hel. Hierop werd hij ziek.
Later hoorde hij een andere soera en werd toen zelfs een maand ziek.
Hoeveel mensen kennen tegenwoordig deze zorgen nog? Ze eten wat ze eten,
haraam of niet, veel of weinig. Ze pakken iedere euro die ze pakken kunnen, terecht
of onterecht, en maken zich geen zorgen over wat van een ander is. De wereld is
hun speelplaats en zij zijn vergeten dat wat hierna komt. Het interesseert ze allemaal
niets meer.
Kalief Haroen ar Rachid reed eens in een grote stoet. Een joodse man zag dat en
riep naar hem: ‘Prins van de gelovigen, heb godsvrees!’ De kalief stopte, stapte van
zijn rijdier en maakte soedjoed; hij legde zijn hoofd op de aarde. Daarop vroeg de
kalief aan de jood wat hij nodig had. De mensen waren verbaasd en vroegen hem
wat er aan de hand was. Haroen zei: ‘Toen hij me riep, dacht ik meteen aan het vers
uit de H. Qur’aan: En wanneer er tegen hem wordt gezegd: "Vrees God", dan
voelt hij zich daar te goed voor, te trots, en doet daarom nog meer
verkeerd. Daarom is de hel goed genoeg voor hem. Ja, dat is pas echt een
slechte plaats om te zijn.’ (soera Al Baqara 206)
Lieve broeders en zusters, bedenk je eens hoe iemand tegenwoordig reageert als je
zegt: ‘Vrees God! Heb taqwa!’ Hij wordt rood en boos. Hij zal jou vragen: ‘Wie denk
je wel dat je bent? Weet je wel wie ik ben?’ Zijn arrogantie kan er niet tegen. In die
tijd van de kaliefen kenden de mensen wel die godsvrees en zie wat Allah hen gaf.
Doordat de moslims één waren en vol godsvrees, kregen zij de zegeningen van Allah.
Vele landen werden geopend voor de islaam. Zonder die godsvrees zullen de
zegeningen van Allah weg blijven. Zonder de zegeningen van Allah zijn wij vol
verlies, van land tot eten, van kleding tot gezondheid.
Moslims, vrees God! Heb taqwa! Zoek de godsvrees in jouzelf. Sta voor jouw islaam!
Geloof in de eenheid van jouw Heer, geloof in de profeten, geloof in de Boeken,

geloof in de engelen, geloof in de Dag des Oordeels, geloof in dat wat er in jouw
leven gebeurt jouw Lot is dat door Allah bepaald is. Vrees God! Heb taqwa! Wie
vergeeft jouw verkeerde daden? Wie is de Barmhartige? Wie bepaalt jouw plek in
hemel of hel? Ja moslims, hou van Allah meer dan van wie of wat dan ook. Weet dat
Hij jou altijd ziet en omdat je dat weet, zal je het slechte niet eens meer willen doen.
Moslims, vrees God, heb taqwa!
Moge Allah de Verhevene ons taqwa geven. Moge Allah de Verhevene ons op het
juiste Pad houden. Oh Allah, bescherm ons tegen het slechte. Oh Allah, houd ons
weg van leugens. Oh Allah, accepteer onze goede daden en vergeef onze slechte
daden. 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 vluchtelingenkampen, 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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