In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is
voor Hem, de Vergevingsgezinde en de Oneindige Vergever van zonden. 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 ook deze week over onze geliefde Profeet
Mohammed (saws) en wat hij voor ons betekent. Overal over de hele wereld is de
afgelopen week zijn geboorte herdacht. Dat komt omdat hij een groot voorbeeld
voor ons is, hij die het beste gedrag heeft laten zien en wij weten, goed gedrag en
islaam horen bij elkaar.
Mensen, uit liefde heeft Allah ons vele profeten en Mohammed (vzmh) als laatste
profeet gestuurd en ons zo laten zien waar de Weg van Hem naar toe leidt. Het
prachtigste voorbeeld van hoe je jouw islaam leeft is onze geliefde profeet
Mohammed (saws). Allah heeft hem gestuurd en hem op de beste manier laten
opgroeien als kind. Ook later was zijn leven in alles perfect om de mensen de islaam
te laten begrijpen.
Op het moment dat Mohammed (saws) de Openbaringen van Allah (swt) ontvangt,
zijn er mensen die niet snappen welke taak Mohammed (zvmh) heeft gekregen; ze
twijfelen aan wat hij zegt. Is hij nou gek geworden of doet hij het om er zelf beter
van te worden? Wat zijn die wonderlijke woorden die hij de mensen vertelt? Dan
zweert Allah bij de ster, bij wat Hij zelf heeft geschapen en zegt:
Bij de ster, als die valt. Jullie metgezel dwaalt niet en heeft ook geen
afwijking. Hij zegt ook niet omdat hij zelf iets wil. Het is niets anders dan
de Openbaring die gegeven wordt. ( soera al Nadjm 1-4)
Met die Openbaring, met die Woorden van Allah, heeft Rasoelloellah (saws)
vervolgens gedaan wat gedaan moest worden. Hij zorgde ervoor dat de mensen het
begrepen. In alles wat hij deed zat een wijze les die wij tot op de dag van vandaag
aan het leren zijn. Zo horen wij hoe hij omging met vriend of met vijand, het is een
les voor ons hoe wij met onze omgeving om moeten gaan. Het mooie is dat de
Boodschapper van Allah (saws) uiteindelijk ook gewoon een mens was. Onze Profeet
(zvmh) heeft namelijk eens gezegd dat hij ook alleen maar een kind van Adam (as)
was en daarom wel eens boos is geworden. Alleen zíjn boosheid tegen die persoon
komt dan later in het Hiernamaals als goedheid voor die persoon terug. Allah heeft
dan ook over Mohammed (saws) gezegd:

En Wij hebben jou als alleen maar goedheid voor alle wereldbewoners
gestuurd. (soera al Anbiya 107)
In de Boodschap die Mohammed (saws) aan ons mensen heeft gegeven wordt in
alles duidelijk dat wat Gods genade inhoudt, de barmhartigheid van Allah, alle
goedheid die voor ons klaar staat. Allah wil het beste van ons en Hij heeft het beste
met ons voor. Hij vraagt dan ook aan Mohammed, zoals Hij dat aan eerdere profeten
heeft gevraagd, om aan ons mensen door te geven:
Zeg tot Mijn dienaren dat Ik echt Vergevensgezind en Genadevol ben.
(soera al Hidjr 49)
Allah zegt en Hij doet wat Hij zegt. Dat betekent ook een andere kant. Allah geeft
aan iedereen vergeving die Hij wil, maar je moet het ook wel zelf willen. Als jij niets
laat zien aan goedheid, hoe durf je dan de goedheid van Allah te verwachten? De
Boodschap van Allah aan Mohammed (saws) voor alle mensen is ook duidelijk aan de
mensen die niet luisteren of niet willen luisteren. Laat ons dat nooit vergeten!
In veel Overleveringen horen we hoe onze Profeet (saws) aan de mensen heeft
duidelijk gemaakt dat we goed voor de wereld om ons heen moeten zijn. Hij heeft
verteld in hoe we met onze buren moeten omgaan, zelfs met niet-moslims,
misschien wel juist met niet-moslims. Hoe kunnen zij anders ooit de schoonheid van
de islaam zien als wij niet het voorbeeld zijn wat onze geliefde Boodschapper (zvmh)
is geweest? Ook zijn er veel Overleveringen bekend die duidelijk maken hoe we met
de planten en de dieren moeten omgaan. Allah heeft de mens verantwoordelijk
gemaakt voor deze wereld en het betekent dat we er op een goede manier mee om
moeten gaan. Hoe? Kijk maar naar het voorbeeld van Mohammed (saws)!
Een van de Overleveringen gaat over het moment dat een man een schaap op de
grond drukt. Hij begint vervolgens zijn mes te slijpen. Onze Profeet (zvmh) ziet dat
en vraagt de man of hij het dier soms twee keer wil doden. Omdat de man zijn mes
slijpt voor de ogen van het beest dat hij gaat slachten, lijkt het voor het schaap alsof
hij twee keer sterft. Zo zijn er veel voorbeelden van de mooie manieren hoe we met
de dieren om moeten gaan… van de dorstige hond bij de waterput tot de slapende
kat op de mantel. Zie eens hoeveel liefde en goedheid er in deze verhalen te vinden
is. Zo maakte de Boodschapper van Allah (zvmh) de mensen duidelijk wat de islaam
is en hoe je de islaam leeft.
Ja, Allah heeft de islaam naar álle mensen gestuurd en Hij heeft Mohammed met díe
boodschap de wereld ingestuurd. Alle mensen worden opgeroepen om het Pad van
Allah, van de islaam te volgen. Om dat aan ons duidelijk te maken hebben wij het
mooiste en prachtigste voorbeeld gekregen: de profeet Mohammed (saws). Ieder
mens op deze wereld moet stilstaan bij wat het doel van dit leven is en hoe je het
beste leven kan leiden. Om antwoorden te krijgen op die vragen heeft God ons
Mohammed (zvmh) gestuurd. De perfecte manieren die hij ons heeft laten zien zijn
een les voor ons allemaal. Leer die les! Leer het leven! Volg de Boodschapper, hier
en met Gods wil, ook in het Hiernamaals.
Lieve broeders en zusters, open jouw ogen voor de ware islaam. Zie de genade, de
goedheid, van Allah die wij ontvangen. Zie het voorbeeld dat wij kregen in de vorm
van de mooiste mens die ooit geleefd heeft, onze geliefde boodschapper Mohammed
(zvmh). Zorg dat met alles wat jij doet je dat voorbeeld in je achterhoofd houdt. Dán
leef je de islaam, dán begrijp jij wie jouw voorbeeld is.

Moge Allah de Verhevene ons het goede in dit leven geven. Moge Allah de
Verhevene ons het goede in het Hiernamaals geven. Moge Allah de Verhevene ons
weghouden van de bestraffing van het Vuur. Oh Allah, laat ons blind zijn voor de
fouten van anderen. Oh Allah, laat ons dankbaar zijn voor onze ouders en de mensen
die ons islaam leren. Ya Allah, ya Allah, laat ons de pijn van onze broeders en
zusters, in Syrië, in de Centraal-Afrikaanse Republiek, in Indonesië, of waar ook in de
wereld, niet vergeten. Ya Allah, verzacht hun pijn en breng onze oemma samen. 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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