In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is
voor Hem, de Waakzame, de Verhoorder. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te
helpen en ons te vergeven. Wij zoeken bescherming bij Hem tegen onze slechte
gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah wordt geleid, niemand kan
jou doen dwalen en als je door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan jou
leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets
of niemand zoals Hij, 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 God en
Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning
behaald.'(soera Al Ahzaab 70-71)
Oh Allah, laat Jouw gebed, vrede en zegeningen over Jouw dienaar en boodschapper
Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.
En zo verder, de choetbah gaat deze week over drie stukjes die samen er voor
zorgen dat een moslim méér moslim is. Onze religie, de islaam, wil dat we ons
gedrag veranderen, dat we slechte dingen niet doen, omdat we moslim zijn en om
diezelfde reden dat we goede dingen wél doen. De drie stukjes van onze islaam waar
we het vandaag over gaan hebben, staan in de volgende Overlevering: Abu Huraira

(moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd dat Rasoelloellah (saws)
heeft gezegd: 'Als je gelooft in Allah (swt) en de Dag des Oordeels, dan zeg
je goede dingen of je zegt niets. Als je gelooft in Allah (swt) en de Dag des
Oordeels, dan ben je goed voor je buurman. Als je gelooft in Allah (swt) en
de Dag des Oordeels, dan ben je goed voor je gasten.'
Mensen, het eerste dat in deze Overlevering wordt gezegd, gaat over je tong.
Gebruik die dus om goede dingen te zeggen. Leer jouw tong de slechte woorden af.
Door jouw woorden kun je jezelf buiten de islaam plaatsen, jouw woorden kunnen
jou in kufr laten komen. Praat dus niet teveel en let op wat je zegt. Zeg niet iets over
wat je niet hebt gezien. Sommige mensen vragen teveel en zijn te nieuwsgierig. Dat
is niet goed. Jouw tong kan jou in grote problemen brengen. In een Overlevering
heeft onze geliefde Profeet (zvmh) dan ook gezegd dat één woord jou heel diep in
de hel terecht kan laten komen.
We moeten ook niet vergeten dat alles wat we zeggen opgeschreven wordt. De twee
schrijfengelen zijn altijd bij ons, links en rechts, en zien en horen alles. In de Heilige
Qur’aan zegt Allah daarover, dat vertaald kan worden als:
Er zijn er twee die het in het boek opschrijven. De een zit aan de
rechterkant, de andere aan de linker. Iemand kan dus geen woord zeggen
of er is een bewaker bij hem, die altijd klaar staat. (soera Qaaf 17-18)
Onze Profeet (zvmh) heeft ons daarom gewaarschuwd om voorzichtig te zijn; zeg
iets goeds of zeg niets. Het wordt uiteindelijk allemaal opgeschreven in het boek van
ons leven.
Nee broeders en zusters, zorg dat jouw tong veel Allah gedenkt, soebhanAllah, al
hamdoe lillah, Allahoe akbar. Jouw tong is bedoeld om veel Qur’aan te lezen, mensen
het goede advies te geven, ruzies op te lossen tussen vrienden en natuurlijk, om de

mensen te groeten. Ja broeders en zusters, spreek niet anders dan met de beste
woorden. Zo heeft ook Ibn Omar gezegd dat je niet teveel hoeft te praten, behalve
het gedenken van Allah. Als je heel veel praat, behalve dus dat gedenken, dan
verhardt het je hart.
Het tweede dat we hoorden in de Overlevering aan het begin van deze choetbah
gaat over onze buurman. We moeten goed omgaan met onze buren. Doe daarom
niet moeilijk tegen ze. Vergeet ook niet dat in de islaam niet alleen de buren aan
jouw linkerkant en jouw rechterkant, maar ook de buren van de buren onze buren
zijn en nog veel verder, de hele straat, de hele wijk! Er zijn een aantal verplichtingen
in de islaam die wij tegenover onze buren moeten doen. Als jouw buurman hulp
nodig heeft, dan moet jij hem helpen. Als hij iets wil lenen, dan leen je het hem. Als
hij arm is, dan help je ook. Als hij ziek is, dan bezoek je hem. Als hem iets goeds
overkomt, dan ben je blij voor hem. Als hem iets slechts overkomt, dan help je waar
je kan en als hij sterft, bezoek je zijn begrafenis. En beste mensen, overdrijf ook niet
met de schuttingen of de muren die je tussen jouw huis en zijn huis bouwt. Hij moet
geen last hebben van herrie, schaduw of wind door jou.
Misschien dat je het niet weet, maar het is verboden als je slecht bent tegenover de
buren. Wie zonder reden heel moeilijk tegen ze doet, is asociaal en het is binnen de
islaam een misdaad. Een metgezel heeft onze Profeet (vzmh) eens gevraagd:

'Wat is de grootste zonde, het ergste dat je verkeerd kan doen?' De
Profeet (zvmh) antwoordde: 'Dat is als je iemand vergelijkt met Allah. ' De
vriend vroeg toen: 'En wat is de zonde daarna?' De Profeet (zvmh) zei: 'Dat
is als je je kind doodmaakt, omdat je hem niet kan verzorgen.' Daarop
vroeg de vriend: 'En wat is de zonde die daarna komt? ' Toen zei de Profeet
(zvmh): 'Dat is als als je slecht bent voor je buurman.'
Boechari levert ook over: Rasoelloellah (zvmh) heeft gezegd: 'Je bent geen
gelovige!' Mensen vroegen toen: 'Wie, oh Boodschapper van Allah?' Hij zei:
'Als je buurman zich niet veilig naast jou voelt.'
Het derde en het laatste uit de Overlevering van vandaag is gastvrijheid. Als iemand
bij jou als gast op bezoek komt, dan is hoe je met hem omgaat een stukje van jouw
aglaaq, van jouw goede gedrag binnen de islaam. Gastvrijheid is dan ook een
verplichting. Drie dagen lang, sommigen zeggen één dag, kan de gast bij jou blijven,
zonder problemen. Je helpt hem zo goed mogelijk. Je geeft hem een plek om te
slapen en laat hem thuis voelen. Na die tijd is het aantal dagen dat hij dan nog blijft,
een sadaqa, iets dat je als liefdadigheid geeft. Zo mogen wij nooit onze broeders
vergeten die in de eerste dagen van de islaam de gastvrijheid kregen in Abessinië,
Ethiopië, en vooral de gastvrijheid een paar jaar later in Medina. Die Arabieren
kenden al wat gastvrijheid was. De mensen van Medina zorgden voor de moslims die
uit Mekka kwamen en hulp nodig hadden, omdat ze alles achter hadden moeten
laten.
Mensen, islaam is onze trotse keuze. Ik vraag jullie: willen jullie meer of minder
islaam in je leven? In deze choetbah hoorden we drie daden voor méér islaam in ons
leven. Doe daar wat mee. We hoorden dat onze Profeet (saws) heeft gezegd om ver
weg te blijven van slechte woorden, dat we goed moeten zijn voor onze buren en dat
wij bezoekers gastvrij moeten ontvangen. Deze daden doen wij, omdat wij, moslims,
weten wie onze Heer is. Daarom doen wij dingen, door onze taqwa, door onze
godsvrees. Ja mensen, islaam is een prachtig geloof, dat ons niet anders dan

uitnodigt naar méér en méér goede daden, ieder moment opnieuw, op iedere plaats
en tegenover iedereen!
Moge Allah de Verhevene ons op het juiste Pad houden. Oh Allah, laat ons op onze
tong letten. Oh Allah, laat ons goed zijn voor onze buren. Oh Allah, laat ons goed zijn
voor onze gasten. Oh Allah, maak onze weg makkelijk door onze goede daden. Ya
Allah, ya Allah, Jij vergeet hen niet, maar laat ook ons de pijn van onze broeders en
zusters, die gevlucht zijn uit Syrië, uit Palestina, uit de Centraal-Afrikaanse Republiek,
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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