In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is
voor Hem, de Almachtige en de Enige. 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 Allah en
Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning
behaald.'(soera Al Ahzaab 70-71)
Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper
Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.
En zo verder, de choetbah gaat deze week over de broederschap binnen de islaam.
Wij zijn samen één. Moslims zijn samen één grote familie. Onze familie, onze
oemma, is heel belangrijk voor ons. Allah zegt dat we altijd goed voor elkaar moeten
zijn en elkaar altijd moeten helpen. Hij zegt in Zijn Boek:
De gelovigen zijn toch broeders van elkaar. Zorg daarom voor vrede onder
jullie broeders en vrees Allah, zodat jullie het goede ontvangen.(soera AlHudjuraat 10)
Ook zegt onze geliefde Profeet (saws) in een Hadith dat de moslims samen een
gebouw vormen. Hij heeft toen zijn vingers in elkaar gedaan om dat duidelijk te
maken. Ja broeders en zusters, wij versterken elkaar en hebben elkaar nodig. Kijk
bijvoorbeeld, hoe klein is een vrachtwagenventieldopje? Maar zonder dat ene dopje
komt de hele vrachtwagen tot stilstand! Moslims, de mensen die écht geloven
hebben elkaar daarom nodig. Ja, wij zijn met elkaar verantwoordelijk dat onze
oemma één is! Het bewijs zien wij in deze wereld wat er gebeurt als moslims niet
samen werken. Veel moslims zijn tegenwoordig vergeten wie zijn of haar broeder of
zuster is en zij hebben de wapens tegen elkaar opgepakt. Wij moeten samenwerken
in plaats van elkaar tegen te werken. Samen in plaats van tegen. Alleen dan wordt
de wereld beter.
Dat betekent dat als er een stukje van de oemma, ook al is het één moslim,
problemen heeft, dan moeten we dat oplossen, zodat álle moslims geen problemen
meer hebben. We moeten elkaar dus ondersteunen op die momenten. We moeten
elkaar sterker maken in onze islaam en onze imaan. Wij zijn en blijven broeders en
zusters van elkaar in alle omstandigheden. Ook als er moslims zijn die ruzie met
elkaar hebben, mogen wij niet vergeten dat we moslims zijn. In de tijd dat de
mensen vijanden van elkaar waren, heeft de islaam ze samengebracht.
Wij zijn moslims en wij voelen het als andere moslims het zwaar hebben. Onze
gedachten gaan vandaag dan ook uit naar de familieleden van de verdronken
bootvluchtelingen bij Libië, van de meisjes die ontvoerd zijn in Nigeria en van de
bedolven mijnwerkers in Turkije. Wij denken aan het onrecht dat onze broeders en
zusters overal op de wereld wordt aangedaan, van Palestina, Egypte tot de Centraal-

Afrikaanse Republiek. Onze tranen zijn niet alleen voor de broeders en zusters die wij
kennen, maar voor iedere moslim, waar ook ter wereld.
Ja moslims, we moeten vluchten van alles wat ons als moslims kan verdelen, zoals
roddelen en mooie woorden die je niet meent, maar wat het ergste is, het
eigenbelang boven het gemeenschappelijke belang. Dat betekent dat er sommige
mensen zichzelf belangrijker vinden dan de oemma, dan alle moslims bij elkaar.
Soms moet je nu eenmaal doen wat jij misschien niet zo leuk vindt, maar waar wij
als moslims beter van worden. Wat jij op straat in het openbaar fout doet, omdat je
dat zo graag wil, lijkt voor anderen die jou zien als een voorbeeld van islaam. Je zet
zo ons, de oemma, voor schut.
Beste moslims, vrees Allah en doe zoiets niet. Zorg dat je er zelfs niet bij in de buurt
komt.
Geef het goede voorbeeld in alles en hou ook de verkeerde dingen van je broeder of
zuster voor je als je ze per ongeluk ontdekt. Onze gemeenschap raakt anders
verdeeld, terwijl we juist verbonden moeten zijn. De Profeet (saws) heeft gezegd:

'Roddelen betekent dat je dingen vertelt over je broeder of zuster waar
diegene een hekel aan heeft.' Het maakt dus niet eens uit of diegene erbij is of

dat het misschien zelfs wel waar is. God zegt ook, dat vertaald kan worden als:
En lieg niet op een kwade manier over elkaar. Lust iemand het vlees van
zijn dode broeder? Want van zoiets walg je toch? Allah vindt zoiets zeker
afschuwelijk. Vrees Allah en ja, Allah accepteert het als je ziet dat je het
verkeerd hebt gedaan. Hij is goed en vergeeft. (soera Al Hoedjoeraat 12)
Beste moslims, heb respect voor de rechten van je medemoslims. Bescherm elkaar
en kijk uit voor groepen waar geroddeld wordt. Helaas komen er ook mensen samen
om te roddelen, om te eten van het vlees van de ander, zoals er staat in de H.
Qur'aan. Weet dat als iemand over anderen praat, dan zal hij of zij zeker ook over
jou gaan praten op een ander moment. Alles van onze broeder of zuster is haraam
voor ons, wat iemand bezit, zijn bloed, ja alles, dus beschadig een ander niet. We
moeten dan ook echt heel voorzichtig zijn met de dingen die we via via horen. In de
H. Qur'aan staat:
Oh gelovigen, als er een slecht persoon met nieuws komt, onderzoek het
nauwkeurig, zodat je sommige mensen niet per ongeluk beschadigd en
daarna spijt krijgt van wat je gedaan hebt. (soera Al Hoedjoeraat 6)
Ja, wij moeten onze oemma weer verenigen! Los de ruzies op. Breng mensen samen
in plaats van mensen te verdelen. Wij moeten weer één worden. Laat ons niet
verdeeld worden. Nee, laat ons niet verdelen door wat anderen, moslims of nietmoslims, zeggen of doen. Moslims, weet je wel hoe sterk wij met de wil van Allah
zijn als wij samen zijn? Wij zijn als een slapende reus die niemand wakker durft te
maken. Wij, wij moslims, wij kunnen de wereld aan! Wij steunen elkaar, wij helpen
elkaar, wij zoeken naar oplossingen. Onze broederschap is de basis, is de
ondergrond van het succes dat wij kunnen hebben, als we maar willen. Als we dat
respect voor elkaar hebben, zullen wij met de wil van Allah, als een vuist zijn.
Eén, wij zijn één! Moslims, laat je niet in hokjes opdelen. Berbers, Koerden,
Arabieren, Tsjetsjenen, Nederlanders, Dir, Turkmenen, Oeigoeren: nee, onze
nationaliteit is islaam en niets anders dan islaam! Wij zijn samen moslims! De

mensen om jou heen, hier vandaag, zijn een voor een jouw broeders en zusters. Het
maakt niet uit wat je afkomst is, het gaat er niet om wat er vroeger gebeurd is,
islaam verenigt ons. De liefde van en de liefde voor Allah brengt ons samen. Ja, één,
samen zijn wij één! Laat jouw eigenbelang nóóit boven het belang van ons
gemeenschappelijk belang komen. Moslims, verenig de oemma! Eén, samen zijn wij
één!
Moge Allah de Verhevene ons belonen dat we hier vandaag samen gekomen zijn. Oh
Allah, laat alle moskeeën een plaats voor onze oemma zijn. Oh Allah, verenig onze
oemma. Oh Allah, open de geesten van de mensen. Oh Allah, verlicht de pijn van de
zieken. Ya Allah, ya Allah, laat ons de pijn van onze broeders en zusters in Syrië, in
Eritrea, in Indonesië, vluchtelingen of wie of waar ook in de wereld, niet vergeten. Ya
Allah, verzacht hun pijn en verenig onze oemma. Ya Rabb, verenig onze oemma. Ya
Rabb, neem onze verdeeldheid weg. 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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