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 God, 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.' (soerat 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.'(soerat 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 al hayaa, wat vertaald kan worden
als schaamte en bescheidenheid, en wat daar de voordelen van zijn. Schaamte is
eigenlijk een verkeerde vertaling, want het is niet zo dat het alleen iets is als
bijvoorbeeld een man uit deze soort schaamte niet zomaar met een vrouw praat.
Ook heeft gewone schaamte vaak te maken met een gebrek aan zelfvertrouwen en
met onzekerheid, terwijl iemand met al hayaa juist een sterke persoonlijkheid heeft.
Deze persoon is heel zeker van wat hij of zij doet. Al hayaa geeft een moslim
zelfrespect en het houdt hem of haar weg van veel verkeerde dingen.
In een Overlevering zegt onze Profeet (zvmh): ‘Imaan (dus onze islaam) bestaat

uit 73 onderdelen: het allerhoogste onderdeel van imaan is de
geloofsgetuigenis en het laagste onderdeel van imaan is het weghalen van
een tak op de weg, en schaamte is een onderdeel van imaan.’ (Moslim en
Boekhari)

Mensen, de schaamte tussen een dienaar en Allah (swt) is de beste van alle
schaamte die je kan hebben. Die schaamte is het belangrijkste en het beste gedeelte
van de imaan. Moet je je voorstellen dat je waar je ook bent, wanneer het ook is,
altijd weet dat Allah (swt) jou ziet. Moet je je voorstellen dat je om die reden niets
verkeerd meer doet, altijd en overal! Natuurlijk, er is niemand hier die twijfelt dat
Allah jou het beste kent. Hij kent wat jij doet en denkt, maar toch kan het iedereen
gebeuren dat hij of zij soms iets doet dat Allah niet wil. Op die momenten kan jouw
schaamte voor Allah, jouw hayaa, jou redden. Dit zal jou redden op de momenten
dat je denkt dat je alleen bent, dat niemand jou ziet, behalve jouw Heer.
Dan is er nog de schaamte tussen de mensen onderling, van mens tot mens. Wij
weten dat wij niet kunnen vluchten voor Allah. Wat wij doen, zal Hij altijd zien. Als
wij iets slechts niet doen, doen wij dat voor Hem, maar we kunnen ons, als we het
wel doen, wel schamen voor andere mensen. Wat jij thuis achter de computer doet,
op tv kijkt of buiten op straat, ja, Allah zal het weten, maar we kunnen dan wel uit
schaamte voor andere mensen proberen niet te laten zien wat we verkeerd doen.
Niemand is feilloos, niemand is perfect en ja, fouten zijn en blijven fout, maar het is
beter om ze uit schaamte te verbergen. Als anderen jou je fouten zien maken, dan

zal het voor hen ook makkelijker worden om verkeerd te doen. Jouw schaamte kan
ons als moslims redden. Bedek jouw fouten uit schaamte voor ons, maar het is beter
als je ze niet doet uit schaamte voor Allah. Schaamte voor Allah brengt jou dichter bij
Hem.
In de islam horen al hayaa, dus de schaamte en bescheidenheid, en imaan bij elkaar.
Je ziet duidelijk dat als mensen weinig imaan hebben dat ze ook weinig schaamte
hebben, terwijl als ze veel imaan hebben, hebben ze ook veel schaamte. In de
Overlevering hoorden we al dat al hayaa een stukje van onze religie is. Onze Profeet
(saws) noemt het als een onderdeel, omdat juist de hayaa naar andere goede
eigenschappen leidt. Het zorgt voor goede manieren, voor eerlijkheid en goed te zijn
tegenover je ouders. In een andere Overlevering zegt onze geliefde Profeet (zvmh)
ook dat deze vorm van schaamte voor alleen maar goede dingen zorgt. Als de
schaamte voor Allah of de schaamte voor andere mensen jou niet tegenhoudt, wat
kan jou dan nog stoppen? Zelfs de spijt die wij hebben van wat we fout hebben
gedaan, begint bij de schaamte voor Allah, begint bij al hayaa. Opeens denk je aan
wat Allah jou geeft, alles wat je nodig hebt, en je schaamt je voor je
ondankbaarheid, voor je ongehoorzaamheid tegenover Hem. Je krijgt spijt en blijft
weg van het slechte door deze goede eigenschap en je zult uiteindelijk alleen het
goede nog willen doen.
Lieve broeders en zusters, hoe vaak horen we niet van moslims die op zoek zijn naar
de grenzen van de islaam? Ze zoeken en krijgen antwoord, maar willen het niet
accepteren. Als je ze vertelt dat ze iets niet mogen, omdat het simpelweg haraam is,
zullen ze je niet willen geloven. Ze blijven zoeken naar die ene geleerde die het in
sommige, uitzonderlijke gevallen wel toestaat. Broeders en zusters, blijf daar ver weg
van. Ga niet op zoek naar de gaatjes en de uitzonderingen. Accepteer dat iets
verboden of twijfelachtig is. Accepteer dat je soms fouten maakt, maar ga geen
smoesjes verzinnen om het in de islaam in te passen. Ken je plek in de Schepping
van Allah (swt) en word bescheiden. Sommigen willen groter zijn dan de islaam of
willen dat de islaam zich iedere keer weer aanpast aan hun bijzondere situatie. Nee,
weet dat de islaam jou vraagt om je plek in te nemen. Pas jezelf aan binnen Zijn
grenzen en pas niet Zijn grenzen aan aan jou.
Dan zijn er nog sommigen die denken dat schaamte en bescheidenheid iets is dat
alleen bij vrouwen hoort of dat het bij niet-moslims allemaal niets meer uitmaakt.
Hopelijk is het voor iedereen duidelijk geworden dat dit eigenschappen zijn voor
iedere moslim, altijd en overal. Laat je niet gek maken door je omgeving. Wij zijn
moslims en werken aan ons gedrag, man of vrouw, jong of oud, op internet, thuis of
buiten, gisteren, vandaag en morgen. Na de dood moet je je verantwoorden voor
alles wat je deed, waar dan ook, wat dan ook, wie dan ook.
Moslimbroeders en –zusters, aanbid Allah alsof je Hem ziet en als jij Allah niet ziet,
Hij ziet jou wel. Stiekem bestaat niet voor Allah. Ja, ken die schaamte, maar weet
ook dat als je het verkeerde doet, dat dit het in het openbaar nog veel erger maakt.
Schaam je, schaam je voor de mensen, maar schaam je vooral voor Allah. Er wordt
gezegd dat als je geen schaamte meer kent, dan doe je maar wat je wil. Neem
daarom jouw bescheiden plek in en gedraag je. Gedraag je als een moslim, gedraag
je volgens de soenna, gedraag je zoals de Profeet (saws) zich gedragen zou hebben.
Moslims, wie zich nu schaamt, hoeft zich later niet te schamen.

Moge Allah de Verhevene ons belonen dat we hier vandaag samen gekomen zijn.
Moge Allah onze schaamte laten toenemen. Moge Allah onze bescheidenheid laten
toenemen. Moge Allah de Verhevene door ons goede voorbeeld anderen weer op het
juiste Pad van de islaam brengen. Heer onze God, vergeef de fouten die wij maken,
de eerste en de laatste, de grote en de kleine, de openbare en de verborgene. Moge
Allah de Verhevene de poorten van het Paradijs openen voor de mensen waar wij
van houden. Ya Rabb, open de deuren voor onze vrienden. Ya Rabb, open de deuren
voor onze familieleden. Ya Rabb, open de deuren voor onze ouders. Oh Allah, laat
ons dankbaar zijn voor alles wat wij van U ontvangen in goede dagen. Oh Allah, laat
ons geduldig zijn voor alles wat wij van U ontvangen in slechte dagen. Oh Allah,
verlicht de pijn van de zieken. Ya Allah, ya Allah, laat ons de pijn van onze broeders
en zusters in Syrië, in Egypte, in China of waar ook in de wereld, niet vergeten. Ya
Allah, verzacht hun pijn en verenig onze oemma. Ya Rabb, verenig onze oemma. Oh
God, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Verhevene onze
smeekbedes verhoren.
Moge Allah de Verhevene ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben
vertaald of geïnterpreteerd.
Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr
datum: 30-05-2014
website: www.moskeeabibakr.nl

