In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is
voor Hem, de Liefhebbende en de Liefdevolle. 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.' (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 barmhartigheid van Allah en de
barmhartigheid van de mensen voor elkaar. Mensen die voor elkaar zorgen en elkaar
helpen, die dus barmhartig zijn, die zullen ook de hulp van Allah krijgen. Ja, Allah
heeft barmhartigheid voor die mensen. Dat betekent dat de Almachtige goed voor
ons is en dat met Zijn Wil het slechte ons vergeven wordt.
De barmhartigheid van Allah is uitgespreid over iedereen. Allah is goed voor ons in
het leven en Zijn goedheid en medelijden zijn met ons in het Hiernamaals. De
barmhartigheid van Allah (swt) is enorm groot en niet te meten. Die onmetelijke
goedheid, die barmhartigheid, is door Hem in honderd delen verdeeld en één deel
ervan is naar de aarde gestuurd. Dat ene deel is verdeeld over alle mensen, dieren
en andere wezens. De overige 99 delen heeft Allah voor ons bewaard op Yaum al
Qiyama, de Dag van het Oordeel.
Ja, broeders en zusters die geloven, Allah is de beste Barmhartige. Hij is de meest
Liefdevolle. Hij ontfermt zich over ons, Hij let op ons in goede en in slechte tijden.
Allah. Allah is de meest Barmhartige, Allah is de meest Genadevolle. Daarom heeft
Hij ons gevraagd om ook barmhartig voor elkaar te zijn. Als we niet meer goed zijn
voor elkaar, dan zal Allah een andere groep mensen zoeken waar Hij van zal houden
en een ander volk dat Hij helpt. In de Heilige Qur’aan waarschuwt Allah ons, dat
vertaald kan worden als:
Oh jullie die geloven! Als iemand van jullie zich omdraait van zijn
godsdienst, dan zal Allah een nieuw volk laten komen dat Hij zal
liefhebben en dat volk zal Hem liefhebben. Dat volk zal vriendelijk en
behulpzaam zijn voor de gelovigen en hard en streng tegenover de
ongelovigen. Dat volk zal veel moeite doen om de juiste weg van God te
volgen en dat volk zal niet bang zijn voor wat anderen zeggen. Dat is de
goedheid van Allah die Hij geeft aan wie Hij wil... (soera Al Ma’ida 54)
De mensen die in hun gedrag ver van hun Heer zijn, hun harten zijn hard en koud
geworden als steen. Wij weten dat er vele volkeren zijn geweest die een
Boodschapper hebben gehoord, maar die mensen deden uiteindelijk wat ze zelf

wilden. Oh beste broeders en zusters, laat ons niet worden zoals die volkeren! Zij
ontvingen een Boek van Allah, maar zij wilden niet luisteren! Allah zegt daarover:
Is het niet eens tijd voor de gelovigen dat hun harten bescheiden en
nederig worden tegenover de waarschuwing van Allah en de Waarheid
accepteren die gestuurd is. En laat hen niet worden zoals de mensen die
vroeger het Boek al hadden kregen. De tijd duurde hun toen te lang en hun
harten verhardden zich en veel van hen werden ongehoorzaam. (soera Al
Hadied 16)
In een Overlevering horen wij het volgende: Na een oorlog was eens een vrouw op
zoek naar haar kind. Steeds pakte ze een kind en hield het vast. De vrouw huilde en
bleef zoeken. Ze zocht net zo lang, totdat ze uiteindelijk haar eigen kind gevonden
had. De Profeet (zvmh) zei: ‘Zien jullie deze vrouw? Kan je geloven dat deze vrouw
haar kind in het vuur zou gooien?’ De mensen antwoordden: ‘Nee!’ Rasoeloellah
(saws) zei daarop: ‘Oh mens, ik zweer dat Allah meer barmhartig is met zijn dienaren
dan deze vrouw met dit kind.’
Beste moslims, hoe kunnen wij nog verkeerd doen als wij weten hoe goed Allah is.
Hoe kunnen wij het eten van een ander pakken, iets dat voor een ander bedoeld
was? Hoe kunnen we proberen de ander te bedriegen? Hoe kunnen wij onze
avonden vullen met vechtsporten, waarbij we elkaar onnodig verwonden? Zou dit
binnen de barmhartigheid van Allah vallen? Is dit hoe wij met elkaar om moeten
gaan? Denk eens aan de goedheid die Allah naar de mensen stuurde, aan het beste
voorbeeld dat wij kennen: Mohammed (saws)! Denk aan de barmhartigheid die hij
ons geleerd heeft, de liefde, de zachtheid en goedheid tussen mensen, tussen vader
en zoon, tussen man en vrouw, ja, tussen ons allen!
Oh jullie die geloven, denk eens aan onze geliefde Profeet (zvmh) die bijna vermoord
werd. Rasoeloellah (saws) heeft het die mensen vergeven en lachte alleen maar naar
hen. Als de Profeet (zvmh) langs de kinderen liep langs de wegen van Medina, dan
begroette hij hen, terwijl mensen tegenwoordig arrogant zijn naar kinderen en
klagen als ze kleintjes in de moskee zien. Die worden daardoor zelfs bang van de
moskee! Het goede gedrag van de Profeet (zvmh) zorgde er juist voor dat hij zo in
de harten kwam van de kinderen en dat ze juist naar de moskee wilden komen. Ja,
de Profeet (zvmh) heeft gezegd: ‘Iemand die barmhartig is voor de mensen op
aarde, de barmhartigheid is met hem in de Hemel.’ Vergeet ook niet de
Overleveringen waarin we zien dat we ook goed moeten zijn voor dieren, van de
man die een dorstige hond water gaf en alleen daarom in het paradijs kwam tot de
vrouw die haar kat mishandelde en zo in de hel eindigde. Weet, Allah zegt in de
Heilige Qur’aan:
Het goede en kwade zijn niet gelijk aan elkaar. Hou daarom het slechte
weg door wat goed is. Dan zal jouw vijand uiteindelijk zelfs je beste vriend
worden. (soera Fussalit 34)
Mensen, vandaag hebben wij gehoord hoe groot de goedheid en liefde van Allah is.
Wij kunnen door ons goede gedrag de barmhartigheid laten zien die Allah aan ons
laat zien. In onze medemens vinden wij Allah. Lieve moslims, wij moeten de soenna
leven. Als wij een ander helpen vanuit onze islaam, dan helpen wij Allah. Onze islaam
is goed, onze islaam wil een mooiere en een betere wereld. Dat hebben wij zelf in de
hand. Allah laat ons zoveel goedheid van Zijn barmhartigheid zien, laat jij de
goedheid van jouzelf ook aan ons zien?

Moge Allah de Verhevene ons belonen dat we hier vandaag samen gekomen zijn.
Moge Allah de Barmhartige Zijn goedheid aan ons blijven schenken. Moge Allah de
Genadevolle onze barmhartigheid 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. Ya Allah, ya Allah, laat ons de pijn van onze broeders
en zusters in Syrië, in Irak, in vluchtelingenkampen of waar ook in de wereld, niet
vergeten. Ya Allah, verzacht hun pijn en verenig onze oemma. Ya Rabb, verenig onze
oemma. Oh Allah, 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.
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