In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is
voor Hem, de Liefdevolle, de Rechtvaardige. 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 familie en dan vooral de familie waar
je een bloedband mee hebt. Dat zijn dus de mensen die altijd bij jouw familie
hebben gehoord en niet de ooms en tantes die er later bij gekomen zijn door te
trouwen met iemand van je familie. Maar natuurlijk, iedereen van jouw familie is heel
belangrijk, net als de broederschap die wij met elkaar hebben als broeders en
zusters in de islaam. De islaam wil een goede maatschappij opbouwen waar mensen
aardig met elkaar omgaan. Die maatschappij wordt gebouwd vol met liefde en
barmhartigheid voor iedereen en met broederschap. In de islaam willen we goed zijn
en goed willen doen voor iedereen. Voor de bloedverwanten, je familie die altijd je
familie was, moet je extra je best doen.
De boodschap van God om een perfecte samenleving te maken met elkaar is niet
nieuw. Allah heeft dit altijd met de mensen gewild, maar de meeste mensen wilden
en willen niet luisteren. Toen de Profeet (saws) in Medina aankwam, hadden de
joden daar grote problemen met de ongelovige Arabieren die er op dat moment
woonden. Zij volgden om die reden soms de regels niet meer over bijvoorbeeld goed
gedrag en een ander vergeven, de regels die Allah eerst aan hen gegeven had. In de
Heilige Qur’aan zegt Allah daarom daarover:
En toen Wij een afspraak maakten met de kinderen van Israël, zeiden Wij
dat je niets anders dan alleen Allah mag aanbidden en dat je goed moet
zijn voor je ouders, je familie, de weeskinderen en de armen; dat je goede
woorden moet zeggen tegen de mensen en je salaat moet doen en je
zakaat betalen. Maar toen opeens volgden jullie de regels niet meer,
behalve een paar mensen die het wel deden. (soera Al Baqara 83)
De Profeet (zvmh) kwam naar Medina om daar te laten zien hoe wij mensen met
elkaar moeten samenleven. Toen Rasoeloellah (saws) van Mekka naar Medina
verhuisde en hij in zijn nieuwe stad aankwam, heeft hij een aantal dingen gezegd die
belangrijk zijn. Hij zei dat iedereen elkaar moest groeten, dat eten gedeeld moest
worden, dat je je familie niet moet vergeten en dat je moet bidden als de mensen
slapen. Op die manier betreed je het Paradijs, zo heeft onze geliefde Boodschapper
(zvmh) ons gezegd. Samen bouwden de eerste moslims de moskee van Medina,
samen werd gewerkt aan een nieuwe stad en samen werd er gevochten tegen

vijanden van buitenaf. Zo werd iedere gelovige broeder ook aan een andere broeder
gekoppeld om te delen in wat ze hadden, maar, zo zien wij in de Qur’aan, heeft wel
iedere bloedverwant, ieder familielid, recht op zijn deel van een erfenis als iemand
sterft.
Een van de Metgezellen van de Profeet zei dat Mohammed (saws) heeft gezegd dat
je je bloedbanden, dus je familie, goed moet onderhouden. Het is een stukje van je
imaan. Ook heeft de Profeet (zvmh) gezegd: “Als je niets tekort wil komen in

het leven en een lang leven wil hebben, moet je een goede band houden
met je bloedverwante familie.”

De moslims die in Medina woonden, hadden vaak nog familie, bloedverwanten, in
Mekka achter gelaten. Moslims proberen altijd een mooie oplossing te zoeken en
afspraken te maken met moslims en niet-moslims hoe je op de beste manier met
elkaar om kunt gaan. Zo probeerden de moslims van Medina ook iets af te spreken
met hun ongelovige familie in Mekka, maar helaas wilde niet iedereen zich aan die
afspraken houden. Allah (swt) waarschuwt hen daarom in de H. Qur’aan met de
woorden die vertaald kunnen worden als:
Zij houden zich niet aan de band van bloedverwanten of aan afspraken die
ze met de gelovigen hebben gemaakt. Ja, het zijn echt overtreders. (soera
At Tawbah 10)
Moslims, de plek in de buik waar wij als baby groeien, heet in het Nederlands de
baarmoeder. Allah heeft in het Arabisch een van Zijn Namen aan het woord voor
‘baarmoeder’ gegeven. In dat Arabische woord zit de rahma van Allah, de
barmhartigheid, de zorgzaamheid, al het goede, de liefde en de veiligheid die Allah
ons altijd geeft. Allah heeft beloofd dat iemand die goed is met de band van de
baarmoeder, de mensen die dus op die manier familie van elkaar zijn, dat Allah ook
verbonden is met die persoon. Het is dus heel belangrijk dat je die band niet
verbreekt en dat je niets slechts doet tegenover de mensen die zo dus familie zijn.
Onze geliefde Profeet (zvmh), van wie wij het voorbeeld proberen te volgen, heeft
ook du’a gedaan voor de mensen die een band via de baarmoeder hadden.
Onze ouders zijn, logisch, de beste bloedverwanten die we hebben. Zonder hen zou
je niet eens bestaan. Een man kwam daarom een keer naar de Profeet

(zvmh) en vroeg: “Is er iets dat ik kan doen voor mijn ouders die al dood
zijn?” Toen zei de Profeet (zvmh): “Ja, doe een smeekbede, een du’a, voor
hen. Smeek Allah om hen te vergeven. Doe wat ze beloofd hebben en zorg
voor de bloedverwante familie.”
Oh jullie die geloven, de beloning van Allah is enorm groot voor de mensen die goed
zijn met hun familie, zowel in het Hiernamaals als hier op aarde. Met Gods wil is
jouw beloning het Paradijs. Dat geldt ook andersom. Mensen die niet goed omgaan
met hun familie komen hier én in het Hiernamaals in grote problemen. Het laat zien
hoe onbetrouwbaar óf hoe betrouwbaar je bent. Het is een stukje van de goedheid
van Allah om goed te doen. Hoe je met je bloedverwanten omgaat is een stukje
aanbidding en je moet het zien als een verplichting. Bezoek ze in goede en in slechte
dagen; bij huwelijk, ziekte en begrafenis. Help ze met goede adviezen. Ga een keer
extra langs voor een iftaar tijdens ramadhaan. Nee, vergeet hen nooit! Nee, vergeet
nooit waar jouw familie vandaan is gekomen en vergeet nooit waar je zelf vandaan

bent gekomen. De band met jouw familie moet je sterk houden. Ja, weet dat als jij
de band met je familie verbreekt, dat Allah de band met jou verbreekt.
Moge Allah de Verhevene ons belonen dat we hier vandaag samen gekomen zijn.
Moge Allah de Verhevene onze familieleden vergeven voor de fouten die zij maakten.
Ya Allah, open de poorten van het Paradijs voor onze familieleden. Ya Rabb, open de
deuren voor onze broers en zussen. Ya Rabb, open de deuren voor onze ooms en
tantes. Ya Rabb, open de deuren voor onze opa’s en oma’s. Ya Rabb, open de
deuren voor onze kinderen. Ya Rabb, open de deuren voor onze ouders. Heer onze
God, dank U voor onze families en beloon hun goedheid. Oh Allah, maak onze harten
klaar voor ramadhaan. Oh Allah, geef ons de kans te vasten in ramadhaan. Ya Allah,
ya Allah, laat ons de pijn van onze broeders en zusters in Syrië, in Irak, in Kenia of
waar ook in de wereld, niet vergeten. Ya Allah, verzacht hun pijn en verenig onze
oemma. Ya Rabb, 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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