In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is
voor Hem, de Gever, de Schenker van Onderhoud. 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 jij die gelooft! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet
anders dan als moslim. (soera Al Imraan 102)
Oh, jij die gelooft! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jouw goede
daden accepteren en jouw slechte daden vergeven. En wie luistert naar
Allah en Zijn boodschapper, 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 dat we Allah moeten bedanken voor
wat Hij ons geeft. Die gunsten aan ons zijn zo ontzettend veel. Kinderen van Adam,
wij kunnen de goede dingen niet eens tellen die Hij aan ons geeft. Dat wij Allah
kunnen bedanken is zelfs al een gunst. En toch, en toch zien veel mensen het niet.
Daarom zegt God in Zijn Boek:
En Hij gaf aan jou alles dat je van Hem vraagt en als je de gunsten van
Allah telt, dan kun je ze zeker niet eens tellen. Ja echt, de mens is zeer
onrechtvaardig, zeer ondankbaar. (soera Ibrahim 14:34)
Oh jullie die geloven, Allah roept ons zo vaak op in Zijn Boek om na te denken over
wat je ziet. Om ons heen zien wij Zijn Tekenen. Alles heeft Hij gemaakt, maar van
dat alles is jouw lichaam het meest dichtbij. Kijk eens goed. Kijk naar de buitenkant
van jouw lichaam, hoe alles werkt. Alles werkt met elkaar samen, van handen tot
voeten, van oren tot ogen. Denk dan eens aan de binnenkant, hoe dat samenwerkt,
zodat jij geen pijn voelt en dat alles gezond is. Dat jij zo perfect in elkaar zit, kan dat
iets anders zijn dan een Teken van Allah, een Bewijs van jouw Schepper? Daarom
zegt Hij tegen ons:
En op aarde zijn Tekenen, voor de mensen die het zeker willen weten, en
ook in jouzelf, zie je dat dan niet? (soera adh Dhariyat 20-21)
Ons lichaam is een Teken van Allah. Dat we er zijn is een Teken van Hem. Hoe
dankbaar moet je zijn dat jij dit lichaam, jouw zijn hebt gekregen. Jij die er al was;
jouw ziel die door Allah al lang geleden werd geschapen. Jij voor wie goed en kwaad
al zijn geschreven, jij die niet weet wat jou uiteindelijk zal helpen. Daar in de buik
van je moeder werd jij wie jij bent zonder dat je er nu nog iets van weet. Daarom
roept de Almachtige jou op om dankbaar te zijn voor wat je hebt gekregen. Hij zegt:
En Allah heeft jullie uit de buiken van jullie moeders laten komen, terwijl
je niets wist, en heeft oren, ogen en het goede hart gegeven, zodat je er
misschien dankbaar voor wordt. (soera an Nahl 78)
Jouw oren moeten alleen horen wat Allah heeft toegestaan, jouw ogen moeten
alleen zien dat wat Allah zegt te zien en jouw hart, beter gezegd jouw verstand,

moet alleen het goede nog willen, dat wat jou dichter bij Allah kan brengen. Laat
alles in jouw lichaam dankbaar worden.
In een Overlevering zegt onze geliefde Profeet (zvmh), vrij vertaald: “Elke dag als

de zon opkomt, moet iedere persoon sadaqa (dus een goedheid) geven aan
de gewrichten en de botten. Goeddoen tussen twee mensen is sadaqah,
het helpen van iemand met zijn dieren is sadaqa, een goed woord is
sadaqah, elke stap die je maakt naar het gebed is sadaqah en het
verwijderen van schadelijke dingen van de wegen is sadaqah.” (Al-Boechari
en Moeslim)

Als we kijken naar deze Overlevering en er vanuit gaan dat we meer dan 200 botten
als volwassenen hebben, dan moeten we iedere dag ieder botje veel dank geven.
Van jouw enorme dijbeen tot de miniscule stijgbeugel in jouw oor, alles heb je elke
dag opnieuw weer nodig. Het is best veel om dagelijks ieder botje opnieuw dank te
zeggen, om elk bot opnieuw sadaqa te geven. Daarom heeft Allah het ons makkelijk
gemaakt om op zoveel manieren sadaqa te verdienen. In de Overlevering staan
verschillende voorbeelden, zoals een stap richting het gebed of iets van de weg
halen dat gevaarlijk is. Wat verder ook een sadaqa is, is als je stopt met wat God
verboden heeft.
Er wordt ook wel gezegd dat het gebed dat je net na zonsopkomst kunt bidden
genoeg is voor de gunst van je lichaam. Dat kan helaas niet iedereen, maar
Rasoeloellah (saws) heeft ook gezegd: “Wie iets niet kan doen van aanbidding,
moet tenminste van de mensen afblijven.” Dus, broeders en zusters, als je in
de ochtend na zonsopkomst niet dat gebed kan doen, zorg dan in ieder geval dat je
niet aan de rechten van anderen komt door bijvoorbeeld te roddelen. Doe niets
verkeerd tegen anderen. Maak als gast geen misbruik van gastvrijheid, geef als man
jouw vrouw de rechten die ze heeft en bemoei je niet met wat jou niet aan gaat.
Oh jullie die geloven, het lichaam dat jij hebt gekregen is iets unieks. Maar weet
zoals Allah jou dit lichaam als gunst heeft gegeven, kan het jou ook veel last en pijn
bezorgen. Je moet daarom altijd dankbaar zijn voor je gezondheid. Dat is namelijk
een heel grote rijkdom die maar weinig gezonde mensen snappen. Ik nodig jou uit,
ga maar eens naar het ziekenhuis en zie hoeveel mensen het daar moeilijk hebben.
Kijk naar de tv en zie hoe broeders en zusters gewond zijn geraakt of besmet zijn
met ebola of aids. Hoe dankbaar zouden zij zijn als zij weer zo gezond als ons
zouden zijn, met alleen een verkoudheidje of een kleine kramp hier of daar in het
lichaam. Hoeveel mensen zijn doof of blind? En hoeveel anderen hopen ’s avonds te
kunnen slapen, maar liggen nachten wakker door pijn? Toch zijn er veel mensen die
eerst hun goede gezondheid moeten verliezen, voordat ze snappen wat Allah aan
hen heeft gegeven. Moge Allah ons beschermen tegen dit alles.
Mensen, alles van jouw lichaam wordt ondervraagd op de Dag van het Oordeel. De
grootste fout is dus om niet te doen wat moet en het slechte wel te doen. Oh beste
moslims, alles wordt ondervraagd, jouw ogen, jouw oren, jouw hart… Waar heb je ze
voor gebruikt? Heb jij dankbaarheid laten zien aan Allah? Laat je niet afleiden door
deze wereld! Allah zegt:
Oh mensen, denk aan de goede gunst die Allah aan jou heeft gegeven. Is
er een andere Schepper dan God die jou in leven houdt door wat komt van

de hemelen en de aarde? Er is geen god naast Hem. Waarom word je dan
zo afgeleid? (soera Fatir 3)
Lieve broeders en zusters, wij moeten dankbare en gehoorzame dienaren zijn. Zeg
dank, iedere dag opnieuw als je wakker wordt. Besef dat alles alleen van Hem komt.
Doe daarom iedere ochtend en iedere avond du’a. Zie de goede gunsten van Allah in
de grote én de kleine dingen. Jouw gezondheid, jouw lichaam met ieder botje op de
juiste plek, jouw adem… dank Allah, geef dank aan Allah alleen. Dank Allah dat jij
beschermd bent tegen erger. Jouw werk, jouw school, niet bang te hoeven zijn voor
kogels, ’s avonds een veilige plek om te slapen. Dank Allah! Ja, en dank Allah dat je
altijd meer krijgt van Hem dan dat je Hem kunt bedanken.
Moge Allah de Gever ons Zijn Gunsten blijven schenken. Oh Allah, open de harten
voor wat wij krijgen. Ya Allah, laat ons dankbare moslims zijn. Oh Allah, beloon onze
ouders voor het leven dat zij ons gaven. Ya Allah, laat ons dankbaar zijn voor onze
gezondheid. Ya Allah, laat ons dankbaar zijn voor vrede in Nederland. Allahoema,
vergeef onze slechte daden. Allahoema, vergeef ons onze ondankbaarheid. Oh Allah,
laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Rechtvaardige onze
smeekbedes verhoren.
Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of
begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen
zegenen.
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