In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer
is voor Hem, de Machtige, onze eeuwige Getuige. 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 uitleg van de choetbah gaat deze week over hoe onze geliefde
Profeet Mohammed (saws) was. Hij had van alle mensen het allerbeste gedrag.
Allah (swt) heeft hem gestuurd met de juiste manieren, als een licht voor ons, als
voorbeeld hoe wij de islaam moeten leven. Een hart dat vol zit met islaam krijgt
rust. Rasoeloellah (saws) heeft dit laten zien en was de beste goedheid voor
iedereen. Hij was het mooiste voorbeeld voor de goede mensen en de gelovigen.
Allah stuurde hem, zodat wij weten wat het juiste gedrag is en dat wij onszelf
kunnen corrigeren. Mohammed (zvmh) is de gids naar de juiste Weg.
Allah heeft ons vele keren gezegd dat Mohammed (zvmh) ons voorbeeld is. In de
H. Qur’aan zegt God over hem, dat vertaald kan worden als:
En jij hebt echt het beste karakter. (soera Al Qalam 4)
Ja broeders en zusters, hij had het beste karakter, het beste gedrag dat een
moslim wensen kan. Alles wat hij deed was als een voorbeeld van de islaam. Wat
hij deed en niet deed was wat de H. Qur’aan is. Onze geliefde Profeet (zvmh)
was netjes tegen iedereen. Hij vreesde Allah; bang zonder angst, wéten dat de
Almachtige hem zag. De angst voor Allah is een positief gevoel dat het leven
verandert. Dat moeten we weten als wij horen dat Mohammed (saws) heeft
gezegd: "Ik ben de meest wetende van Allah en het meest bang voor Hem
onder jullie." (Al-Albani). Hij stond de hele nacht in aanbidding voor Allah, totdat
zijn voeten dik waren geworden en 's morgens vastte hij. En toch overdreef hij
nooit met wat hij deed.
Moslims, de Profeet (saws) is het voorbeeld in ons gedrag. Hij is de leider van de
beste manieren. Hij glimlachte altijd naar de mensen. In een Overlevering horen
wij dat een man nooit Rasoeloellah (saws) ontmoette zonder dat hij zag dat
Mohammed (saws) een glimlach op zijn gezicht had. Ja echt, hij had het beste
gedrag; hoe hij met kinderen omging, netjes met oudere mensen en wat hij deed
voor de zwakkeren onder ons. Niemand hoefde bang voor hem te zijn en hij
zaaide geen paniek of viel onschuldigen aan. De Profeet (zvmh) had complete
controle over zijn woorden en zijn daden. Hij sprak alleen de waarheid en het was

altijd een man van zijn woord. Hij heeft nooit iemand onrecht aangedaan. Hij deed
geen nutteloze, onverwachtse acties die mensen bang maakte en die voor chaos
zorgde. Hij gaf altijd toe als het kon en wilde het beste voor iedereen. Als iemand
hem iets vroeg heeft hij nooit ‘nee’ gezegd, maar altijd ‘ja’. Niets was hem teveel
gevraagd.
Wij zien ook een prachtig voorbeeld in hem hoe hij heeft gebeden, als hij als
imaam ons voorging in het gebed. Zijn salaat duurde nooit te lang. Als hij een
kind hoorde huilen tijdens het gebed, dan zorgde hij dat de moeder zo snel
mogelijk het kind kon troosten en maakte het wat korter. Rasoeloellah (saws)
heeft ook gevraagd dat als je als imaam de mensen leidt in het gebed dat je het
dan niet te zwaar moet maken. Ja, als je imaam bent, bid dan niet te lang. Weet
dat de mensen die achter jou staan, niet allemaal even sterk zijn. Sommigen zijn
oud of ziek en anderen hebben ergens een afspraak. Kijk, als je alleen bidt, bid
dan zo lang als je wil, maar bid je met meer, hou daar dan rekening mee. Ook
hier is een Overlevering over bekend. Onze geliefde Profeet (zvmh) was gewoon
om met het ochtendgebed zo’n 60 tot 100 ayaat te reciteren. Op een ochtend
bad de Profeet (saws) de twee kortste soera’s van de H. Qur’aan. Aan het
einde van het gebed vroegen de metgezellen: "Oh Profeet van Allah,
waarom heb je het gebed vandaag verkort?" Hij antwoordde: "Ik hoorde dat
een kind huilde. Ik dacht dat de moeder bij het gebed was. Daarom verkortte
ik het gebed om het de moeder makkelijker te maken." (Musnad Ahmad, AlBani)
Oh jullie die geloven, onze Profeet (zvmh) heeft ons laten zien dat het juiste
gedrag bestaat uit geduld en warme vriendschappen, op het goed denken over
anderen, dus zonder slecht te oordelen. Doe zoals hem en denk alleen op de
beste manier. Twijfel niet over een ander, maar twijfel aan jezelf. Denk maar dat
die ander het vast niet zo bedoeld heeft. Hou je goede gedachten vast. Dat haalt
jouw slechte daden weg, zoals water viezigheid weghaalt. Onze Profeet (zvmh)
heeft gezegd: "Ik zeg jullie dat wie het meest van mij houdt en die het
dichtst bij mij zit op de Dag van het Oordeel, dat dit degene is met het beste
gedrag." Ja, en ook Allah heeft een hoge plaats gegeven aan de mensen met
respect en aan de mensen die gevoelig zijn.De Profeet (zvmh) heeft gezegd:
"Niets weegt op de Dag van de Opstanding zwaarder op de weegschaal van
een gelovige dienaar dan goed gedrag." (At-Tirmidhi) Goed gedrag is dan ook
een prachtig cadeau van Allah. De juiste mensen is het goede gedrag gegeven
en ook onze Profeet (zvmh) behoort tot die mensen.
Oh jullie die geloven, mensen met goed gedrag hebben we ook echt nodig tussen
ons. Zij schudden ons wakker. Ja, laat je wakker schudden en schaam je voor
wat je verkeerd doet. Schaam je voor Allah (swt) en wat Hij van jou ziet. Heb
godsvrees! Je moet bang worden voor wat jij verkeerd doet tegenover Allah. Alles
wat Allah aan jou heeft geven en kijk wat jij daar mee doet. Natuurlijk doe je ook
goed, maar vraag jezelf af: is dat genoeg? Weet je zeker dat je niet beter kan?
Niet meer kan? Ja broeder, ja zuster… weet wat de plek van Allah is. Wéét wat
de plek van Allah is. Als het denken aan Allah jouw hart op een goede manier
bang maakt, dan opent Allah zeker jouw hart met goed gedrag in woord en
praktijk. En als je ziet dat iemand anders bang is voor Allah in zijn hart, dan weet
je dat hij op de weg is van het beste gedrag. Wil jij dan niet óók op die weg zijn?

Mensen, kijk naar het mooiste voorbeeld dat wij gekregen hebben, de Profeet
Mohammed (saws) en corrigeer je gedrag. Corrigeer wat tussen Allah en jou is.
Goed gedrag met godsvrees, dat is wat iedere moslim wil. Zorg dat al jouw
gedachten eerlijk en rustig zijn en dat jouw hart vol liefde is. Ga kalm met de
mensen om, zonder haat of wraak. Geef Allah de plek die Hij in jouw leven hoort
te hebben en zorg dat met alles wat jij doet je het voorbeeld van onze geliefde
Profeet Mohammed (saws) in je achterhoofd houdt. Dán leef je de islaam, dán
verbeter je jouw gedrag, dán begrijp jij wie jouw voorbeeld is, dán heeft Allah de
juiste plek in jouw leven gekregen.
Moge Allah de Verhevene ons het goede in dit leven geven. Moge Allah de
Almachtige ons het goede in het Hiernamaals geven. Moge Allah de Verhevene
ons weghouden van de bestraffing van het Vuur. Oh Allah, laat ons blind zijn voor
de fouten van anderen. Oh Allah, laat ons dankbaar zijn voor onze ouders. Oh
Allah, laat ons dankbaar zijn voor de mensen die ons islaam leren. Ya Allah, laat
ons in veiligheid moslim zijn. Ya Allah, ya Allah, laat ons de pijn van onze
broeders en zusters waar ook in de wereld niet vergeten. Ya Allah, verzacht hun
pijn en breng onze oemma samen. Ya Allah, maak ons één. Oh Allah, laat ons
niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah 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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