In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is
voor Hem, de Liefhebbende, de Waarheid. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te
helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte
gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden,
niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst.
En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets dat of
niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, 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 salaat, salaam 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 arrogantie en de
waarschuwing er tegen. Het moet voor ons heel duidelijk zijn dat het veel slechte
nadelen heeft. Arrogantie is dat je hoogmoedig bent en jezelf beter voelt dan een
ander. Je zult snappen dat dit iets is dat binnen de islaam helemaal verkeerd is. Allah
(swt) en Zijn geliefde Boodschapper (saws) hebben ons duidelijk gewaarschuwd
tegen dit gedrag. Toch zien we dat er nog steeds moslims zijn die arrogant zijn.
Sommige geleerden hebben gezegd dat het de eerste zonde is. Ja, het is dan ook
echt iets waar we ver weg van moeten blijven.
Broeders en zusters, jezelf beter voelen dan een ander is heel gevaarlijk. Als je
hoogmoedig wordt, dan doe je niet meer wat je zou moeten doen. We zien dat als
Allah zegt:
En toen Wij tot de engelen zeiden: "Buig eerbiedig neer voor Adam," bogen
zij zich allemaal eerbiedig neer, behalve Iblies. Hij weigerde; hij was
hoogmoedig. Op die manier behoorde hij tot de ongelovigen. (soerat Al
Baqara 34)
Rasoelloellah (saws) heeft ook in een Overlevering gezegd: “Niemand die ook

maar het kleinste deel van arrogantie in zijn hart heeft, zal het Paradijs
binnen gaan.” (Moeslim) Het is dus heel belangrijk om jezelf te controleren en in je

binnenste te kijken. Het is zo’n verkeerd gedrag en het kan stiekem in je leven
komen. Vraag jezelf daarom eens af waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Kijk,
je kan iets doen dat op arrogantie lijkt, maar niet zo bedoeld is. Mooie kleding die
mooier is dan die van een ander, daar hoeft niets mis mee te zijn. Het gaat er
namelijk niet om hoe je er uit ziet, maar het gaat er om wat er in je hart is. Juist de
mensen die arrogantie in hun hart hebben, willen niet voor zichzelf toegeven dat ze
het zijn. Zij voelen zichzelf dus zelfs te goed om eerlijk te zijn tegenover zichzelf,
terwijl juist dit iets is dat alleen Allah en jij kunnen weten. Dit is dus echt iets waar je
aan moet werken.

Dienaren van Allah, met arrogantie in jouw hart is het moeilijk om de waarheid te
accepteren. Iemand die zo is, kan naar anderen kijken alsof ze niets waard zijn. Hij
of zij denkt te vaak dat hij of zij gelijk heeft en beter is dan een ander. Het wil niet
zeggen dat je je altijd beter voelt dan álle anderen, maar gewoon ook tegenover
bepaalde personen. En zo was ook Iblies, de duivel. We hoorden al dat hij weigerde
om te buigen voor Adam uit hoogmoed. Iblies voelde zich beter dan 1 persoon op
dat moment en deed daarom niet wat Allah hem heeft opgedragen. Het was iets dat
hij móest doen, maar deze ziekte van arrogantie zorgde er voor dat hij het niet deed.
Mensen, als je arrogant bent, dan zul je Allah nooit voor iets smeken. Zo heeft God
gezegd dat als wij Hem iets vragen dat Hij ons zal verhoren. Alleen de mensen die
hoogmoedig zijn, die denken dat ze het allemaal zelf wel kunnen zonder hulp van de
Almachtige. Zij zullen uiteindelijk in het Vuur belanden. Er is voor deze mensen geen
andere plaats dan de hel.
Ja moslims, arrogantie houdt ons ook weg van het voorbeeld van Rasoelloellah
(saws). Zo was er eens een man die met links at. Toen de Profeet (zvmh) hem vroeg
waarom hij niet met rechts at, zei de man dat hij het niet kon. Daarop zei de Profeet
(zvmh) dat het uit arrogantie was. Ook zijn er mensen die zich buiten heel wat
voelen, omdat ze zich zo geweldig vinden. Ze kijken links en rechts en willen graag
gezien worden. Ze vinden zichzelf zo mooi en bijzonder, terwijl ze niets willen weten
van het bescheiden gedrag van een moslim. Arrogante mensen worden ook vaak
snel jaloers en willen een ander zelfs niet met een simpel advies helpen, laat staan
om ze écht te helpen. De Profeet (zvmh) heeft deze mensen gewaarschuwd, want
ook voor hen komt er een Dag dat er gekeken wordt naar wat zij deden. Ja, laat hen
weten dat er voor de arrogante mensen een snelle straf is van Allah, maar ook een
straf voor later. Laat hen weten dat dit gedrag ver is van de juiste Weg.
Oh jullie die geloven, er is ook zoiets dat je het verkeerde niet uit arrogantie doet. Je
doet het omdat het je fijn lijkt of mooi of lekker of je hebt geen zin. Zo weten we dat
wat Adam verkeerd deed. Hij heeft van de boom gegeten, juist dat wat Allah (swt)
verboden had gemaakt. Maar Adam wilde het gewoon eens proberen. Natuurlijk is
dat helemaal verkeerd, maar het is iets anders dan dat je zoiets doet uit arrogantie.
Dat zien we dus bij Iblies; hij deed ook niet dat wat Allah gevraagd had, maar híj
deed het uit hoogmoed. Daarom vergeeft Allah hem niet en is Iblies buiten de
goedheid en de barmhartigheid van Allah terecht gekomen.
Oh mens, bedenk je goed wat je was en waar je vandaan komt. Denk na over
waarom jij hier bent en wat jij moet doen. Hoor de Woorden van Allah die vertaald
kunnen worden als:
Verdoemd is de mens! Hoe ondankbaar is hij! Waaruit heeft Allah hem
gemaakt? Uit een kleine druppel heeft Hij hem gemaakt en daarna de
juiste vorm gegeven. Dan maakt Allah de weg gemakkelijk voor hem. Dan
doet Hij hem sterven en brengt hem in het graf. Dan, wanneer Hij dat wil,
zal Hij hem weer opwekken. Nee, hij, de mens, heeft niet gedaan dat wat
hij moest doen. (soerat ’Abasa 17-23)
Broeders en zusters, zorg dat je niet arrogant bent. Weet waar je ooit vandaan bent
gekomen. Het maakt niet uit wat jouw afkomst is of waar je ooit geboren bent. Ieder
mens is hetzelfde begonnen en ieder mens zal het zelfde terugkeren. Ja mens,
bedenk dat je van zand gemaakt bent en tot zand zul jij terugkeren. Ja mens, wat

was jij voordat jij dit kwetsbare lichaam hebt gekregen? Je kon niet horen en niet
zien, niet ruiken of proeven, nee, je kon zelfs niet bewegen zoals je nu beweegt.
Alsof je dood bent, geeft Allah jou leven, het leven om te doen wat Hij van je vraagt.
Hij maakt je van zwak naar sterk, van arm naar rijk. Van leven brengt Hij je weer
terug naar de dood, waarna de rekening komt. Oh mens, maak niet de fout van het
jezelf boven een ander plaatsen, misbruik maken van je positie. Niets maakt jou
beter of minder tegenover een ander die net als jou hier op aarde is gezet door Allah
om ook zijn of haar eigen weg te maken. Laat jouw weg een weg van
gehoorzaamheid zijn, een weg binnen de grenzen van de islaam, zonder hoogmoed,
trots of arrogantie.
Moge Allah de Verhevene ons beschermen tegen valse trots en hoogmoed. Moge
Allah de Almachtige ons bescheiden maken. Moge Allah onze daden zonder
hoogmoed laten zijn. Moge Allah onze verbogen daden accepteren en belonen. Oh
Allah, open de deuren van het Paradijs voor de mensen waar wij van houden.
Allahoema, laat ons niet arrogant worden als we meer kennis krijgen. Allahoema,
laat ons nooit stoppen met onze zoektocht naar kennis. Ya Allah, laat ons in
veiligheid moslim zijn. Ya Allah, ya Allah, neem de zorgen en de pijn weg van onze
broeders en zusters, in oorlogsgebieden, in vluchtelingenkampen, in ziekenhuizen of
waar ook in de wereld. Ya Allah, breng onze oemma samen. Ya Allah, laat ons niet
anders dan als moslims sterven. Oh God, wij bidden u, verhoor onze smeekbedes.
Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of
begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen
zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr
datum: 07-08-2015
website: www.moskeeabibakr.nl

