Allahoe akbar, Allahoe akbar! In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de
meest Genadevolle. Allahoe akbar, God is groot, alle eer is voor Allah. Dit zijn de
beste dagen van het jaar en de beste dag van deze dagen is deze tiende dag, de dag
van het slachten. Vandaag, yaum al hadj, de dag van bedevaart, worden alle mensen
vergeven die op hadj zijn. Vandaag is de grootste dag van de hadj, Allahoe akbar,
Allah is de grootste! Moslims gaan op hadj, Allahoe akbar, wij zijn de mensen die
gehoorzaam zijn aan de oproep van Ibrahim (as).
Labbayka Allahoemma Labbayk. Hier ben ik, oh Allah, tot Uw dienst, hier ben ik. U
heeft geen deelgenoten. Hier ben ik, ja, alle eer, al het goede dat gegeven wordt en
de heerschappij zijn van U. U heeft geen deelgenoten.
En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat op deze gezegende dag over onze
islaam en ons gedrag. Islaam is de manier van leven die van Allah komt. Islaam
heeft een hoge positie en het bewijst zichzelf waar het vandaan komt. Allah heeft
Zijn religie beschermd tegen verandering of dat er iets bij verzonnen is. Islaam vecht
tegen het onrecht. Islaam nodigt ons uit om te kijken naar de aarde en de hemel om
er achter te komen hoe machtig en sterk Allah is. De islaam is de godsdienst van
eerlijkheid en gerechtigheid. Het is geopenbaard om ieder mens zijn of haar rechten
te geven. Ja, islaam leert ons echt het goede gedrag.
Oh mensen, op een dag als vandaag moeten we ons herinneren hoe het gedrag van
een moslim hoort te zijn. Ons voorbeeld hierbij is onze geliefde Profeet (saws). Hij
noemde schaamte en bescheidenheid als stukje van de islaam, omdat het naar
andere, goede eigenschappen leidt. Het zorgt voor goede manieren, voor eerlijkheid
en goed te zijn tegenover je ouders. In een Overlevering zegt onze geliefde Profeet
(zvmh) ook dat de juiste schaamte voor alleen maar goede dingen zorgt. Als de
schaamte voor Allah of de schaamte voor andere mensen jou niet tegenhoudt, wat
kan jou dan nog stoppen? Zelfs de spijt die wij hebben van wat we fout hebben
gedaan, begint bij de schaamte voor Allah.
Denk niet dat schaamte en bescheidenheid iets is dat alleen bij vrouwen hoort of dat
het bij niet-moslims allemaal niets meer uitmaakt. Hopelijk is het voor iedereen
duidelijk dat dit eigenschappen zijn voor iedere moslim, altijd en overal. Laat je niet
gek maken door je omgeving. Wij zijn moslims en werken aan ons gedrag, man of
vrouw, jong of oud, op internet, thuis of buiten, gisteren, vandaag en morgen. Na de
dood moeten wij ons verantwoorden voor alles wat we deden, waar dan ook, wat
dan ook, wie dan ook.
Ja moslims, let op jullie gedrag en let op jullie woorden. Vloek op niemand, zelfs niet
op de niet-moslims. Als jullie op hen gaan schelden, dan gaan zij ook op Allah gaan
schelden. Nee, heb respect voor de kinderen van Adam. Kleineer niemand en zorg
dat je niemand pest of irriteert. De islaam is een godsdienst die mensen juist bij
elkaar wil krijgen. Door te roddelen of verdeeldheid te maken begaan jullie een grote
zonde.
Broeders en zusters, islaam leert ons alles, hoe wij moeten eten, hoe we moeten
lopen en ook heeft de islaam ons geleerd om de wegen schoon te houden. Als we
iets zien dat op de weg ligt, dan moeten we dat verwijderen, omdat het een gevaar
kan zijn voor andere mensen of zelfs dieren. Daarom ruim je gevaarlijke dingen op
van de weg, als je echt een gelovige wil zijn. Ook leert onze religie ons om schoon te

zijn en lekker te ruiken. Het is verplicht om ons te wassen in verschillende situaties.
Zelfs nog als iemand dood is, wordt hij gewassen.
Wat onze Profeet (zvmh) deed was islaam en daarom heeft hij ons gezegd te doen
wat híj deed. In het tiende jaar van de hidjra, het vertrek van Mekka naar Medina,
verrichtte Mohammed (vzmh) de hadj met al zijn rituelen. Bij de berg ’Arafat sprak
hij de moslims toe:

‘Oh mensen! Luister goed naar mij, omdat ik niet weet of ik na dit jaar ooit
weer onder jullie zal zijn. Luister daarom heel goed naar wat ik zeg en geef
deze woorden door aan de mensen die vandaag niet hier zijn.’
In de afscheidsbedevaart en met de afscheidstoespraak heeft Rasoeloellah (saws)
ons duidelijke aanwijzingen en instructies gegeven. Wat hij toen bij ’Arafat gezegd
heeft is de grondslag, de basis van de islaam. Woord voor woord, zin na zin wordt
duidelijk hoe goed en rechtvaardig de islaam is. Onze Profeet (zvmh) vertelt ons dat
alles van de tijd van de onwetendheid, voordat de islaam geopenbaard werd, voorbij
is. De ruzies en de strijd van toen is niet meer. Wij moslims zijn één gemeenschap,
één oemmah. Hij zei onder andere ook:

‘Oh mensen! Net zoals jullie deze maand van de hadj, deze dag en deze
stad Mekka als heilig beschouwen, zo zijn de levens en bezittingen van
iedere moslim heilig voor jullie. Geef de spullen die jou zijn toevertrouwd
altijd weer terug aan de eigenaar van wie het is! Doe niemand pijn, zodat
niemand jou pijn doet. Weet dat jullie je Heer ontmoeten op de Dag des
Oordeels en dat Hij jullie zeker zal afrekenen op jullie daden.’

Ook heeft onze Profeet (zvmh) ons in deze toespraak nog een keer verteld dat we
goed voor onze vrouwen moeten zorgen. Het is heel belangrijk dat we hen
onderhouden en dat we altijd netjes blijven. Ook onze vrouwen moeten weten dat ze
daar recht op hebben, áls ze goed zijn voor ons.
Daarnaast wijst Rasoeloellah (saws) op het verbod van riba, de woekerrente, en dat
wij allemaal broeders van elkaar zijn. Ja broeders en zusters, wij zijn één oemma en
niemand van ons, welke afkomst dan ook, is niet beter dan de andere. Het enige dat
de ene moslim beter maakt dan de ander zijn de goede daden en de daden om
dichterbij Allah te komen. Goede daden... ja, alsjeblieft, hou dat altijd in de gaten.
Soms denk je dat je beter bent dan de ander, maar echt, wij zijn hetzelfde. In welke
moskee of op welke plek we vandaag ook samen zijn gekomen, wij zijn broeders en
zusters van elkaar en in niets zijn zij of wij beter, behalve met het goede te doen en
in hoe dicht we bij Allah willen komen.
Mohammed (zvmh) beëindigde zijn toespraak met: ‘Oh mensen, heb ik mijn
boodschap goed aan jullie overgedragen?’ En de aanwezige moslims
antwoordden: ‘Oh Allah, ja!’ En het antwoord rolde als donder door de vallei. De
profeet (saws) stak zijn wijsvinger op en zei: ‘Wees mijn getuige, oh Allah, dat

ik Uw Boodschap aan Uw mensen heb overgedragen.’

Deze tijd van de bedevaart is belangrijk. In de Heilige Qur’aan zweert Allah zelfs op
deze dagen en op deze vroege ochtend, de dageraad, de ochtend van ’Eid oel Adha.
Deze ochtend offeren wij in Zijn Naam een dier. Hij zegt, vertaald als:
Bij de dageraad, en de tien nachten! (soerat al Fadjr 1-2)

Broeders en zusters, dit is de beste dag van Allah. Dit is de dag van ons grootste
feest. Wees vandaag en de rest van de dagen van het jaar goed voor elkaar.
Behandel elkaar op de beste manier. Wees zacht voor de mensen, vooral voor de
armen en de kinderen zonder ouders. Hou vast aan de islaam en laat het vanuit jouw
hart komen. Islaam is het geloof in de Ene, islaam is de religie van het verstand. Laat
jouw hart spreken en leef jouw islaam.
Moge Allah de Verhevene ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben
uitgelegd of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en
metgezellen zegenen.
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