In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is
voor Hem, de Schepper van alles wat wij zien en wat wij niet kunnen zien. 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 God,
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, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. 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 onze geliefde Profeet
Mohammed (saws). Hij had van alle mensen het allerbeste gedrag. Hij was zacht en
rustig en adviseerde de mensen rustig en goed. 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. Allah stuurde hem, zodat wij weten
wat het juiste gedrag is en dat wij onszelf kunnen corrigeren. Ja, Mohammed (zvmh)
is de gids van de juiste Weg.
Mensen, uit liefde stuurde Allah ons vele profeten en Mohammed (saws) als laatste
profeet. Zo heeft Hij ons laten zien wat Hij van ons verwacht, dat wij kiezen voor de
juiste Weg. Het prachtigste voorbeeld van een leven op die Weg is onze geliefde
Profeet (zvmh). Hij was Mohammed (saws), de zoon van Abdullah, van bani Hashim,
uit de beste familie van de Quraisj en groeide op in en rondom Mekka. Toen hij de
eerste Openbaringen van Allah (swt) kreeg en hij onder de mensen kwam als
profeet, heeft hij tien jaar lang de mensen verteld over la-illallaha illallah, er is geen
andere godheid dan Allah. Dat was het eerste waar hij de mensen naar toe heeft
uitgenodigd: er is maar één godheid en dat is Allah.
Iedere keer weer opnieuw heeft hij de mensen verteld dat de islaam de juiste Weg
naar het Paradijs is. Zijn Boodschap is alleen maar het vertellen van en het oproepen
naar het goede geweest. Het belangrijkste daarbij was geduld, geduld en nog eens
geduld. Rasoeloellah (saws) heeft nooit opgegeven. Het werd nooit teveel voor hem.
Hij heeft altijd geloofd in de Boodschap die hij van Allah aan de mensen, aan ons
moest vertellen. Eerst over la-illallaha illallah, daarna pas over de rest. Eerst in
Mekka, daarna in Medina, bedoeld voor álle mensen.

Oh jullie die geloven, er wordt gezegd dat iedere profeet een smeekbede mocht
verrichten die Allah verhoort. Alle profeten waren te snel, behalve Mohammed
(saws). Hij heeft gewacht en hij zal zijn smeekbede op de Dag van het Oordeel doen.
Dat is de Dag dat wij het hardste nodig hebben. De Boodschapper van Allah (zvmh)
doet die Dag zijn doe’a en probeert ons zo te redden. Allah zal hem dan geven waar
hij om heeft gevraagd.
Er zijn veel Overleveringen bekend over onze geliefde Profeet (zvmh). Wij weten hoe
hij liep, hoe hij at, hoe hij zat, hoe hij sprak. Er wordt gezegd dat mensen die hem
hoorde reciteren in het nachtgebed nog nooit zo’n mooie stem hadden gehoord. De
Profeet (zvmh) glimlachte altijd, niet een neppe, gemaakte glimlach, maar echt zodat
mensen het konden voelen. Hij ging goed om met zijn buren en de mensen uit zijn
omgeving, moslim of geen moslim, of ze nou aardig waren voor hem of niet. Zijn
voeten werden soms zo dik, omdat hij lang, heel lang in het gebed stond, maar als
hij een kind hoorde huilen, dan hield hij het kort.
Broeders en zusters, in een Hadith wordt verteld over een Arabier uit de woestijn die
naar de moskee kwam. De profeet Mohammed (saws) zat daar ook met wat

metgezellen. De Arabier zocht een plekje in de moskee die voor iedereen
een open plek was en begon daar te urineren. De Profeet (zvmh) en zijn
metgezellen zagen dit. Een paar van hen werden boos en wilden hem
stoppen, maar de Profeet (saws) zei tegen hen: ‘Stop hem niet. Laat hem.’
Dus zij lieten hem met rust. Toen de Arabier klaar was met urineren, kwam
de Profeet (zvmh) naar hem toe en zei: ‘Deze moskeeën zijn geen plekken
voor iets van urine of vuil, ze zijn enkel en alleen voor het gedenken van
Allah, het gebed en het lezen van de Qur’aan.’ De man ging verbaasd weg.
Hij besefte wat hij gedaan had en was verwonderd over de vriendelijke
manier hoe hij op zijn fout werd aangesproken.
Deze Overlevering laat zien hoe vriendelijk en liefdevol de Profeet (zvmh) was. Zelfs
tegen mensen die het verkeerde deden was hij erg aardig en geduldig. Moslims, als
wij kijken naar hoe de Profeet (zvmh) was, dan zien we dat hij zelfs met zijn vijand
met zachtheid omging. Iemand die denkt dat hij of zij met moord en doodslag om
moet gaan met anderen, heeft zijn eigen knip- en plakislaam gemaakt. Nee, de Weg
van de moslim hoort de Weg van zachtheid te zijn, die makkelijk en mooi is, een
Weg die iedereen wil volgen die het ziet. Kies voor makkelijk en zacht, zonder jouw
islaam te verliezen of te kiezen voor wat tegen de islaam is. Ontwijk wat hij verboden
heeft en doe wat hij gezegd heeft om te doen. Dát is de juiste Weg!
Lieve moslims, en hij was zo bezorgd over ons. Hij heeft ons altijd weer verteld om
de islaam vast te houden en om te blijven bidden. Dat heeft hij steeds herhaald, zelfs
nog op zijn sterfbed. Ook zei hij dat we goed met de vrouwen moeten omgaan. Ja,
hij had zo’n gevoelig hart en dacht aan de zwaksten van de samenleving die vaak
door iedereen vergeten worden. Zelfs zijn bedienden hebben nooit over hem
geklaagd. Nooit vroeg hij hun waarom ze iets gedaan of juist niet gedaan hadden. Ze
hebben het geen dag slecht gehad toen ze voor onze Profeet (saws) werkten. Hou
daarom van deze man, hou meer van hem dan van wie of wat dan ook in deze
wereld die je ooit gaat verlaten. Als je naar hem luistert, wordt jouw Weg zoveel
makkelijker. Die Weg begint met de tawheed, la-illallaha illallah, en eindigt met Gods
Wil in het Paradijs. Doe het goede en nodig ook anderen uit op deze mooie Weg die
Rasoeloellah (saws) aan de mensen heeft laten zien.

Gelovigen, omdat er gewoon geen weg terug is als jouw hart geraakt is. Geef alles
wat je hebt. Het is jouw lot. En zeg nooit nooit. Pak het op, pak het voorbeeld van de
Profeet (saws) op. Neem niet het voorbeeld van de harde wereld om ons heen, waar
mensen deuren dicht gooien, waar mensen bang moeten zijn om wat ze geloven of
om wie of wat ze zijn, waar gevochten wordt om de wereld en de dingen die niet
blijven… Nee, wij zijn moslims! Wij zijn moslims naar het voorbeeld van Rasoeloellah
(saws). Hij was niet de man van alleen woorden, maar vooral een man van daden.
De beste manier om te laten zien hoeveel je van hem houdt en het Paradijs binnen
te gaan is om hem als jouw voorbeeld te nemen. Laat het zien en doe, doe zoals
Rasoeloellah (saws). Hij deed en wij volgen. Hij deed en wij doen.
Moge Allah de Verhevene ons het goede in dit leven geven. Moge Allah de
Almachtige ons het goede in het Hiernamaals geven. Oh Allah, laat ons dankbaar zijn
voor de mensen die ons islaam leren. Oh Allah, laat ons dankbaar zijn voor onze
ouders. Ya Allah, laat ons in veiligheid moslim kunnen zijn. Ya Allah, ya Allah, ya
Allah, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Ya Allah, neem
de zorgen en de pijn weg van onze broeders en zusters, in ziekenhuizen, in
vluchtelingenkampen, in oorlogsgebieden of waar ook in de wereld. Ya Allah, stop de
fitna in onze oemma. Oh 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 uitgelegd of
begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen
zegenen.
Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr
datum: 18-12-2015
website: www.moskeeabibakr.nl

