In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is
voor Hem, het Begin en het Einde. 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 Moes’ab ibn Oemair,
de eerste ambassadeur en leraar in de islaam. Hij wordt gezien als een van de beste
mensen na de Profeet (saws). Moes’ab werd getest met blijheid en verdriet, maar
altijd bleef hij een goede moslim. Of het nu de harde of de zachte kanten van het
leven waren, steeds weer bewees hij dat hij vasthield aan de Weg van de islaam.
Deze vriend van de Profeet (zvmh) was daarom een echte gelovige die de mensen
heeft uitgenodigd tot de islaam, tot de Weg naar Allah. In zijn hart was niets anders
dan het vertrouwen in Zijn Schepper.
Broeders en zusters, Moes’ab leefde in Mekka in een tijd dat de mensen nog vijandig
waren tegenover de Boodschap van Rasoeloellah (saws). Toch waren er wel al wat
mensen waarvan de harten verzacht waren. In de H. Qur’aan horen we dat Allah
tijdens het Verdrag van Aqabah een belofte doet aan die mensen van buiten Mekka
die zich toen wél aansloten bij Mohammed (saws). Het was een moeilijke tijd en een
aantal mensen hebben op dat moment, ondanks alles, trouw gezworen aan de
Boodschapper van Allah (zvmh). Voor alle moeite krijgen zij het Paradijs. Zelfs tot op
de dag van vandaag vragen wij aan Allah om hen te belonen voor wat zij deden. In
een Overlevering lezen we dan ook het volgende: “Als Allah van een dienaar

houdt, dan roept Hij Djibriel en zegt: “Ik hou van die-en-die, daarom, hou
van hem.” De Profeet (zvmh) zei: “Dus Djibriel houdt van hem.” Dan roept
Djibriel in de hemel: “Allah houdt van die-en-die, daarom, hou van hem.”
En de bewoners van de Hemel houden van hem en het goede komt hem
toe op de aarde.”
Hoe is het zo ver gekomen dat deze mensen in die tijd van vijandigheid klaar waren
om mét en niet tégen de Profeet (zvmh) te zijn en de islaam te accepteren? Welke
zachtheid had hen bereikt?

Oh jullie die geloven, ken daarom het verhaal van Moes’ab ibn Oemair. Hij hield zich
aan zijn afspraken, zoals ook de H. Qur’aan zegt dat er mensen zijn die trouw zijn
gebleven aan wat ze toen beloofd hadden. Zijn verhaal begint al in de vroegste tijd

na de Openbaringen aan de Profeet (zvmh). Zoals we al hoorden was dit in de tijd
dat de meeste Mekkanen nog tegen de islaam waren. Het was een mooie jongen om
te zien en hij kwam uit een rijke familie. Zijn kleding was altijd netjes en duur. Toen
hij hoorde over Mohammed (saws), ging hij op zoek naar wat deze man te vertellen
had. Zo kwam het dat hij regelmatig ging luisteren in een huis waar de eerste
moslims in het geheim samen kwamen. Omdat hij wist dat het de Waarheid was die
hij hoorde, getuigde hij van de Eenheid van Allah en dat Mohammed (saws) de
Boodschapper is. Toen zijn moeder daar achter kwam, werd ze verdrietig en kwaad.
Nu weten wij dat we als moslim altijd naar onze ouders moeten luisteren, behalve als
ze ons verbieden om moslim te zijn. Ze maakte de arme jongen het leven zuur, maar
uiteindelijk kon hij ontsnappen naar Abbessinië, een veilig land met een christelijke
koning. Alle rijkdom die hij had gehad, liet hij achter. De moslims die toen
vertrokken, kennen we nu als de eerste hidjra. Later keerde de jonge Moes’ab weer
terug in Mekka, maar niet voor lang.
In die tijd was er namelijk honderden kilometers verder een stad, Yathrib, waar ze
op zoek waren naar rust en vrede. Ook daar waren de mensen geen moslim, maar
men was hier niet zo vijandig als in Mekka. Rasoeloellah (saws) stuurde onze
Moes’ab als uitlegger en ambassadeur van de islaam naar die stad. Deze staat nu
bekend als Medina, de Lichtende Stad, de Stad van de Profeet (saws). Moes’ab legde
de mensen daar op de beste manier de islaam uit en hij leerde hen Qur’aan. Nooit
gebruikte hij geweld om de Boodschap van de Rasoeloellah (saws) bij iemand op te
dringen. Zelfs toen een man kwaad naar hem toe kwam, die niet geloofde, nodigde
Moes’ab hem uit om in ieder geval naar zijn uitleg over de islaam te luisteren. Als
deze man het niet beviel, zo zei Moes’ab, dan zouden zij zelfs stoppen met de
Boodschap te verkondigen en vertrekken! Doordat hij rustig alles uitlegde, heeft de
man de islaam omarmd. Daarna volgde een van de leiders van de stammen van de
stad en al snel wilden de mensen meer weten over deze religie die de Waarheid zou
zijn.
Nog geen jaar later keerde Moes’ab terug naar Mekka waar de Profeet (zvmh) nog
steeds woonde. Intussen hadden al veel Helpers in Yathrib de islaam geaccepteerd
door de goede manieren en het prachtige voorbeeld van Moes’ab. Het was de tijd
van de bedevaart en veel mensen waren in Mekka en omgeving. Met de mensen van
Yathrib die daar waren en de moslims uit Mekka werd toen, zoals ik aan het begin al
zei, dat Verdrag van Aqabah gesloten. Zij zouden de Profeet (saws) beschermen.
Kort daarop emigreerden de Profeet (zvmh) en veel moslims naar wat we nu kennen
als Medina. Doordat Moes’ab op de meest verstandige manier de mensen er had
verteld over de islaam, accepteerde men uiteindelijk onze religie en getuigden zij als
moslims. Yathrib, een stad van niet-moslims, omarmde de islaam door zijn manier
van uitleggen, door zijn voorbeeld op de Weg van de islaam, om uiteindelijk Medina,
een stad van moslims te worden, een stad waar de Profeet (zvmh) zelfs wilde
sterven.
Oh jullie die geloven, Moes’ab ibn Oemair speelde een grote rol in de vroege
islamitische gemeenschap. Na de grote Slag bij Badr waren er veel soldaten van de
vijand gevangen genomen. Deze krijgsgevangenen werden goed behandeld, zoals
bevolen was, en een van hen was zelfs de broer van Moes’ab. Bij de veldslag erna,
bij Oehoed, gaf de Profeet (saws) Moes’ab de eer om de vlag van de islaam te
dragen. Tijdens het gevecht raakte hij dodelijk gewond. Hij stierf op het slagveld.
Toen zijn lichaam gevonden werd, had men niets anders dan de kleding die hij

aanhad om hem te bedekken. Zo stierf een goede moslim die vast had gehouden
aan de juiste Weg zonder bezittingen om juist op een Dag meer te krijgen dan dat je
hier op aarde ooit zou kunnen bezitten.
Moslims, leer van het verhaal van Moes’ab ibn Oemair. Hou vast aan de Boodschap
van Rasoeloellah (saws) en laat door jouw goede voorbeeld anderen terugkeren op
het Pad van Allah. Bedenk hoeveel beloning jij kunt ontvangen als anderen de islaam
omarmen als de Waarheid, door jou. Bedenk hoeveel beloning Moes’ab krijgt op de
Dag dat wij onze beloning ontvangen. Doe daarom het goede, hou vast aan het
goede en vertrouw altijd op Allah.
Moge Allah de Verhevene ons dankbaar laten zijn voor het goede dat wij leerden van
anderen. Moge door ons goede voorbeeld anderen terugkeren op het Pad van de
islaam. Moge Allah ons dankbaar en geduldig laten zijn voor alles wat wij van Hem
ontvangen. Ya Allah, laat ons in veiligheid moslim kunnen zijn. Oh Allah, laat ons het
goede doen. Oh Allah, laat ons het foute laten. Oh Allah, leid de jongeren.
Allahoemma, open de deuren van het Paradijs voor de mensen waar wij van houden.
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.
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