In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is
voor Hem, de Gever, de Onderhouder. 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, 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 amanah, de taak
van vertrouwen die wij van Allah hebben gekregen. Amanah is de opdracht die de
andere dingen die Allah heeft geschapen niet wilden, omdat het te groot was. De
mens snapte niet hoe enorm deze taak zou zijn en nam het aan, omdat hij niet beter
wist. Amanah is vertrouwen, het is rechtvaardigheid, eerlijkheid en op de juiste
manier besturen. Allah (swt) heeft die taak van vertrouwen aan Adam gegeven en zo
aan alle mensen.
Omdat wij mensen deze opdracht van amanah, van vertrouwen van Allah hebben
aangepakt, kregen wij inzicht, talent en verstand en worden wij beloond als wij goed
doen en gestraft als wij verkeerd doen. Allah zegt in de H. Qur’aan over het
aannemen hiervan:
Wij hebben de hemelen, de aarde en de bergen een toevertrouwde taak
aangeboden, maar zij weigerden dit te dragen en waren er bang voor,
maar de mens nam het op zich. Hij is onrechtvaardig tegenover zichzelf en
onwetend. Om die reden zal Allah huichelachtige mannen en vrouwen, en
mannen en vrouwen die iets naast God aanbidden, straffen. En Allah
vergeeft de gelovige mannen en vrouwen. Allah is vergevend en
genadevol. (soerat Al Ahzaab 72-73)
Ja mensen, alles in de Schepping van Allah heeft het niet aangedurfd, maar Allah
heeft het uiteindelijk onder ons gezet. Wij kunnen alles gebruiken en alles is van
iedereen, maar let op! Het moet wel op de juiste manier gebeuren. Als je dat doet,
dan word je beloond, maar weet ook dat je gestraft wordt als je het verkeerde
ermee doet. Als je de hele wereld als jouw speeltuin ziet waar je kunt doen wat je
wil en waar je kunt pakken wat je graag wil hebben zonder je druk te maken om de
wereld om jou heen of jouw toekomst of wat na jou komt, herinner je dan de
Woorden die Allah zegt, vertaald als:

Inderdaad, Wij maakten de mens in de mooiste vorm. Daarna verlaagden
Wij hem tot het laagste van het laagste, behalve de mensen die geloven en
goed doen; voor hen is er een blijvende, oneindige beloning. (soerat At Tien
4-6)
Oh moslims, de reiniging is amanah, het gebed is amanah, onze verplichtingen doen
is amanah. Jouw verplichtingen tegenover de mensen en het alles verlaten dat God
verboden heeft, is amanah. Ja, de taak van vertrouwen zit in de islaam, in de regels
die Allah ons heeft gegeven, van wat mag, van wat moet, van wat verboden is. Hij
zegt, uitgelegd:
En dien God en voeg niets naast Hem toe. Behandel je ouders goed en ook
je familie, de kinderen zonder ouders, de mensen die het nodig hebben en
de buren dichtbij en de buren ver weg en de vriend aan je zijde en de
reiziger en aan degenen die in jouw macht zijn. Ja echt, Allah houdt niet
van de opscheppers en de mensen die denken dat ze alles zijn. (soerat An
Nisaa’ 36)
Oh jullie die geloven, we horen hier een opsomming van tien die recht hebben op
jou. Jij hebt verplichtingen tegenover deze tien. Jouw taak van amanah maakt Allah
een beetje duidelijker door het hier te noemen. Ik herhaal: je ouders, je familie,
weeskinderen, armen, directe buren, de buren wat verder weg, vrienden of collega’s,
reizigers, de mensen waar jij macht over hebt, maar bovenal en bovenaan, als eerste
staan de rechten van Allah. Jij bent gemaakt om Hem te aanbidden. Geef Hem niet
anders dan de plek die Hij hoort te hebben en geef naast Hem niets of niemand ook
die plek. Het aanbidden is dat je vanuit jouw hart snapt dat Allah groter is dan alles.
Groter is… dan alles…
Na de verplichtingen tegenover Allah komt de verplichting tegenover jouw ouders. Je
moet zacht met hen omgaan en hen beschermen. Maak het ze niet moeilijk door wat
je doet of wat je zegt. Laat ze geen zorgen over jou hebben als jij de deur uitloopt,
maar laat ze trots zijn op wat je hebt bereikt en wat je wil bereiken. Je mag ook
nooit vergeten wie jou ooit op deze wereld heeft gezet en wie op hun eigen manier
en met de kracht die ze hadden jou hebben opgevoed op het moment dat jij nog
niets kon. Oh Allah, geef het goede aan onze ouders, omdat zij ons hebben
opgevoed toen wij nog jong waren.
Broeders en zusters, geef ook jouw familie waar ze recht op hebben, niet alleen je
vader en je moeder, maar ook je broers en zussen, je opa’s en oma’s, je ooms en
tantes, neven en nichten. Bezoek hen en help ze als ze hulp nodig hebben, op welke
manier dan ook. Je moet ze groeten, of het nou in het echt is of via facebook of
whatsapp. Dan zijn er nog de kinderen die hun ouders zijn verloren; weeskinderen.
Ook tegenover hen moet je het goede doen en ze helpen waar je kan. Blijf van hun
bezittingen af en voed ze op. Rasoeloellah (saws) heeft ons gezegd dat er een mooie
plek in het Paradijs is voor die personen. En vergeet de armen niet en troost hen.
Geef ze sadaqa en aandacht. Verder hebben we de buren. Als je iets verkeerds ziet,
bescherm ze dan. Allah (swt) heeft een beloning voor wie goed doet met de buren
en een straf voor degenen die slecht doen. Vervolgens hebben we de reiziger die wij
moeten geven wat hij nodig heeft op zijn reis. Denk daarnaast ook aan je collega’s,
vrienden en de mensen die dicht bij je staan en bovenal, beste moslims, vergeet ook

niet de rest van de Schepping, zoals planten en dieren, die ook recht hebben op onze
bescherming. Allah zegt:
Echt, God zegt jullie om wat jullie toevertrouwd is te geven aan de mensen
die er recht op hebben en dat als je tussen mensen moet oordelen, dat je
dat rechtvaardig moet doen. En ja echt, het meest geweldige is dát wat
Allah zegt dat jullie moeten doen. Echt waar, Allah is de Alleshorende, de
Allesziende. (soerat An Nisaa’ 58)
Oh handelaar, jouw geld is amanah dat je verdient hebt om goed mee te doen en te
investeren zoals het van Allah mag. Oh ambtenaar, doe je werk en beschadig niet
het vertrouwen dat je hebt gekregen. Oh vader, jouw kinderen zijn amanah. Je moet
ze goed opvoeden en opletten hoe ze opgroeien. Oh moslim, laat eerlijkheid en
goedheid op jouw pad zijn en doe wat verplicht is en laat weg wat verboden is. Als
iedereen doet wat hij of zij moet doen en de amanah oppakt, dan is dat goed voor
onze oemmah, voor de wereld en alles dat Allah gemaakt heeft. Doe je plicht en let
op wat jou als amanah is gegeven.
Moge Allah de Verhevene ons de taak van amanah op de goede manier laten
uitvoeren. Oh Allah, geef ons vertrouwen in anderen. Oh Allah, geef het goede aan
onze ouders, omdat zij ons hebben opgevoed toen wij nog jong waren. Moge Allah
de Barmhartige en de mensen onze fouten vergeven. Moge Allah de Verhevene door
ons voorbeeld anderen naar het pad van de islaam brengen. Ya Rabb, laat ons in
veiligheid moslim zijn. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, verlos alle mensen van bezetting,
onderdrukking en tirannie. Ya Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah.
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: 19-02-2016
website: www.moskeeabibakr.nl

