In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer
is voor Hem, de Unieke, de Enige. 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. (soera 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. (soera 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 toewijding en
zuiverheid. Het is hoe eerlijk wij als moslim tegenover onszelf kunnen zijn
waarom wij iets doen binnen onze islaam. Dit geeft waarde aan onze religie. Als
wij oprecht en eerlijk zijn met wat wij doen, dan is dat de sleutel van de mensen
uit te nodigen tot het Juiste Pad, de islaam. Er zijn veel mensen die roepen dat ze
de waarheid hebben, maar als we kijken naar wat deze mensen doen, dan zien
we vaak dat die mensen er zelf beter van worden. De waarheid moet dus samen
gaan met een goed hart en de juiste instelling. Allah zegt niet voor niets, vertaald
als:
En wie heeft er een betere godsdienst dan hij, die zich zuiver en alleen aan
God onderwerpt en die oprecht het goede doet... (soera An Nisaa 125)
Broeders en zusters, en heeft onze geliefde Boodschapper (zvmh) ons ook niet
verteld dat wat wij doen dat we dat alléén voor Allah moeten doen? Ja, als je iets
doet of als je iets leert, laat het dan alleen zijn voor Allah dat je dat deed en laat
jouw beloning daarvoor in het Paradijs zijn. Wat je doet, moet uit je hart komen
zonder dat je verdere bedoelingen hebt dan dat je wil dat je in het Hiernamaals
beloond wordt.
Maar wat betekent die zuiverheid, die toewijding, die eerlijkheid in het hart?
Daarvoor kijken wij naar wat Allah ons zegt in Zijn Boek en hoe het voorbeeld
was van Rasoeloellah (saws). Dat wordt weliswaar op verschillende manieren
uitgelegd, maar al die manieren komen uiteindelijk op hetzelfde neer. Het is zo
dat ieder mens in zijn bewegingen en in zijn stilte, in zijn aanbidding in ieder
moment en van binnen en van buiten in alle eerlijkheid gericht moet zijn op Allah
(swt). Dat is de échte zuiverheid, waarbij die persoon niets wil hebben van dit
leven of van de beloning die van de mensen komt. Juist met die toewijding kun je

als je heel kleine dingen doet door Allah heel groots beloond worden. Hier zit ook
het gevaar voor de mensen die een hypocriet zijn en willen laten zien van, kijk mij
hier bidden, of van het andere wat ze aan goeds doen om gezien te worden.
Natuurlijk moeten wij ook aan de mensen laten zien wat we voor een goeds doen
om ze aan te sporen om ook het goede te doen, maar het verschil is alleen dat er
ook mensen zijn die het goede alleen maar doen om gezien te worden en
complimentjes te krijgen.
Oh jullie die geloven, oh jullie die doen, als jullie iets kleins doen in het
verborgene, dan is de beloning heel groot. Als je het doet voor de beloning dat
mensen jou zien en prijzen, dan is jouw beloning het compliment dat de anderen
jou gegeven hebben; de beloning van Allah zal ver weg zijn. Het is zelfs zo dat
als je iets kleins stiekem doet, dat er een grote zonde zomaar vergeven wordt.
Denk daarom goed na over wat je in het openbaar doet en wat je aan goeds doet
op het moment dat niemand anders het ziet, behalve Allah.
In een Overlevering zegt de Profeet (zvmh) dat Allah een man uit zijn
gemeenschap spaart die zoveel slechte daden heeft dat er 99 boeken mee
volgeschreven zijn. Elk boek is zo vol als dat het oog kan kijken. En toch,tegen dit
alles woog één goede daad die hij heeft gedaan: dat was dat hij getuigde dat er
geen andere godheid is dan Allah en dat Mohammed Zijn Boodschapper is. Die
getuigenis zal zwaarder wegen dan de rest.
Dienaren van Allah, maar vergis je niet. Het zijn niet zomaar woorden. Het zijn
woorden die recht uit het hart moeten komen. Twee dingen kunnen op elkaar
lijken, maar de ene is hoog beloond, terwijl de ander dat niet is, met een verschil
dat zo groot is zoals tussen hemel en aarde. In de Hadith van de man met de 99
boeken vol zonden horen we zelfs dat één goede daad er voor zorgt dat de
weegschaal tóch de andere kant op gaat. Boeken vol zonden die gewoon
wegvallen door iets wat misschien heel klein leek, maar zoveel waarde had.
Daarom beste moslims, weet dat er ook mensen in de hel kunnen belanden,
terwijl ze toch hebben gezegd dat er geen andere godheid is dan God. Zij missen
de zuiverheid van het hart. Zij zijn niet eerlijk geweest tegenover Allah (swt). Zij
hebben tegen zichzelf zelfs gelogen. Deze mensen worden niet beloond. Herhaal
daarom ook vaak jouw getuigenis en doe het met je hart, doe het met jouw
gedachten en voel wat je zegt. Deze woorden hebben waarde: la ilaha illallah.
Deze woorden hebben waarde als je weet wat ze betekenen. Jouw hart is aan
niets of niemand meer verbonden dan aan Allah. Jij laat wat Hij vérbiedt en jij
doet wat Hij gébiedt. Niets of niemand heeft voor jou meer waarde dan Allah,
jouw Schepper, jouw Heer.
Ja, en er zijn mensen die voor het oog op het Pad van de islaam zijn, maar wat zij
doen is tegen de islaam. Wat zij leren, leren zij zodat anderen hen grote
geleerden gaan vinden en goede dingen gaan zeggen over hen. Zij gaan voor in
het gebed, zodat ze imaam genoemd worden. Deze mensen zijn vergeten dat wat
zij doen met een zuiver hart moet gebeuren. Zij moeten eerlijk zijn tegenover
zichzelf. Wat zij doen, is om een betere positie te krijgen en niet om Allah
tevreden te maken. De mensen hier op aarde zeggen over die mensen met

verkeerde bedoelingen dat zij prachting de Qur’aan hebben gelezen en dat zij
veel geld hebben weggegeven op de Weg van Allah, maar de beloning voor die
mensen die gezien wilden worden is hier op aarde en de straf is hiervoor bij Allah.
En denk erom, die straf zal groot zijn. Ga voor de beloning in het Paradijs en niet
voor wat loze woorden hier op aarde.
Oh moslims, wij zijn niet gemaakt voor spelletjes te spelen met het leven. Kom
naar Allah (swt). Alles wat je doet, doe het voor Allah. Ja, doe goed en spreek de
waarheid. Wees eerlijk als je nadenkt over je eigen daden of lieg je zelfs tegen
jezelf? Een echte moslim kent zijn of haar plek tegenover Allah, ja, kent de
plichten van de islaam, bidt en vast en spreekt de waarheid. Blijf weg van de
twijfelachtige dingen. Vecht tegen jezelf en doe wat je doet voor Allah en alleen
voor Allah, ook in het openbaar als andere mensen je zien en goede woorden
over je spreken. Ja moslims, doe als moslims en leef volgens de islaam, de juiste
en de rechte Weg, de Weg van eerlijkheid. Reken zelf af met jouw gedrag,
voordat jouw afrekening komt. Doe wat je doet niet om gezien te worden, maar
om beloond te worden door Allah.
Moge Allah de Verhevene ons accepteren en aanvaarden als moslims die werken
aan hun islaam. Moge Allah de Verhevene ons accepteren en aanvaarden als
moslims die staan voor hun woord. Moge Allah de Verhevene ons accepteren en
aanvaarden als moslims die staan voor wat we doen. Moge Allah met onze hulp
de harten van de mensen openen die niet meer op het Pad van de islaam zijn. Oh
Allah, zegen de moslims in de generaties vóór ons. Oh Allah, zegen ons.
Allahoemma, open de Deuren van het Paradijs voor al onze overleden broeders
en zusters. 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 de Barmhartige 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.

