In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer
is voor Hem, de Gever, de Schenker van Onderhoud. 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, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat
Uw gebed, vrede 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 de taak van
vertrouwen die wij van Allah hebben gekregen, in het Arabisch ‘amanah’. Deze
taak heeft te maken met eerlijkheid en vertrouwen. Het is een waarheid die
belangrijk is voor de hele islamitische gemeenschap en alle mensen. Het is hoe
de beste manier van doen is met alles om ons heen. Dat dit vertrouwen gegeven
is, moet ieder mens diep van binnen weten en voelen. Er moet de wil zijn om het
goede te doen. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat we succes krijgen en de hoop
houden op het beste. Amanah is het vertrouwen dat Allah ons mensen gaf om
leiding te nemen en daarbij horen eerlijkheid en vertrouwen.
Omdat wij mensen deze opdracht van amanah, van vertrouwen van Allah hebben
aangepakt, kregen wij inzicht, talent en verstand. Om die reden 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)
Amanah zit ook in het verkondigen van de islaam. Dat is de hoogste rang. Deze
belangrijke taak werd gedragen door de profeten, omdat zij compleet te
vertrouwen waren. Zij voerden dit op de meest perfecte manier uit. Moge Allah
hen belonen voor wat zij hebben gedaan. Maar het zit in meer. Het zit in het geld

dat we verdienen en krijgen en wat we er mee doen. Het zit in onze hersenen, in
de geheimen die we horen en zien, in wat er gebeurt in het openbaar. Ja,
broeders en zusters, amanah is iets groots, zo groot dat wij het niet snapten toen
we het hebben aangenomen. De plicht om te zorgen voor het andere om ons
heen is al zo groot en dan komt de amanah over onszelf daar nog eens bij.
Bedenk eens waarvoor je tong bedoeld is, zorg dat de spullen van anderen veilig
zijn voor jouw handen, bedek je oren voor het foute en kijk alleen naar de goede
dingen.
Oh jullie die geloven, alles en iedereen om ons heen moet jou kunnen
vertrouwen. Iemand moet jou kunnen vertrouwen als hij of zij jou een geheim
verteld, hij of zij moet op jou kunnen rekenen bij problemen, hij of zij moet zich
veilig voelen bij jou of de spullen die die persoon bij jou achterlaat. Ja, je moet
daarom zo voorzichtig zijn met vertrouwen. 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. Amanah is zo’n belangrijk stuk van jouw
islaam! Vergeet dat alsjeblieft nooit. Dat is de manier om succesvol te worden,
door eerlijkheid en vast te houden aan het vertrouwen dat jij gekregen hebt.
Eerlijkheid en vertrouwen, ook op de momenten dat het jou eigenlijk niet uitkomt.
Allah zegt daarom over de echte gelovigen, vertaald als:
Zij die echt trouw zijn aan wat hun is toevertrouwd en aan hun
beloftes. (soera Al Moe’minoen 8)
En het gaat om wat jíj doet, niet wat jouw kinderen hebben gedaan, jouw man of
vrouw of je ouders. Allah waarschuwt ons als Hij spreekt over dat de ongelovige
vrouwen van de profeten Noeh en Loet (vzmh) achter de rug om van hun trouwe
mannen het vertrouwen beschadigden. Zij verraadden de mensen die zich
aansloten bij de religie van hun man tegenover de ongelovigen en wilden zelf de
ware godsdienst niet eens accepteren. Daarom zegt Allah:
Allah vergelijkt de ongelovigen met de vrouw van Noeh en met die van Loet.
Zij hoorden bij twee van Onze meest rechtvaardige dienaren, maar zij
hebben hen verraden. Geen van hen twee kon door haar man beschermd
worden tegenover Allah, toen er gezegd werd tegen hen: “Ga het Vuur in
samen met degenen die er binnengaan.” (soera At Tahriem 10)
Broeders en zusters, Rasoeloellah (saws) heeft gewaarschuwd voor zwakte. Op
de Dag van het Oordeel hebben de mensen zoveel spijt dat ze zwak zijn
geweest. Ze hebben de verantwoordelijkheid laten liggen die ze moesten
vasthouden en beschermen. Het ergste is dat sommige mensen wel hun best
hebben gedaan met het gebed, het vasten en houden zichzelf onder controle,
maar helaas vergeten die mensen dat er ook de verplichting van vertrouwen aan
ons is gegeven en dat die veel groter is dan de verplichtingen die de meesten van
ons wel kennen. Andere mensen wachten of kijken naar de foutjes van anderen
en praten zo de dingen voor zichzelf goed. Nee, wat je ook doet, het moet de
Weg naar boven zijn. Hou jezelf hoog en verlaag je niet tot alles wat uiteindelijk

alleen maar verlies gaat zijn. Concentreer je op je taak en bemoei je niet met
anderen. Werk voor jouw toekomst, een toekomst die verder ligt dan dat je kunt
kijken. Concentreer je op je werk of school en doe het goed, want wie dat niet
goed doet, hoort bij de onbetrouwbare mensen. En Allah houdt niet van de
onbetrouwbare mensen. Hij zegt over de mensen die hun trouw breken:
En als je bang bent dat bepaalde mensen jou verraden, verbreek het
verbond dan zo dat het voor beiden klaar en duidelijk is. Ja echt, Allah
houdt niet van de trouwbrekers. (soera Al Anfaal 58)
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. Jouw kinderen zijn amanah, jouw gezin is amanah, jouw
werk is amanah, jouw school is amanah, jouw omgeving is amanah, de wereld is
amanah… Een wereld van veiligheid en vertrouwen ligt in onze handen. Oh
moslims, doe jouw plicht, hou vast en let op wat ons als amanah is gegeven.
Moge Allah de Verhevene ons de taak van amanah op de goede manier laten
uitvoeren. Moge Allah de Verhevene ons beschermen tegen wantrouwen en
achterdocht. Oh Allah, geef ons vertrouwen in anderen. Moge Allah de
Verhevene door ons voorbeeld anderen naar het pad van de islaam brengen. 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. 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.

