In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer
is voor Hem, de Vernederaar, de Verheffer. 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 achterdocht en het gedrag bij
goede gedachten. Achterdocht is als we op een slechte manier denken dat mensen iets doen
of hebben gedaan, maar we dat niet zeker weten. We verdenken deze persoon en we
hebben wantrouwen zonder echt bewijs. Als we er dan ook nog met anderen over gaan
praten, dan is dat roddel. Allah zegt in de H. Qur’aan:
Oh jullie die geloven! Blijf uit de buurt van te veel kwade verdenkingen, want achterdocht
is een zonde. En bespioneer elkaar niet en roddel niet over elkaar. (soera Al
Hoedjoeraat 12)
Mensen, we horen hier dat Allah (swt) ons zegt dat we weg moeten blijven van te veel van
deze gedachten. Natuurlijk kunnen we nooit alle gedachten tegenhouden en daarom zegt
God ook ‘te veel’. Als je hoofd namelijk vol gaat zitten met verdenkingen en vermoedens,
dan word je langzaam gek. Je vertrouwt uiteindelijk niemand meer en je komt hoe dan ook
altijd in problemen. Daarom moeten wij, als wij echte gelovigen willen zijn, altijd de beste
gedachten vast houden. Blijf het goede denken over een ander; hij of zij kan een reden
hebben zonder dat jij er iets van af weet. Daarom: denk het goede.
Broeders en zusters, gedachten worden in tweeën gedeeld. De eerste zijn de goede
gedachten en dat is ook wat we nodig hebben. Blijf altijd zo denken over je broeders en
zusters en alle mensen, zolang als dat hij of zij goed is. Wat je met je oog ziet, hoeft niet
altijd waarheid te zijn, dus alleen als je het 100% zeker weet, dán zou je misschien een keer
mogen gaan nadenken en over het goede gaan twijfelen. Als je altijd op die manier denkt
over anderen, denkt dat zij ook het juiste willen en je gaat op de beste manier met anderen
om, met woorden, daden en de correcte gedachten, ja, dan ben je als moslim goed bezig.
Omar ibn al-Chattaab heeft ons ook gezegd dat we moeten aannemen dat je medemens
altijd aan de goede kant staat, totdat je het tegenovergestelde weet. Je moet altijd denken

dat hij het goede doet en het goede denkt, zelfs als je er ergens ook over twijfelt, totdat je
precies weet dat wat deze persoon doet verkeerd is.
Dan komen we bij de tweede soort van de gedachten; de slechte gedachten, de achterdocht.
Moslims, weet dat dit haraam is. Het is voor ons niet toegestaan. Alleen met zekerheid
mogen wij die slechte gedachten hebben. Dan gaat het over veroordeelde criminelen en
mensen waarvan echt vast staat dat zij het verkeerde doen. In die overduidelijke gevallen
mogen wij slechte gedachten hebben over het verkeerde gedrag van die mensen.
Oh jullie die geloven, als je rust wil in je hart, dan moet je altijd goede gedachten over
anderen hebben. Dan heb je rust in je lichaam, rust in je gedachten en ook rust in je hart.
Een voorbeeld hiervan vinden wij in een Overlevering van Anas ibn Malik (radya Allahoe
'anhoe) toen hij en een paar andere moslims samen zaten met de Boodschapper van Allah
(saws). De Profeet (zvmh) zei toen: “Een man die een van de bewoners van het Paradijs
gaat zijn, komt nu binnen.” Toen kwam er een man van de Helpers van Medina binnen. Er
druppelde nog water van zijn baard van de wassing en hij hield zijn schoenen vast in zijn
linkerhand. De volgende dag zei de Profeet (saws) hetzelfde en weer kwam die man
binnen. Op de derde dag herhaalde Rasoeloellah (saws) wat hij al eerder zei en dezelfde
man kwam binnen op precies dezelfde manier zoals op de eerste dag. Toen de Profeet
(saws) wegging, volgde een van de moslims deze man en zei tegen hem: “Ik maakte wat
ruzie met mijn vader en ik zweerde dat ik drie dagen en nachten niet naar hem toe zou
gaan. Zou ik bij jou kunnen blijven?” De man ging akkoord. In de Overlevering lezen we dat
de moslim drie dagen en nachten bij de man was. Hij zag hem niet bidden in de nacht, maar
elke keer dat hij bewoog en iets anders ging liggen in bed, dan herinnerde hij Allah met de
woorden “Allahoe akbar”, totdat hij opstond voor het ochtendgebed. Hij hoorde van de
man niets anders dan goed. Toen de drie nachten voorbij waren, zei de moslim tegen de
man: “Oh dienaar van Allah! Ik moet eerlijk toegeven dat er geen probleem was tussen
mijn vader en ik en ik heb hem niet verlaten, maar ik hoorde de Boodschapper van Allah
(saws) drie keer over jou spreken. De Profeet (zvmh) heeft gezegd dat een man die een van
de inwoners van het Paradijs is, zou binnen komen, en jij was degene die elke keer binnen
kwam. Daarom wilde ik dus bij jou blijven om te zien wat jij doet, zodat ik het ook kan
doen, maar ik heb jou niets extra's zien doen. Dus wat is nu zo bijzonder dat wat jij doet
waarom de Boodschapper van Allah (saws) zei wat hij heeft gezegd?” De man
antwoordde: “Ik doe niets extra's, want dat heb je gezien, behalve dan dat ik geen plek
heb in mezelf om oneerlijk te zijn tegenover de mensen en ik heb geen haat en nijd
tegenover anderen voor wat iemand heeft gekregen van Allah.” (Ahmad e.a.)
Moslims, hou het goede vast. Hou de goede gedachten vast. Als dat in jouw hart is, dan
bereik je met de Wil van Allah het hoogste in het Paradijs. Met die rust in jouw hart wordt
ook jouw leven hier op aarde een stuk makkelijker. Je maakt het vooral voor jezelf heel
moeilijk als je slecht blijft denken en praatjes blijft maken over anderen. Je bereikt daar
uiteindelijk niets mee. Zoals niemand, behalve Allah, jou in het hoofd kan kijken, kun jij ook
niemand in het hoofd kijken. Ja, broeders en zusters, islaam is onze Weg en je moet die Weg
ook willen nemen. Niemand anders dan jijzelf maakt die keuze. Islaam begint niet aan de
buitenkant, maar vooral aan de binnenkant. Je moet jouw hart durven te bewegen. Dan
komt er verandering in jouw leven, een leven op de juiste Weg, de Weg van Allah die
Rasoeloellah (saws) ons heeft laten zien. Blijf je vast houden aan je oude gedrag met slechte

gedachten, roddels en praatjes, weet dan dat dit uiteindelijk tot niets zal leiden. Kies als een
moslim, kies voor het goede en krijg uiteindelijk de beloning die Allah aan de echte gelovigen
gaat geven.
Moge Allah de Verhevene ons beschermen tegen roddels en de mensen die roddelen. Oh
Allah, geef ons eerlijkheid en vertrouwen als wij spreken. Oh Allah, houd ons weg van
leugens. Oh Allah, bescherm ons tegen de tong. Moge Allah ons accepteren en aanvaarden
als eerlijke moslims waar geheimen veilig zijn. Allahoema, laat ons ziekte en tegenslag met
geduld ontvangen. Allahoema, help ons en sterk ons. Allahoema, verberg onze zondes voor
anderen. Ya Rabb, vergeef onze zonden, de grote en de kleine, de verborgene en de
openbare, de eerste en de laatste. 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.

