In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer
is voor Hem, de Liefdevolle, de Geduldige. 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. (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 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 het goede gedrag
van Rasoeloellah, onze geliefde profeet Mohammed (saws). Hij had het beste
gedrag en als we het over hem hebben, hebben we het over de beste mens die
ooit geleefd heeft. De Profeet (zvmh) was zacht en rustig en ging goed en lief met
de mensen om. Allah (swt) heeft hem gestuurd als een licht voor ons hoe wij de
islaam moeten leven. Hij was zo eerlijk en was altijd te vertrouwen, tegenover
moslim of geen moslim. Hij hield er ook helemaal niet van als iemand probeerde
anderen te bedriegen. Zo liep hij eens op een markt langs een wat
etenswaren die nog niet gewogen waren. Hij stak zijn hand erin en voelde
nattigheid aan zijn vingers. Daarop vroeg hij: “Koopman, wat is dit?” Deze
zei: “Oh Boodschapper van Allah, het komt door de regen.” Toen zei hij: “Je
had het bovenaan kunnen leggen, zodat de mensen het konden zien.”
Daarna gaf hij de waarschuwing: “Wie ons bedriegt, hoort niet bij
ons.” (Moeslim, Tirmidhi)
Oh jullie die geloven, naast eerlijkheid is ook geduldigheid een belangrijke
eigenschap. Met geduld hoop je altijd op het beste. Als het even tegen zit in het
leven, ga dan jezelf niet gek maken, maar ga er vanuit dat Allah het beste met jou
voor heeft. Als we kijken naar het leven van Rasoeloellah (saws), dan weten we
dat ook hij op die momenten vol vertrouwen bleef en geduldig naar de toekomst
keek. Al op jonge leeftijd verloor hij zijn beide ouders, later stierf de vrouw waar
hij zo van hield en uiteindelijk verliet hij zijn geboortestad Mekka. Zo kunnen we
doorgaan met tegenslagen in het leven van de Profeet (zvmh). De
geschiedenisboeken vertellen ons de droge feiten, maar voor ons als moslim is
het veel interessanter hoe de Profeet (zvmh) daar op reageerde. Dan moeten wij
ons afvragen hoe wij zelf reageren als het tegenzit in het leven. Heb jij altijd
geduld? Hoe reageer jij als dingen niet gaan zoals je verwacht had?

Broeders en zusters, wat Rasoeloellah (saws) aan de mensen heeft laten zien
was altijd uit goedheid van Allah. Goed gedrag stond bij hem voorop. Hij hield van
zachtheid en heeft ons gevraagd om ook op die manier met elkaar om te gaan.
Een glimlach kost niets. Uiteindelijk is het in je eigen voordeel als je zo met de
mensen omgaat. Als jij grof en gemeen bent tegen anderen, denk je dan niet dat
zij ook grof en gemeen tegen jou gaan zijn? Maar, als mensen onaardig tegen je
zijn en je behandelt ze toch goed en je blijft mooie woorden gebruiken, misschien
blijven ze dan wél onaardig, maar hou jíj tenminste je positieve gedachten vast.
Daarbij zet je die anderen misschien, heel misschien ook wel aan het denken en
veranderen ze door jouw goede voorbeeld in rustige mensen die op het Pad
komen waarover Allah tevreden is. Doe zoals de Profeet (saws): hij bleef altijd
rustig en adviseerde de mensen steeds weer op de beste manier. Allah zegt
daarom in de H. Qoer’aan tegen hem over hoe hij dat deed, vertaald als:
Door de goedheid van Allah ben jij zacht geweest tegenover hen; als je ruw
en hard was geweest, zouden ze zeker bij jou uit de buurt zijn
gegaan… (soera Al ’Imraan 159)
Oh jullie die geloven, Rasoeloellah (saws) werd als goedheid naar ons toe
gestuurd. Hij was een voorbeeld voor ons hoe wij met anderen en met lastige
situaties moeten omgaan. Zo kwam er eens een man uit de woestijn naar de
moskee. De profeet Mohammed (saws) zat daar ook met wat vrienden. De
man zocht een plekje in de moskee die voor iedereen een open plek was en
begon daar te urineren. De Profeet (zvmh) en zijn vrienden zagen dit. Een
paar van hen werden boos en wilden de man stoppen, maar de Profeet
(saws) zei tegen hen: “Stop hem niet. Laat hem.” Dus ze lieten hem met
rust. Toen de man klaar was met urineren, kwam de Profeet (zvmh) naar
hem toe en zei: “Deze moskeeën zijn geen plekken voor iets van urine of
vuil, ze zijn alleen maar bedoeld voor het gedenken van Allah, het gebed en
het lezen van de Qoer’aan.” De man ging verbaasd weg. Hij besefte wat hij
gedaan had en was verwonderd over de vriendelijke manier hoe hij op zijn
fout werd aangesproken. Deze Overlevering laat zien hoe vriendelijk en
liefdevol de Profeet (zvmh) was. Zelfs tegen mensen die het verkeerde deden
was hij erg geduldig, mensen die iets deden dat als ze dat nu hier zouden doen
dat sommigen van ons helemaal gek zouden worden van woede. Rasoeloellah
(saws) zei ons dan ook dat kracht niet erin zit hoe sterk je bent, maar dat het gaat
om de kracht om geduldig te blijven. Als je jezelf boos voelt worden, denk dan
aan de Woorden van Allah, vertaald als:
Probeer te vergeven wat vergeven kan worden, doe en laat het goede doen
en draai je om bij de dommen. (soera Ar Raaf 199)
Ja broeders en zusters, doe het goede en ontvang het goede. Rasoeloellah
(saws) heeft altijd de voordelen duidelijk gemaakt van goedheid. Het brengt jou
uiteindelijk verder in dit leven en in het leven hierna. Denk niet dat je beter bent
dan een ander, nee, want als je arrogant bent, dan verlies je veel. Iemand die niet
uit de hoogte doet, is juist hoog bij Allah. De Profeet (zvmh) groette de mensen

op straat, wie het ook was en werd door iedereen geliefd. Dat gedrag, dat is ook
wat hij tegen ons zegt: als we dicht bij hem willen zijn op de Dag van het Oordeel
dat we goed gedrag in ons leven moeten hebben.
Lieve mensen, wij zijn door Allah geschapen met een hart en een ziel. Hij heeft
ons een hoge plek in Zijn schepping gegeven. Wij kunnen blij zijn of we kunnen
verdriet voelen. Wij hebben karakter, wij zijn iemand. Onze manieren kunnen
daarom lomp en hard zijn, maar ook warm en zacht. Iedereen is en iedereen kan
anders zijn, maar het allerbeste gedrag is voor ons als moslim het gedrag van
goedheid en liefde, het gedrag van Mohammed (saws). Zijn gedrag moet ons
gedrag zijn. Zijn gedrag was als de H. Qoer’aan en zijn gedrag was als de uitleg
van die Woorden van Allah. Dat zorgt ervoor dat Allah de juiste plek in jouw leven
krijgt. Jouw leven is niet iets dat stilstaat, maar iets dat komt met mooie dingen en
ook met tegenslagen. Leer daarom van onze Profeet (zvmh) en doe wat Allah van
ons vraagt. Het leven is geen punt, maar het leven is een weg, een weg van
bewegen en reageren. Bedenk je goed wie jij op die weg wil zijn, maar bedenk je
nog beter wat jij op het einde van die weg wil worden.
Moge Allah de Barmhartige ons belonen voor ons goede gedrag. Moge Allah
onze fouten vergeven. Oh Allah, beloon de mensen die ons een goed voorbeeld
geven. Oh Allah, laat ons een voorbeeld zijn voor anderen. Oh Allah, beloon onze
ouders voor wat zij ons gaven. Moge Allah ons het goede in dit leven geven.
Moge Allah ons het goede in het Hiernamaals geven. Oh Allah, beloon de
mensen die ons over U leerden. Ya Allah, open de ogen van onze leiders en laat
oorlogen stoppen. Ya Rabb, neem zorgen, ziekte en pijn weg van alle mensen in
de wereld. Ya Allah, maak onze oemmah weer één. Oh Allah, laat ons niet
anders dan als gelovigen 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.

