In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer
is voor Hem, de Heilige, de Allerhoogste. 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 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 onze islaam die
van binnen zit en die ons gedrag moet laten veranderen. De islaam is geen
versiering. De islaam is geen buitenkant. De islaam zit in jouw hart. Het is niet iets
dat wat je hoopt te zijn, maar het is iets waar je iedere dag aan werkt. Wat wij van
jou zien, is niet naar wat Allah kijkt en naar wat Allah kijkt, is dat wat wij niet
kunnen zien. Wat wij zien, moet zijn wat er binnen in jou zit. Als dat met elkaar
klopt als moslim, dan ben je op de goede Weg. Jouw gedrag moet beginnen met
het getuigen dat Allah de enige godheid is en Mohammed de Boodschapper van
Allah en als je dat weet, als je je dat beseft, echt begrijpt, dan weet je dat Allah er
is en dan vrezen wij hem. Niet bang voor Hem, maar bang voor wat we zelf
verkeerd doen. Dan willen wij Hem, Allah, aanbidden.
Toen de islaam aan de mensen werd gegeven zoals we die nu kennen in de H.
Qoer’aan, heeft Allah gezegd, uitgelegd als:
En daarin werd hun alleen maar gevraagd om Allah te aanbidden, in
eerlijkheid doen wat Hij vraagt, te bidden en de zakaat te betalen. Dat is de
ware godsdienst. (soera Al Bayyinah 5)
Maar mensen, pas op dat de islaam geen religie van de buitenkant wordt. Er zijn
mensen vóór ons geweest die deze fout al hebben gemaakt. Zij hebben dingen
belangrijker gemaakt dan dat ze waren en hebben mensen in hun religie een plek
gegeven die alleen bij een profeet of bij Allah kunnen horen. Verzin ook niets
erbij, hoe goed het ook bedoeld is, want uiteindelijk levert dat alleen maar
problemen op, voor ons onderling, maar ook voor jou in het hiernamaals.

Beste broeders en zusters, Allah is Eén. Dat is het begin voor ons als moslim. Hij,
Die zo machtig is dat Hij ons altijd ziet en hoort. Hij is het Die ziekte én genezing
schenkt. Hij is het Die de mens het leven geeft en Hij is het Die uiteindelijk ook
dat leven neemt. Wij zijn anders dan de dieren die Allah ook op deze wereld heeft
gezet en die, hoe lang ze hier ook zijn, nooit gaan snappen wáárom ze hier zijn.
Dat maakt de mens anders dan een dier. Wij kunnen, als we dat willen, met ons
hart van het donker naar het licht toe gaan en zo op de Weg van Allah komen. Wij
hebben een apart plekje gekregen in Zijn schepping. Allah zegt ons, vertaald:
God is het, Die de aarde voor jullie als een rustplaats heeft gemaakt en de
hemelen als een koepel, Die jullie gevormd heeft en jullie mooi van vorm
heeft gemaakt en jullie van goede dingen heeft voorzien. Dit is Allah, jullie
Heer. Gezegend is Allah, de Heer van de Werelden. (soera Ghafir 64)
Op deze wereld moeten we samen proberen het mooiste er van te maken. We
kunnen wel met haat gaan gooien naar elkaar of onszelf beter voelen dan een
moslim die misschien minder lijkt te doen als dat jij doet, of iemand die zelfs geen
moslim is, maar daar bereik je uiteindelijk niets mee. Werk aan jezelf, verander
jouw eigen binnenste met liefde. Met de islaam en de Woorden van Allah weet je
wat je moet doen en wat jou te wachten staat. Als jij weet dat Allah bestaat, dan
weet je ook dat Hij iets van jou wil. Ik zeg jullie, Hij wil dat jullie bidden, niet omdat
Hij daar beter van wordt, maar omdat jíj daar beter van wordt. Het gebed zorgt
ervoor dat je je gedachten weer kunt ordenen, dat je kleding weer schoon is, dat
je jezelf verplicht rustpunten in jouw dag te nemen. Allah zegt, vertaald:
Maak bekend dat wat aan jou in het Boek is geopenbaard en doe je gebed.
Ja echt, het gebed houdt jou weg van het verkeerde en het slechte. En God
gedenken weegt inderdaad het zwaarst. Allah weet wat je doet. (soera Al
'Ankaboet 45)
Het doel van de islaam is uiteindelijk dat je het juiste doet en ver weg blijft van het
slechte. Laat daarom met jouw gebed zien dat je streeft naar het perfecte gedrag
dat Allah aan jou heeft voorgeschreven. Betaal ook jouw zakaat, de belasting om
van rijk naar arm te geven, om honger weg te nemen en problemen op te lossen.
Zuiver je hart van de liefde voor geld en zorg dat jouw geld de verbinding tussen
de moslims sterker maakt.
Broeders en zusters, jouw manieren moeten het bewijs zijn van onze islaam.
Iemands islaam en hoe hij of zij zich gedraagt, zijn een logisch gevolg van elkaar.
Het een gebeurt logisch na het ander. Overleveringen en de sharia willen ons
wakker schudden en bewust maken van hoe wij omgaan met onze omgeving. De
Boodschapper van Allah (zvmh) heeft eens op een dag aan zijn vrienden
gevraagd: 'Weten jullie wie het armst is?' Zijn vrienden antwoordden: 'De
mensen die geen geld of goederen hebben.' Maar daarop zei hij toen: 'De
armste is de persoon die op de Dag van het Oordeel met zijn gebed,
aalmoes, vasten, bedevaart en al het goeds is gekomen, maar hij heeft
slecht over anderen gesproken, gevloekt, anderen slecht behandeld, geld
afgepakt, gemoord, geslagen, dan deelt Allah al zijn verdiende beloning van

zijn goede daden over zijn slachtoffers, totdat alle beloning die hij verdiend
had op is en hij nog steeds een schuld heeft bij de mensen die hij zo slecht
behandelde. Dan wordt de schuld op zijn schouders gelegd en hij wordt
naar het Vuur geleid.'
Moslims, onze Profeet (zvmh) heeft ons laten zien dat het juiste gedrag van de
islaam bestaat uit geduld en vriendschap, uit het goed en positief denken. Dan
ben je op de goede weg. Daar staan tegenover: jaloezie en het niks gunnen aan
anderen, negatief denken en slecht praten, veroordelen en bedriegen. Zoiets
maakt al jouw goede daden uiteindelijk waardeloos. Daarom moeten mensen als
eerste aan jouw gedrág kunnen zien dat je een moslim bent, niet omdat je een
hoofddoek of een djellaba draagt. In al jouw daden, dus alles wat je doet, moet je
bewust zijn van Allah (swt) en weten dat Hij jou ziet en hoort, altijd en overal. Hij
heeft ons de islaam als manier van leven gegeven en ons de Profeet (zvmh) als
het voorbeeld gestuurd. Islaam is leven in vrede, islaam is handelen in kalmte en
islaam is de kracht in jouw gedrag.
Moge Allah de Verhevene ons op de juiste Weg houden. Moge Allah de ons het
goede in het Hiernamaals geven. Moge Allah de ons weghouden van de
bestraffing van het Vuur. Moge Allah ons eerlijk laten zijn in woord en werk. Moge
Allah ons accepteren en aanvaarden als eerlijke moslims. Moge Allah door ons
goede voorbeeld anderen op het Pad van de islaam brengen. Oh Allah, beloon
ons voor wat wij doen. Ya Rabb, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking
en tirannie. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Oh 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.
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