In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer
is voor Hem, de Almachtige, de Alwijze. 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 de bijzondere
positie van onze geliefde Profeet Mohammed (saws). Iedere profeet die Allah
naar de mensen heeft gestuurd heeft zijn eigen wonder. Of het nu Idris, Noeh,
Moesa of ’Isa was, iedere profeet had iets aparts dat duidelijk maakte dat hij niet
was zoals de andere mensen van die tijd. Zo konden de mensen het wonder zien
en geloven dat wat deze profeet vertelde ook waarheid was. Als die profeet dan
gestorven was, kwam er daarna weer een volk dat hoorde over het wonder en
ook zij konden zo in die profeet en zijn boodschap geloven. Zo volgden de
volkeren elkaar op die iedere keer weer opnieuw geloofden en aanvaarden wat
die overleden profeet verteld had. De laatste van alle profeten die ooit naar de
mensen werd gestuurd was Mohammed (saws). Hij was de Zegel van de
Profeten en Allah verzamelde in hem een aantal unieke eigenschappen van
andere profeten.
Broeders en zusters, de profeten hebben op een zo’n goed mogelijke manier aan
de mensen uitgelegd dat wat Allah wil. Ze hebben de Wetten van God uitgelegd
en zijn een voorbeeld voor de mensen. Zelfs op de moeilijkste momenten hebben
de profeten vastgehouden aan de Goddelijke Opdracht en met buitengewone
gebeurtenissen hebben ze laten zien aan de mensen die het niet wilden geloven
wat ze vertelden. Met deze wonderen hebben ze bewezen dat ze profeten zijn.
De unieke eigenschappen van verschillende profeten kwamen terug bij onze
Profeet (zvmh). Daarom wordt gezegd dat hij zo moedig en sterk was als profeet
Noeh; hij was niet bang. Daarnaast had hij zoveel geduld, geduld zoals Ibrahim
dat had. De mooie woorden die hij gebruikte waren zoals de profeet Ismaïl ze zei.
Verder had onze geliefde Boodschapper (saws) de tevredenheid zoals we die
terugzien bij Ishaq. Ook was hij zo verstandig als Loeqmaan, had hij de kennis

zoals Jaqoeb en was hij minstens zo mooi als Yoessef. Onze Profeet (saws) was
evenzo geduld als Ayyoeb, zo sterk als Moesa en in het herinneren van Allah was
hij zoals Younes. Daarnaast was zijn stem zo mooi als die van Dawoed, had hij
wijsheid zoals Soelayman en was hij zo keurig en netjes als Ilyas. Behalve dat
alles kon de Profeet (zvmh) tevreden zijn met niets of met het weinige dat hij had,
zoals ook de profeet ’Isa dat kon zijn.
Oh jullie die geloven, als wij het heilige Boek lezen, dan zien wij ook iets
opvallends. De mensen vóór Mohammed (saws) waren gewend om hun profeet
aan te spreken met hun naam. Zo lezen we dat de mensen zeiden: “Oh Noeh”
(soera Hoed 32), “Oh Salih” (soera Al Araaf 77) en “Oh ’Isa, zoon van
Maryam” (soera Al Ma’ida 112), maar het bijzondere is dat Rasoeloellah (saws)
niet zomaar met zijn voornaam werd aangesproken.
Moslims, je moet begrijpen dat in de tijd van de Profeet (zvmh) de mensen
gewend waren aan dichters. Zij maakten de mooiste verhalen met de
bestgekozen woorden in het Arabisch. Toen de Profeet (zvmh) met de
Boodschap van Allah kwam, waren er mensen die dachten dat Mohammed
(saws) de zoveelste dichter was, misschien een dichter die een beetje gek was
geworden, maar als ze dan de Woorden hoorden die Mohammed (saws)
reciteerde, dan waren ze verbaasd over wat ze hoorden. Het waren unieke
Woorden, iets wat ze nog nooit zo gehoord hadden. Daarom zegt Allah ook tegen
de mensen dat de Boodschapper (zvmh) niet gek is, geen dichter of dat hij
verdwaald zou zijn met de Woorden die hij zei.
Ja mensen, onze Profeet (zvmh) is een groot voorbeeld van goedheid. In veel
Overleveringen horen we hoe onze Profeet (zvmh) aan de mensen heeft duidelijk
gemaakt hoe we met de wereld om ons heen moeten omgaan. Hij vertelde hoe
we bijvoorbeeld met onze buren moeten omgaan en misschien wel juist voor ons
in landen zoals Nederland en veel andere landen in Europa, met niet-moslims.
Hoe kunnen zij anders ooit de schoonheid van de islaam zien als wij niet het
voorbeeld zijn van wat onze geliefde Boodschapper (zvmh) ook is geweest? Als
wij dat ook echt zouden doen, dan werd de wereld een heel stuk mooier en zou er
niemand in angst of vervolging hoeven leven, zou al het vlees diervriendelijk zijn
en was er geen klimaatprobleem geweest. Ja, Allah heeft ons mensen
verantwoordelijk gemaakt voor deze wereld en het betekent dat we er op een
goede manier mee om moeten gaan. Hoe? Kijk maar naar het voorbeeld van
Mohammed (saws). Allah heeft de islaam naar álle mensen gestuurd en Hij heeft
Mohammed (saws) met díe boodschap de wereld ingestuurd en wij moeten dat
doorgeven met woorden en met ons gedrag. Alle mensen worden opgeroepen
om het Pad van Allah, van de islaam te volgen. Om dat aan ons duidelijk te
maken heeft de wereld het mooiste en prachtigste voorbeeld gekregen: de
profeet Mohammed (saws).
Beste broeders en zusters, elk woord die onze Profeet (zvmh) sprak en elke daad
die hij deed was een bewijs van zijn profeetschap. Hij gaf ons het voorbeeld van
hoe wij onze islaam zouden moeten leven. Ieder mens op deze wereld moet
stilstaan bij wat het doel van dit leven is en hoe je het beste leven kan leiden. Om

antwoorden te krijgen op die vragen heeft God ons Mohammed (zvmh) gestuurd.
De perfecte manieren die hij ons heeft laten zien zijn een les voor ons allemaal.
Om toentertijd de mensen uit vrije wil te laten kiezen voor de islaam heeft Allah
een aantal extra bijzondere dingen laten gebeuren via Mohammed (saws). Dát
moest hen die het zagen wel overtuigen dat hij een profeet was. Wij kennen
alleen de verhalen, maar één wonder is gebleven, tot op de dag van vandaag,
Die wij zullen blijven horen, lezen en reciteren, Die ons kracht geeft, Die ons
moed geeft, Die onze leidraad van het leven is: de Heilige Qur’aan, het Woord
van Allah, de Almachtige, gegeven via Zijn geliefde Profeet en Boodschapper
Mohammed (saws). Dit Woord met Zijn wonder waarin wij geloven en waar wij
voor staan brengt de trots van ons leven: de islaam. Draag dit Woord in jouw hart,
lees Het met jouw tong en laat Het ook voor jou het grootste Wonder zijn.
Moge Allah ons nooit doen laten vergeten de vrede en het gebed uit te spreken
over zijn profeten. Oh Allah, laat Uw salaat, salaam en zegeningen over Uw
dienaar en boodschapper Mohammed zijn. Zegen zijn familieleden. Zegen zijn
metgezellen. Zegen de mensen die naar hem luisteren. Laat ons de mensen
uitnodigen op Uw Pad met ons voorbeeld. Oh Allah, geef ons het goede van deze
vrijdag. Moge Allah ons hier volgende week weer laten samenkomen. Ya Allah,
laat ons in veiligheid moslim kunnen zijn. Ya Rabb, verlos alle mensen van
bezetting, onderdrukking en tirannie. Leid onrechtvaardige leiders tot
rechtvaardigheid. Neem ziektes en pijn weg van de mensen die het moeilijk
hebben. 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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