In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer
is voor Hem, Hij Die geeft, Hij Die neemt. 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 sadaqah zonder
geld. Sadaqah of zakaat wordt in het Nederlands vaak vertaald met het hetzelfde
woord: 'aalmoes'; dus het geven van geld aan arme mensen. Zakaat is een van
de Zuilen van de islaam en is verplicht om te betalen over bijvoorbeeld je
spaargeld. Als we het hebben over sadaqah, dan wordt meestal gedacht aan een
klein beetje geld, of veel geld, net wat je wil, dat je vrijwillig geeft aan iemand of
aan een goed doel zonder dat het verplicht is. Toch is sadaqah, die aalmoes, niet
alleen iets dat je met geld hoeft te doen. Nee, sadaqah kan zonder geld en echt
door iedereen gegeven worden, door iemand die rijk is of iemand die arm is.
Sadaqah is liefdadigheid mét of zonder geld. Het is het geven zonder iets terug te
verwachten, het geven alleen om Allah tevreden te maken.
Oh lieve broeders en zusters, liefdadigheid zoals de sadaqah is een aanbidding
en weet dan ook dat ‘aanbidden’ niet alleen is wat we in het gebed doen.
Aanbidding is ook in het vasten, in jouw smeekbedes en in de aalmoes.
Aanbidding zit ook in het voelen en in het laten zien dat je gelovig bent. Als je
Allah aanbidt, dan voel je in alles dat je weet dat er niets of niemand anders het
recht heeft om aanbeden te worden dan Allah. Je wil dan echt met je hart op de
juiste en de rechte Weg zijn. Daarom doe je wat je doet en je doet het met liefde.
Anderen zien hoe goed jij bezig bent. Jouw gedrag en het voorbeeld dat zo je zo
aan andere mensen laat zien is dus ook een beetje sadaqah. Allah zegt, vertaald
als:
Om een vriendelijk woord en vergeving te geven is beter dan liefdadigheid
gevolgd door kwetsen en benadelen. (soera Al Baqarah 263)

Hij zegt ons hier dus dat het beter is om goede woorden te zeggen en de mensen
te vergeven voor wat ze verkeerd deden dan dat je de mensen geld geeft en
daarbij pijn voelt of daarna iets slechts zegt of doet. Jouw goede gedrag is dus
onbetaalbaar tegenover anderen. Je kunt niet met geld recht maken wat je met
praten kapot hebt gemaakt. En broeders en zusters, wat je ook doet en wat je ook
geeft, of het gezien wordt door anderen, Allah, jouw Heer, ziet het toch wel en
beloont je ervoor. In de Heilige Qoer'aan staat, uitgelegd:
Als je iets van jouw liefdadigheid geeft als anderen het zien, dan is het
goed, maar als je dit in stilte doet en aan de armen geeft, dan is dat beter
voor jou en zal Hij daarom wat fouten van jou wegnemen. En God weet, wat
je doet. (soera Al Baqarah 271)
Oh jullie die geloven, en de Profeet (saws) heeft wijze woorden gesproken toen
hij heeft uitgelegd dat sadaqah niet alleen het geven van geld is. Hij maakte
duidelijk dat de rijken en de armen allemaal bidden en dat ze allemaal vasten.
Toch kunnen de rijken geld uitgeven op de Weg van Allah; zij kunnen op die
manier sadaqah geven, terwijl de armen dat niet kunnen. Toen heeft de Profeet
(saws) gezegd: 'Je kunt ook sadaqah geven met goede woorden en goed
gedrag.'
Mensen, wij leven in deze wereld als een reiziger en alles hier op deze aarde is
niet anders dan een hulpmiddel op die reis. Tijd tikt weg en werkt vaak alleen
maar in jouw nadeel. Zorg daarom dat de korte tijd voor langere tijd gaat werken.
Gebruik jouw tijd nu voor dingen waarvoor je ooit de kans niet meer krijgt. Het
hoeft geen geld te kosten en het hoeft zelfs niet veel tijd te kosten. Het zit hem
vooral in de kleine dingen, een glimlach, een tak die je van de weg haalt, een
simpele selaam aleikoem, een stap richting de moskee. Vergeet niet dat er een
Dag komt die het verschil gaat zijn tussen de goede en de slechte kant, tussen
het vuur en de eeuwige Beloning. Onthou, in jouw graf van morgen is er geen
glimlach meer en zijn tijd en geld evenveel waard als het zand in jouw graf. Op
dat moment helpen alleen het schijnbaar kleine van vandaag en alle beetjes van
gisteren. Deel jouw goede gedrag met anderen, voordat er een Dag komt dat er
niets meer te delen is.
Moslims, wij zijn de vertegenwoordigers van de islaam voor onze buren, voor
onze gasten en voor dit land waar wij wonen. Wij zijn de ambassadeurs van Allah
(swt) tussen de mensen die de islaam niet kennen. Moslims, laat daarom zien wie
jij bent: niet als eerste door de islaam uit te leggen met je mond en door woorden,
maar allereerst door jouw gedrag. Of je nou een student bent of een leraar, of een
klant of een winkelier, een vakman of vakkenvuller, welk beroep je ook hebt of
waar je ook bent: iedereen moet jou kunnen vertrouwen. Iedereen moet bij jóu
denken: hoe komt hij of zij aan deze goede manieren? De islaam, broeders en
zusters, is de Weg van Allah en is de weg van het béste gedrag waarbij je goed
doet tegenover anderen. Islaam begint in het hart en laat ons de dingen doen uit
liefde voor Allah, met weinig woorden en veel doen, zodat Hij ons ook op een Dag
kan belonen voor wat Hij beloofd heeft voor wat wij voor Hem hebben gedaan.

Ja mensen, sadaqah is een liefdadigheid en heeft dus niet altijd met geld te
maken. Sadaqah is ook als jij goed gedrag naar anderen laat zien. Sadaqah is
ook als je met de juiste woorden mensen weer op de juiste Weg laat komen.
Rasoeloellah (saws) heeft ons geleerd dat degene die een ander iets duidelijk
heeft gemaakt over God en gebod, dat diegene dan ook uiteindelijk sadaqah, een
kleine aalmoes, heeft gegeven. Ja, het zit dus in zoveel kleine dingen. Ja, Allah
heeft het ons zo makkelijk gemaakt. Als jij een ander iets leert, dan heb je
sadaqah gegeven en word je beloond door Allah. Laat staan dat als die ander het
ook nog écht gaan doen, dan heb je hem of haar geholpen. In dat geval krijgt
diegene beloning voor wat hij of zij doet én jij krijgt daarbij ook beloning, omdat
die ander dat doet, omdat jij het hebt uitgelegd!
Broeders en zusters, het zijn maar kleine dingen, maar vandaag is wel de dag dat
we het nog kunnen doen. Het is niet belangrijk hoeveel geld jij in je zakken hebt,
want de kafwan in jouw graf uiteindelijk heeft geen zakken. Het gaat er ook niet
om hoeveel tijd je hebt, want het zijn vaak juist die kleine dingen die het doen. Het
gaat uiteindelijk om alle kleine dingen in jouw gedrag die de harten van andere
mensen kan laten bewegen. Daarom, laat het schijnbaar kleine van vandaag
groot worden voor de Dag van morgen.
Moge Allah 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. 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. 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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