In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer
is voor Hem, de Kenner van het ongeziene, de Eeuwige Getuige. 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 godsvrees zoals
ons verteld is van de eerste tot en met de laatste profeet. Ik heb jullie al vaak
uitgelegd dat godsvrees niet betekent dat je bang bent voor Allah, want waarom
zou je bang zijn voor Allah als je niets verkeerd doet? Nee, je moet pas bang
worden als je dingen expres verkeerd gaat doet. Dan is het zeker terecht dat je
Allah vreest. Die angst voor het verkeerde moet het begin van het verbeteren van
jezelf zijn.
Mensen, Godzijdank werd de profeet Mohammed (saws) naar ons toe gestuurd.
De Profeet (zvmh) heeft ons het juiste geloof geleerd en ons naar de goede Weg
van de ene God gewezen. Mohammed (saws), hij die met de juiste woorden ons
iets leerde, zodat wij godsvrees krijgen. Hij waarschuwde ons: “Vrees Allah waar
je ook bent en doe na iets slechts ook iets goeds, zodat het goede het
slechte met de Wil van Allah laat verdwijnen. En ga op de beste manier met
de andere mensen om.” De Boodschap van de Profeet (zvmh) was niets
nieuws. Nee, zoals gezegd was hij de laatste in een hele rij van profeten, zoals
Moesa, Dawoed, Soeleyman, Isa (vrede zij met hen), die steeds weer de mensen
hebben verteld om godsvrees te hebben. Sommige profeten kregen ook een
Boek, met dezelfde Boodschap als de H. Qoer'aan. Zo zegt Allah in Zijn Boek,
vertaald als:
Wij hebben aan hen aan wie vóór jullie het Boek werd gegeven en ook aan
jullie verteld dat jullie Allah moeten vrezen. Maar als je het niet wil geloven,
weet dan dat alles in de hemelen en de aarde van Allah is. Allah heeft niets
nodig. (soera An Nisaa’ 131)

Oh jullie die geloven, de bedoeling van godsvrees is om jou uiteindelijk te
beschermen. Je bent bang dat Hij boos op jou wordt. Daarom doe je dan alleen
wat Allah goed vindt. Je doet er alles aan om zelfs niet in buurt van foutjes
komen. Godsvrees houdt jou ver weg van de wegen waar Allah boos over kan
worden. Het zorgt er voor dat je dat doet dat Allah van jou vraagt. Zo bescherm je
jezelf uiteindelijk tegen het vuur in het Hiernamaals waar je echt niet wil komen.
Nee, wij mogen dit niet vergeten en wij moeten weten dat wij op de Dag van het
Oordeel uiteindelijk alleen zijn met onze daden die we deden.
Moslims, godsvrees is dat wij doen wat Hij zegt. Dit betekent dat het verplichte
gedaan wordt, maar ook dat je het blíjft doen, niet alleen wanneer je zin hebt. En
als je het goede doet, als je bijvoorbeeld vast en zelfs tot diep in de nacht nog
bidt, maar toch op de andere momenten komt bij wat verboden is, dan is er nog
een lange weg te gaan. Je moet alles verlaten dat Hij verboden heeft. Jouw Weg
van islaam moet van goed naar beter. Wat jij doet, moet je doen voor de beloning
die je er voor krijgt en jij moet niet doen wat verboden is om zo weg te blijven voor
de bestraffing daar van. Heb daarom ook angst voor de straf van Allah. Bij elk
foutje moet je tegen jezelf kunnen zeggen, alsof je tegen een ander praat:
‘Waarom heb je dat gedaan? Waarom?’ Leer dan van je fouten en blijf er
vervolgens van weg. Denk aan wat Allah jou geeft, van het grote tot het kleine, en
word zo een dankbare moslim die doet dat wat Allah aan de mensen heeft
gevraagd. De beloning voor die mensen is het Paradijs.
Broeders en zusters, godsvrees is niet zomaar iets. Nee, het moet er voor zorgen
dat je gedrag verandert. Goed gedrag is een van de zuilen van godsvrees. Ze
volgen automatisch op elkaar of in ieder geval, dat zouden ze moeten doen. Allah
houdt van de mensen die het goede doen en beloont ze, zoals Hij zegt, vertaald
als:
Het paradijs is als een tuin zo uitgestrekt als de hemelen en de aarde en is
voor de mensen die God vrezen, voor de mensen die een bijdrage geven in
goede tijden en in slechte tijden en voor mensen die hun boosheid
binnenhouden en de mensen die anderen vergeven. (soera Al Imraan 133134)
Oh jullie die geloven, onze geliefde Boodschapper (zvmh) heeft ons de islaam
uitgelegd. Hij maakte duidelijk dat een gelovige zijn geloof pas compleet kan
maken als zijn of haar gedrag goed is. Lieve moslims, begrijp de wijsheid achter
deze woorden. Als wij kijken naar hoe de Profeet (saws) was, dan hebben wij het
beste voorbeeld om te volgen. Hij was een lopende Qoer’aan, vol liefde en
goedheid. De islaam wordt niet verspreid met het zwaard, maar het verovert met
goed gedrag de harten van de mensen. Kijk naar de landen in Zuid-Oost-Azië
waar de mensen de islaam hebben omarmd, omdat het hun harten raakte. De
juiste moslims hebben ooit lang geleden aan hen de islaam laten zien. Zij hebben
een levend voorbeeld laten zien van de Woorden van Allah en hoe het gedrag
van Rasoeloellah (saws) was.

Daarom, 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.
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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