Vrijdagpreek (khuṭba) / خطب الجمعة
Datum: 20-04-2018 (samenvatting)

grootste hoop is… en dat is Allah. Een gelovige misleidt
mensen niet en voelt zich gewaarschuwd met de volgende
ḥadīth:
, oftewel ‘De bedrieger behoort
niet tot ons.’7 Kortom, een gelovige liegt niet en kwetst
niemand. Tot slot: een gelovige is nederig die zich bewust
is van de volgende ḥadīth: ‘Degene met een kruimeltje
hoogmoed zal het Paradijs (Janna) niet betreden.’8
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EEN VOORBEELDIGE GELOVIGE ZIJN
De Profeet (vzmh) vroeg eens aan zijn metgezellen
(aṣḥāb): ‘Zal ik jullie vertellen wie van jullie goede, en
wie van jullie slechte mensen zijn?’ Vervolgens zei hij
het volgende: ‘De goeden onder jullie zijn degenen op
wie iedereen kan rekenen en over wie iedereen
verzekerd is dat hij geen kwaad kan aanrichten. De
slechten onder jullie zijn degenen op wie niemand kan
rekenen en over wie niemand zeker is of hij kwaad
aanricht.’1 Onze Profeet heeft ons met zijn uitspraken en
zijn manier van leven geleerd hoe je een voorbeeldige
gelovige (muʾmin) wordt. Zoals de Profeet zei, is een
gelovige in de eerste plaats iemand die zich overgeeft en
oprecht is. Een gelovige is net zo waardevol als goud.2
Een gelovige handelt altijd vanuit het vers
,
oftewel ‘Wij behoren toe aan Allah en tot Hem keren
wij terug.’3 Hij volgt het rechte pad (ṣirāṭ al-mustaqīm)
en gebruikt de Qurʾān en de Sunna van de Profeet als
leidraad. Een gelovige streeft altijd naar het goede en naar
het nuttige, nooit naar het kwade. De Profeet omschreef
de gelovige ook als een dadelpalm.4 Een gelovige plukt
namelijk de vruchten van zijn geloofsovertuiging (īmān)
en dit geeft hem energie. Bij beproevingen is hij
zelfverzekerd5 en blijft hij net als profeet Job (Ayyūb)
geduldig bij tegenslagen. Voor gelovigen is er geen plaats
voor wanhoop. Gelovigen vinden namelijk rust in het vers
, oftewel: ‘Wees niet bedroefd, Allah is
met ons.’6 Weet dat als je in de steek bent gelaten nog
altijd een Beschermheer (Mawlānā) hebt die jouw
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