Vrijdagpreek (khuṭba) / خطب الجمعة
Datum: 15-06-2018

﷽
َوا ْ َ ِ ُ ا ِ َ ْ ِ ا ّٰ ِ َ ۪ ً َو َ َ َ َّ ُ ا ۖ َوا ْذ ُ ُ وا ِ ْ َ َ ا ّٰ ِ َ َ ْ ُ ْ اِ ْذ
.ۚ ً ُ ْ ُ ْ اَ ْ َ ٓا ًء َ َ َّ َ َ ْ َ ُ ُ ِ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ ِ ْ َ ِ ۪ ٓ اِ ْ َ ا

، اِ َّ ا ْ ُ ْؤ ِ َ ِ ْ ُ ْ ِ ِ َ ْ ُ ْ َ ِن: ْ َّ َ َ َل َر ُ ُل ا َّ ِ َ َّ ا َّ ُ َ َ ْ ِ َو
ُ ﱡ
ُ ُ
.َ شد َ ْعضه َ ْعضا
EENDRACHT: SAMEN STAAN WE STERKER
Alle lof komt Allah toe, Die ons de Ramaḍān heeft doen
mogen meemaken en Die ons het Ramadanfeest (ʿīd alfiṭr) heeft doen bereiken. De maand Ramaḍān was een
leerschool waarin we de geboden van Allah volop hebben
nageleefd, en Zijn verboden hebben vermeden. We
hebben geleerd om geduldig te zijn. Immers, we hebben
onze begeertes in bedwang moeten houden en hebben
meegeleefd met de zwakkeren en behoeftigen. Met het
betalen van liefdadigheidsgeld (ṣadaqa al-fiṭr) en
armenbelasting (zakāt) hebben we een goddelijk gebod
volbracht en hebben we oog gehad voor de rechten van
zwakkeren. Vandaag vieren we dan ook het succes dat we
dankzij de vastenmaand hebben bereikt.
Beste broeders!
Met de voltooiing van de vastenmaand beginnen we weer
met een schone lei en kunnen we met een goed gevoel de
toekomst ingaan. Hetgeen we in de maand Ramaḍān
hebben geleerd moeten we vanaf nu verder uitwerken.
Immers, we hebben tijdens het vasten vele moeilijkheden
overwonnen. Nu verwacht Allah van ons dat we deze
leerzame ervaring blijven verwerkelijken. In de eerste
plaats zijn dat zelfbeheersing en welgemanierdheid
(akhlāq). Verder dienen we treurnis, grofheid en egoïsme
opzij te schuiven om plaats te maken voor de
wederopbouw van broederschap. Allah verwacht van ons
dat we de handen ineenslaan, gebroederlijk met elkaar
omgaan en de zwakkeren in de samenleving beschermen.
Beste broeders!
Het Ramadanfeest (ʿīd al-fiṭr) is het feest van de
gelovigen (muʾminīn) die zich hebben overgegeven aan
de Wil van Allah. Het is een feest van degenen die het
doel van het leven onderkennen. Het is een feest van
degenen die zich identificeren met de Qurʾān. Ook is het
een feest van degenen die dorst en honger hebben
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gevoeld. Het is een feest van degenen die gunsten met
anderen willen delen. Verder is het een feest dat
gekenmerkt wordt door saamhorigheid, ondersteuning
van zwakkeren, zielszuivering en vrijgevigheid. Het is
een feest van welwillendheid. Tot slot is het een feest van
broederliefde en van het omarmen van het volgende
Qurʾān-vers: ‘En houden jullie je allen tezamen vast
aan het koord van [het verbond met] Allah en raak
niet verdeeld [in groeperingen].’1
Beste broeders!
Vandaag delen we volop vreugde met elkaar. Laten we
daarom onze harten zuiveren van lelijke gewoontes als
wrok, afgunst, haat, arrogantie en schijnvertoning (riyāʾ).
Laten we gedragen volgens de volgende ḥadīth van onze
Profeet (vzmh): ‘Gelovigen zijn net als de bouwstenen
van een gebouw. Zij hechten zich aan elkaar om
verzekerd te zijn van het bestaan.’2 Dus, broeders, laten
we in harmonie met elkaar leven en onze onderlinge
broederschap versterken. Laten we van plekken waar wij
komen een vreedzame oase maken. En laten we onze
onderlinge verschillen als een verrijking zien.
Beste broeders!
Laten we Allah beloven dat we de vruchten van de
vastenmaand uitstorten over de rest van ons leven. Laten
we elkaar in bescherming nemen en smeekbeden (duʿāʾ)
uitspreken voor de redding van mensen die in nood
verkeren. Laten we ook weeskinderen, zwakkeren en
geïsoleerde mensen verblijden tijdens dit feest. Laten we
degenen die geen feest kunnen vieren ook een feestgevoel
meegeven. Vergeet ook niet om je eenzame broeders op
te zoeken. Denk ook aan het bezoeken van de zieken.
Denk daarnaast ook je broeders en zusters die waar dan
ook ter wereld in ellende leven. Gedenk ook je
voorouders, die hebben geholpen met het overdragen van
het geloof en met het stichten van moskeeën. Maar laten
we bovenal Allah Zélf gedenken, zodat we makkelijker
beroep kunnen doen op Zijn vergevensgezindheid.
Beste broeders!
Gedurende de Ramaḍān hebben we gevast, tarāwīḥgebeden verricht, liefdadigheidsgeld (ṣadaqa al-fiṭr)
betaald en smeekbeden (duʿāʾ) uitgesproken. Hierdoor
zijn we bewust geworden van onze zwakheden en van
onze band met Allah. We hebben onszelf in feite volledig
gereset. Vandaag staan we dan ook stil bij de succesvolle
afronding van een één maand durende zelfscholing.
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Indien we terugvallen in onze oude gewoontes, dan
betekent dat dat we de vruchten van het vasten niet
hebben kunnen plukken. Wat ons zo sterk maakt, is onze
onderlinge broederschap. Broederschap betekent niet
alleen vriendschap, maar ook dat je de behoeften en
problemen van een ander als jouw eigen en behoeften
ziet.
Beste broeders!
Als Islamitische Stichting Nederland (ISN) staan we aan
de zijde van de behoeftigen en van de onderdrukten. Het
liefdadigheidsgeld (ṣadaqa al-fiṭr), de armenbelasting
(zakāt) en aalmoezen (ṣadaqa) dragen we dan ook over
aan behoeftigen, weeskinderen en onderdrukten. Dat is
immers hun recht. Daarnaast ondersteunen we als ISN de
scholing van jongeren. Deze dienstverleningen zetten we
structureel voort. Wat ik jullie wil vragen is om oog te
hebben voor de zwakkeren in jouw omgeving door hen
(financieel) bij te staan. Beste broeders; moge Allah onze
eenheid bewaren en ons rust en vrede schenken. Een
gezegend Ramadanfeest en een gezegende vrijdag; ʿīd
mubārak, jumuʿa mubārak!
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