Vrijdagpreek (khuṭba) / خطبة الجمعة
Datum: 09-08-2019

ٰ
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: َ َّ َ َ َل َر ُ ُل ا َّ ِ َ َّ ا َّ ُ َ َ ْ ِ َو

.ا ْ ُ ْ ِ ُ َ ْ َ ِ َ ا َّ ُس ِ ْ ِ َ ِ ِ َو َ ِ ِه
GOED KARAKTER (AKHLĀQ)
Allah vermeldt het volgende in de Qurʾān: ‘O jullie die
geloven! Vrees Allah zoals het hoort en sterf niet
anders dan als moslims.’1 De Profeet (vzmh) zei eens
het volgende: ‘De moslim is iemand voor wiens spraak
en hand de mensen veilig zijn.’2
Beste moslims!
Het kostbaarste bezit van een moslim is zijn geloof
(īmān). Geloof is de grootste gunst (niʿma) waarin we rust
zullen vinden en waarmee we in het Hiernamaals gered
zullen worden. De Profeet (vzmh) heeft het volgende
goede nieuws gegeven: ‘Hij die zegt: “Ik getuig dat er
géén god is dan Allah, de Éne Die geen deelgenoten of
partners kent en dat Muḥammad de dienaar en
Boodschapper is van Allah,” Allah zal die persoon
toegang verlenen tot het Paradijs (Janna).’3 Geloof
(īmān) is een goudmijn, een exclusief voorrecht. Geloof
verplaatst de mens van de duisternis naar het licht (nūr).
Geloof is het medicijn voor moeilijkheden en fungeert als
een schild tegen zonden. Het beschermt de gelovige tegen
alle vormen van kwaad. Iemand die de waarde van zijn
geloof inziet zal standvastig zijn in zijn
geloofsovertuiging en bouwt hij een leven op dat past bij
zijn geloof. Zo zal hij dichter bij zijn Heer (Rabb) komen
en wordt hij geen gevangene van zijn begeerten.
Beste broeders en zusters!
De beste manier om onze overtuiging van het geloof
(īmān) te beschermen is aanbidding (ʿibāda). Immers,
geloof wordt gevoed met aanbidding. Aanbidding is de
essentie van het dienen van Allah en is het bestaansrecht
van de mens. Aanbidding is een middel om rechtstreeks
met Allah in contact te zijn. In dat kader adviseerde de
Profeet (vzmh) het volgende: ‘Blijf Allah aanbidden
zonder iets aan Allah gelijk te stellen (shirk), verricht
het verplichte gebed (ṣalāt), geef de verplichte

armenbelasting (zakāt) en vast in de Ramaḍān.
Behandel mensen zoals jij door hen behandeld wil
worden.’4
Beste mensen!
Het karakter (akhlāq) van iemand is een weerspiegeling
van zijn geloof (īmān). De Profeet (vzmh) zei eens: ‘De
meest volmaakte onder de gelovigen (muʾminīn) op het
gebied van geloof (īmān), is degene die het beste is op
het gebied van karakter (akhlāq).’5 Deze overlevering
(ḥadīth) laat zien dat er een oorzakelijk verband bestaat
tussen geloof (īmān) en karakter (akhlāq). Een gelovige
(muʾmin) zal ernaar streven om de Profeet (vzmh) als
voorbeeld te nemen. Een moslim toont zijn mededogen
richting kinderen en respecteert ouderen. Hij zorgt ervoor
dat zijn omgeving hem vertrouwt. Hij spreekt immer de
waarheid. Hij is vrijgevig, nooit krenterig. Hij gaat
liefdevol om met zijn ouders, zijn partner, zijn kinderen
en met de hele schepping. Hij zal nooit geweld gebruiken.
Beste broeders en zusters!
Wat een voorrecht om tot de gemeenschap (umma) van
Muḥammad (vzmh) te behoren! Dit gaat echter wel
gepaard met een aantal taken. Wanneer we de uitspraken
van de Profeet bestuderen zien we dat hij de moslim als
volgt omschreef: een moslim onthoudt zich van afgoderij
(shirk), doodt niet, verteert geen rente (ribā), benadert
niet het bezit van een wees, lastert niet, roddelt niet en
zaait geen verderf. Een moslim kan het Paradijs (Janna)
niet binnengaan als hij niet gelooft, en hij kan niet echt
hebben geloofd als hij zijn broeder niet lief heeft gehad.
Een moslim is blij wanneer hij iets goeds doet, en treurt
wanneer hij een vergissing begaat. Een moslim brengt
anderen niet in diskrediet en vervloekt niemand. Hij
vermijdt schaamteloosheid en houdt zich verre van
alcohol, drugs, gokken en overspel.
Beste mensen!
Laten we ons best doen om een goede moslim te zijn.
Laten we onze harten decoreren met geloof (īmān), en ons
geloof decoreren met aanbidding (ʿibāda). Vanaf morgen
(Yawm ʿArafa) tot en met het namiddaggebed (ṣalāt alʿaṣr) van de vierde dag van het offerfeest dienen we na
elk verplicht gebed de verheerlijkingsinvocatie (takbīrāt
al-tashrīq) uit te spreken.
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