Vrijdagpreek / خُطُبُةُ الجُمعُ ُة
Datum: 20-05-2022

ِيم
ِِ اللِال ّ َّرحْ ٰم
ِِ ّٰ ِــــــــــــــــــــــم
ِِ
ِْبس
ِ نِال ّ َّر ۪ح
ُّ
ِواِالس ُب َّل
اطيِ ُمسْ ت َّ۪قي ًماِ فَّا ّتَّ ِب ُعو ُُۚهِ َّو ََّلِ تَّ ّ َّت ِب ُع
۪ اِص َّر
ِ َّواَّ ّ َّنِهٰ َّذ

.ِس ۪بي ِل ِ۪هِ ٰذلِ ُكمْ ِ َّو ّٰصي ُكمْ ِ ِب ۪هِلَّ َّع ّلَّ ُكمْ ِتَّ ّ َّت ُقو َِّن
َّ َّْف َّت َّف ّ َّر َّقِ ِب ُكمْ ِ َّعن

ِ :اللِ َّعلَّ ْي ِِهِ َّو َّس ّلَّ َِّم
ُِ ّٰ ِص ّلَّى
ِِ ّٰ ِول
ُِ الِ َّر ُس
َِّ َّق
َّ ِالل

ْ  ِ َّوخَّ ْي َّر،ِالل
ْ فَّإِ ّ َّنِخَّ ْي َّر
ِِال َّه ْد ِيِ ه َّْد ُيِ ُم َّح ّ َّم ِد
ّٰ ِ َّاب
ِ ِال َّح ِد
ُ يثِ ِكت

َّ
ُْ
ِورِ ُمحْ َّدثَّاتُ َّهاِ َّو ُك ّ َّلِ ِب ْد َّعة
ُِ ّٰ ِص ّلَّى
َّ
ِ ِ َّوشَّ ّ َّرِاْل ُم،اللِ َّعلَّ ْي ِِهِ َّو َّس ّل َّم
.ِضَّ ََّللَّة

NIEUWLICHTERIJ EN BIJGELOOF
Allah  ﷻzegt het volgende in de Qurʾān: “En [weet, o
gelovigen], dat dit [de Islām] Mijn pad is. Volgt het dan
en volg geen [andere] paden, want die zullen jullie doen
afsplitsen van Zijn pad. Dat is wat Hij jullie opdraagt,
opdat jullie godvrezend zullen zijn.”1 Volgens een ḥadīth
zei de Profeet  ﷺhet volgende: “En voorwaar, de beste
vertelling is het Boek van Allah en de beste leiding is de
leiding van Muḥammad, vrede en zegeningen zij met
hem. En de meest kwalijke zaken zijn de latere
vernieuwingen ervan. En elke innovatie (bidʿa) is een
dwaling.”2
Beste broeders en zusters!
De Islām heeft de mensheid principes onderwezen die het
menselijke geluk verzekeren; op aarde en in het Hiernamaals.
De grootste leidraad ervan is de uitnodiging om het verstand
te gebruiken, na te denken en te contempleren. De Islām
adviseert nooit iets dat ingaat tegen het verstand, de geest en
de natuurlijke aanleg (al-fiṭra). Wat de Islām leert, is om
alleen Allah  ﷻte dienen, het vertrouwen in Hem te stellen,
toevlucht te zoeken bij Zijn genade en alleen Hem om hulp
te vragen. De Islām verbiedt alle ongegronde valse
overtuigingen en bijgeloof. De Islām beschouwt het als een
grote zonde om onwetendheid, gevoelens van hopeloosheid
van anderen uit te buiten. Soms komt het voor dat men de
religie niet goed kent en geneigd is om een beroep te doen op
waarzeggers, magiërs en tovenaren in de hoop daarmee een
uitweg te kunnen vinden.
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Al-Anʿām, 6: 153.
Al-Muslim, Al-Jumuʿa, 43.

Beste moslims!
Zaken als de toekomst voorspellen, claimen geluk te kunnen
brengen of mensen te kunnen genezen druisen in tegen de
kern van de Islām. Het inschakelen van hulp voor deze zaken
druisen eveneens in tegen de Islām. De kennis van het
ongeziene (al-ghayb) behoort alleen aan Allah  ﷻtoe. Het is
alleen Allah  ﷻDie de Almachtige is. Het is Allah  ﷻDie ons
laat eten en drinken. Bij Hem is de oplossing voor problemen
en de genezing van ziekten. Het is alleen Allah  ﷻDie wij
kunnen aansmeken en het is alleen Allah  ﷻDie onze
smeekbeden verhoort. De Islām redt de mensen van valse
overtuigingen door hen uit te nodigen om alleen tot Allah ﷻ
te wenden, in Hem te geloven en te aanbidden. De Islām stelt
luid en duidelijk dat het inschakelen van anderen buiten
Allah  ﷻop het gebied van geloof (al-īmān), aanbidding (alʿibāda) en hulp niet verenigbaar is met het principe van het
zuivere monotheïsme (al-tawḥīd). Sūrat al-Fātiḥa, dat we
dagelijks lezen, drukt dat duidelijk uit: “[O Allah], alleen U
aanbidden wij en alleen U vragen wij om hulp.”3
Beste gemeenschap!
De meest effectieve manier om bijgeloof en valse
overtuigingen tegen te gaan, is door onze religie te halen uit
de Qurʾān en de sunna. We dienen dus waakzaam te zijn voor
valse overtuigingen en praktijken die indruisen tegen deze
bronnen. Het is onze taak om de dingen die we horen in
naam van de religie niet klakkeloos over te nemen zonder die
op waarheid te onderzoeken. We dienen de religie van Allah
 ﷻcorrect te leren en toe te passen. De Profeet  ﷺadviseerde
eens als volgt zijn neef ʿAbdullāh ibn ʿAbbās: “O jongen!
Voorwaar, ik leer je [wat belangrijke] woorden. Wees
waakzaam voor Allah [door Zijn rechten te
beschermen], Hij zal jou beschermen. Wees waakzaam
voor Allah, je vindt Hem dan aan jouw zijde. En als je
iets moet vragen, vraag het dan aan Allah. En als je hulp
zoekt, roep dan de hulp in van Allah. En weet dat als de
hele gemeenschap [de schepping] bijeen zou komen om
iets te doen wat jou ten goede komt, dit jou niet ten
goede komt behalve met iets dat Allah had
opgeschreven voor jou. En als zij bijeen zouden komen
om jou met iets kwaad te doen, kan jou geen kwaad
worden gedaan behalve met iets dat Allah had
opgeschreven voor jou.”4
Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut
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