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MAWLID AN-NABĪ

Beste broeders en zusters, vandaag is het vrijdag, een
feestdag voor moslims. Vanavond is het de nacht genaamd
Mawlid an-Nabī, de geboorteviering van de Profeet ﷺ. De
Boodschapper van Allah onderwees de Islam aan de
mensheid, hij verkondigde de waarheid en werkelijkheid, met
zijn voorbeeldige karakter was een gids naar het Paradijs. De
Mawlid an-Nabī is de jaarwisseling van zijn geboorte. Alle
lof is voor Allah, die ons heeft geëerd door de ummah van de
laatste Profeet te zijn, wiens essentie mooi is en wiens
woorden mooi zijn. Vrede en zegeningen zij met de
Boodschapper van Allah, die Hij zond naar de werelden als
de boodschapper van vrede, genade en vertrouwen.
Allah zegt in de Qurʾān: “Allah gaf een grote gunst aan de
gelovigen, toen Hij tot hen een Boodschapper uit hun
midden stuurde. Hij draagt hun Zijn Verzen voor. Hij
reinigt hen en hij onderwijst hun het Boek en de
Wijsheid, terwijl zij daarvoor zeker in duidelijke
dwaling verkeerden.’”1 Volgens een ḥadīth zei de Profeet
 ﷺhet volgende: “Wie gehoorzaam is aan mij, is
gehoorzaam aan Allah. Wie opstandig is aan mij, is
opstandig tegen Allah.”2
Gerespecteerde moslims, Allah  ﷻheeft sinds de tijd van
Adam (a.s.) vele boodschappers gezonden naar de mensheid
die hen naar de waarheid uitnodigen, Allahs religie
verkondigen, en een voorbeeld voor de mensheid zijn door
het goede te verspreiden en het kwade te verbieden. De laatste
in deze gezegende keten van Boodschappers is Muhammad
Mustafa ﷺ.
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Geachte Gelovigen, De Boodschapper van Allah is de hoop
van de mensheid, de geliefde van de gelovigen en de genade
voor de werelden. De Boodschapper van Allah  ﷺis het
perfecte en levendige antwoord op vragen zoals “Waar
gelooft een moslim in?” en “Hoe leeft een moslim?”. Hij is de
gezegende Boodschapper, een belichaming van deugden
zoals liefde, mededogen, trouw, moed en vooruitziendheid.
Hij is degene die de koran aan ons overbrengt, uitlegt en in
levende lijve onderwijst. Het is onze geliefde Profeet die ons
informeert over de betekenis van het geloof en ons laat zien
hoe we onze aanbidding moeten verrichten, van het gebed
tot het vasten, van de bedevaart tot de zakāt Hij is degene die
ons leerde hoe we een goed mens, een rechtvaardige dienaar
en een volgroeid gelovige moeten zijn. De sleutel tot vrede en
veiligheid in deze wereld en eeuwig geluk in het hiernamaals
is door hem te kennen en te begrijpen, hem als voorbeeld te
nemen en uiteindelijk een leven te leiden naar het voorbeeld
van onze Profeet.
Geëerde Moslims, ieder jaar is de week na de Mawlid anNabī gewijd aan de geboorteviering van de Boodschapper
van Allah. Allah introduceert zijn Boodschapper aan ons met
de volgende vers: “O Profeet, voorwaar, Wij hebben jou
gezonden als een getuige, als een brenger van
verheugende tijdingen, als een waarschuwer, als een
oproeper tot Allah, met zijn toestemming, en als een
verlichtende lamp. ”3 Deze week doen wij ons best om de
Profeet van Allah beter te leren kennen. In de lezingen en
activiteit die wij deze week organiseren herinneren wij hoe de
Boodschapper van Allah getuigde voor de waarheid, streed
voor het goede en waarschuwde voor het kwade; wij
herdenken hoe hij de Koran vertelde, onderwees en tot leven
bracht; wij leren hoe hij de mensheid uitnodigde naar geluk,
vrede en rechtvaardigheid; hoe hij een gids is, een missie
schenkt, een licht is voor de mensheid ten alle tijden van zijn
leven en zijn methode van begeleiding en uitnodigen tot de
Islam.
Bij deze verricht ik een duʿāʾ dat Allah ons vanwege het
herdenken van zijn Profeet zegeningen zal brengen in onze
levens en in onze gemeenschap. Āmīn.
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