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Onderwerp: Het gehoorzamen van Allah (swt) en zijn profeet (VZMH)

In de khutba van vandaag staan we stil bij het gehoorzamen van Allah (swt) en zijn profeet (vzmh).

In surat Aali-'Imraan (De familie van Imraan) zegt Allah (swt) in ayah 31:
Zeg (o Mohammed): "Als jullie (werkelijk) van Allah houden, volg mij dan; Allah zal (dan)
van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Meest Vergevingsgezind, Meest
Genadevol."
De liefde voor Allah (swt) en zijn profeet verplicht je te houden van datgene wat Allah (swt)
je bevolen heeft en datgene te laten wat Hij voor je heeft verboden. Het leven van de
profeet (vzmh) is een goed voorbeeld voor ons. Door het pad van de profeet (vzmh) te
volgen zul je slagen in dit leven en in het hiernamaals. De profeet (VZMH) zegt: Waarlijk,
ik heb bij u iets duidelijks achtergelaten en als jullie je daaraan vasthouden zullen jullie
nooit verdwalen – dit is het Boek van Allâh en het voorbeeld (de sunna) van Zijn
boodschapper.”
Het succes van onze Ummah hangt van af van hoe wij ons houden aan het boek van Allah
en de sunnah van de profeet (vzmh). Wat wij nu zien in de islamitische wereld en beleven,
is een gevolg van dat wij, onze ummah ons daarentegen meer bezig houdt met het
wereldse (dunya) en daarin onderling concurreren.
De profeet (vzmh) zegt: “De volkeren van de wereld zullen zich verenigen tegen jullie,
zoals hongerige mensen bijeenkomen om een bord eten aan te vallen”
Hierop vraagt iemand aan de profeet (vzmh): “Is dit omdat wij dan weinig in aantal zijn?”
De profeet (vzmh) antwoordde hierop: “Nee, integendeel, jullie zijn dan groot in aantal,
maar jullie wegen niet zwaar. Dit komt doordat jullie meer van de dunya houden en het
haten om te sterven (wahn) en omdat Allah de angst bij jullie vijanden tegenover jullie
heeft weggenomen.”
De bestraffing van Allah (swt) komt door het begaan van zonden en de verlossing hiervan
ligt in het oprecht tonen van berouw.
In surat al-AÁraaf (Het Scherm) zegt Allah (swt) in ayah 96: Als de inwoners van de
steden hadden geloofd en (Allah) hadden gevreesd, dan zouden Wij zeker zegeningen uit
de hemel en de aarde voor hen voortbrengen. Maar zij verloochenden, waardoor Wij hen
grepen vanwege dat wat zij verwierven.
De oplossing voor de problemen van onze Ummah ligt in het terug gaan naar het pad van
Allah (swt) en de profeet (vzmh). Een van de voorbeelden van de islam in haar glorieuze
dagen waren in de dagen van de kalief Omar bin Abdul Aziz, deze tijd werd gekend door
voorspoed, welvarendheid, solidariteit en eenheid. In deze werden bijvoorbeeld de
schulden van mensen in problemen door de staatsbank afgelost en mensen die in vrijheid
beperkt waren werden vrijgesteld door de staat. Ook werden mensen financieel
ondersteund om te kunnen trouwen. Het succes van deze tijd kwam doordat men zich
hield aan het boek Allah (swt) en zijn weg bewandelde.
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De profeet (vzmh) zegt tot slot in de volgende hadith:
"Al mijn volgelingen zullen het Paradijs binnentreden behalve degenen die weigeren."
Zij zeiden, "O Boodschapper van Allah! Wie zal weigeren?"
Hij (vzmh) zei, "Wie mij gehoorzaamd zal het Paradijs binnentreden en wie mij niet gehoorzaamd
zal geweigerd worden (binnen te treden)."
Overgeleverd door Aboe Hoerairah (ra): Sahieh al-Boekharie, Volume 9, Boek 92
(Standvastigheid), Nummer 384
Moge Allah (swt) ons beschermen en Zijn paradijs toekennen.
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