Vrijdagpreek, 08.07.2022
Zich overgeven
﴾ ب الْعَالَ ٖمي َن
ْ َس ِل ْۙ ْم قَا َل ا
ْ َ﴿ اِذْ قَا َل لَهُ َربُّهُُٓ ا
ِ سلَ ْمتُ ِل َر
َّللا ﷺ
ِ قَا َل َرسُو ُل ه
ْ إِن،ْس ذَاكَ ألَ َح ٍد إِالَّ ِللْ ُم ْؤ ِم ِن
َ «
َ  َولَي، إِ َّن أَ ْم َرهُ كُلَّهُ لَهُ َخيْ ٌر،ع َجبًا ألَ ْم ِر الْ ُم ْؤ ِم ِن
َ ُ َوإِنْ أَصَابَتْه،ُ فَكَا َن َخيْ ًرا لَه،ش َك َر
» ُ فَكَا َن َخيْ ًرا لَه،صبَ َر
َ س َّرا ُء
َ ض َّرا ُء
َ ُأَصَابَتْه

Beste broeders, zusters!
Ibrahim (vzmh) zette vraagtekens bij het
geloofssysteem en de houding van de heidense
samenleving waarin hij leefde. De goden die door de
samenleving werden aanbeden bevredigde Ibrahim
(vzmh) niet, hij bleef hierover mediteren en dacht
lange tijd na over dingen die zijn bewustzijn van
dienstbaarheid zouden ondersteunen en versterken.
Precies op dat moment zei onze Almachtige Rab het
volgende: “Geef je over (aan Mij)”. Hij zei: “Ik heb
mij overgegeven aan de Rab der Werelden.”1
Ibrahim is een leider die zich tot de ware religie
richtte en zich overgaf aan Allah. Hij bezitte goede
eigenschappen en was een goede dienaar die altijd
dankbaar was voor de zegeningen van zijn Rab. Om
deze reden werd hij door Allah gekozen en naar het
rechte pad geleid. Vele schoonheden en een verheven
positie zijn hem in deze wereld gegeven en hij
behoort tot de rechtschapen dienaren voor het
hiernamaals. Hij herbouwde de Kaba samen met zijn
zoon Ismail. Hij toonde aan de mensheid de wijsheid
van de pelgrimstocht. Dichterbij Allah komen door
middel van offeren wordt met hem vereenzelvigd.
Beste broeders, zusters!
Zij waren trouw in hun onderwerping aan Allah.
Hoewel Ibrahim (vzmh) in het vuur werd gegooid,
verbandde het vuur hem niet, en hoewel zijn zoon
Ismail (vzmh) onder het mes lag, sneed het mes hem
niet. De gehoorzaamheid van Ibrahim (vzmh) aan het
goddelijke gebod en de overgave van Ismail (vzmh) is
een voorbeeld voor ons moslims tot de Dag des
Oordeels. De poging van Ibrahim (vzmh) om het
bestaan van Allah aan niet gelovigen te bewijzen, is
een geweldig voorbeeld voor ons. Zijn gezegende pad
van tawheed en zijn emigratie zijn een groot
voorbeeld voor ons. Allah, de Rab der werelden zei
het volgende over Ibrahim (vzmh): “Ibrahim was
noch een jood, noch een christen, maar hij was
een moslim: hanif (zuiver in geloof). En hij
behoorde niet tot de afgodenaanbidders.”2

Beste gelovigen!
Wij gelovigen, die in Allah, Zijn boodschapper en de
Laatste Dag geloven, worden door Allah (swt)
‘moslims’ genoemd. Moslim betekent ‘overgave’.
Allah (swt) zegt in de Koran: “En wie is
welbespraakter dan hij die oproept tot Allah en
deugdzame daden verricht, en die zegt: “Ik
behoor tot de overgegevenen.”3 Een moslim is
iemand die zich overgeeft aan de bevelen en
verboden van de Koran en de sunnah. Het is overgave
aan Allah (swt) en alles wat van Hem komt dienen we
te accepteren en niet in opstand te komen. De
boodschapper van Allah (vzmh) zei: “Hoe
aangenaam is de toestand van de gelovige! Elke
situatie is goed voor hem en deze situatie is
alleen voor de gelovige. Hij is dankbaar als hem
iets goeds overkomt, dit zal goed voor hem zijn.
Als hem tegenspoed overkomt, is hij geduldig en
dat zal goed voor hem zijn.”4
Beste aanwezigen!
In het licht van de moeilijkheden waarmee we in het
leven worden geconfronteerd dienen we woorden als:
“Waarom is dit gebeurd!’ of “Waarom is mij dit
overkomen!” te vermijden. We dienen te zeggen:
“Mijn Rab heeft dit zo gewild.” We dienen net als
Ismail naar de Tevredenheid van Allah te streven. We
dienen in te stemmen met de Wil van Allah voor ons.
“Allah is tevreden met hen en zij zijn tevreden
met Allah.”5 Dit is één van de geheimen die dit vers
bevat.
Beste broeders, zusters. Morgen is het Offerfeest en
vandaag is de Dag van Arafah. Laten we op de dag van
Arafah de graven van overledenen bezoeken en hen
herdenken. Laten we onze kinderen de betekenis en
het belang van offeren vertellen. Laten we nadenken
over overgave. Bij deze feliciteer ik u alvast met uw
feestdag. Moge Allah ons tot een van zijn dienaren
laten behoren die zich aan Hem overgeven.
Beste broeders, zusters!
Het is wajeeb om takbir al-tashriek uit te spreken met
het ochtendgebed dat op de Dag van Arafah begint en
tot het Asr gebed op de vierde dag van het Offerfeest
duurt. Laten we dit niet vergeten.
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