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Allah’s naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.
“Jaa ajjoehalladziena amanoe qoe anfoesakoem wa ahliekoem naaranw-wa qoedoe hannasoe
walhiedjaratoe ‘alaihaa malaa-iekatoen ghielaashoen sjiedaadoellah ja’e-shoenallaha maa
amarahoem wa jaf’aloena maa joe’e maroen”( Soerah At-Tahriem 66 vers 6 )
“ O gij die gelooft, redt u zelf en uw aanverwanten van het vuur, welks brandstof mensen en
stenen zijn, waarover engelen zijn, hardhandig en verschrikkelijk, die opdrachten van Allah
niet weigeren en die voeren de opdrachten uit, die hun bevolen wordt” ( Soerah 66, vers 6 ).
1* “Alhamdoe liellah”. Alle lof en dank aan Allah, de Genadevolle. Wij prijzen Hem en smeken
Hem om hulp en vergeving. Op deze gezegende derde Djoema-dag in de maand Sjawwaal zijn
wij weer bij elkaar om de Namaaz te lezen en Doe’a te vragen. U wordt gefeliciteerd, dat u hier
aanwezig kunt zijn en u samen met ons deze feestdag in Djame Masdjied TAIBAH Namaaz leest.
Moge Allah, de Barmhartige en Zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem onze Namaaz,
Iebadat, goede wensen accepteren en in vervulling brengen, ons op het rechte pad leiden en ons
en onze aanverwanten redden van het Vuur van de Hel en ons beschermen tegen de
influisteringen van de vervloekte sjaitaan-de duivel.
2* Onze “dien”-geloof is diene Islaam en Allah, de Barmhartige heeft dit allerbeste geloof aan de
mens geschonken. De Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem heeft de Heilige Qoeran
nageleefd en in de praktijk toegepast. De Sahaba-i-Kiram Radijallahoe Anhoem hebben al deze
handelingen gezien, geleerd, bestudeerd en zich eigen gemaakt. Zij hadden de Heilige Qoeran
en de Ahadiets-Overleveringen van Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem goed begrepen.
Zij begrepen ook, dat Allah, de Barmhartige en Zijn Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem te
gehoorzamen en te volgen de juiste manier was om goed en veilig te leven. Hoe dichter zij bij
hun Schepper en Leider waren, deste meer zegeningen, gunsten en beschermingen van
verdoemenis en ellenden werden verworven.Zij wisten, dat het leven op de aarde maar tijdelijk
was en het eeuwige leven in het Graf en in het Hiernamaals was. Innige liefde, respect van en
gehoorzaamheid aan hun Leider Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem en het streven de
eeuwige verblijfplaats in het Paradijs te bereiken, waren hun leven en doelstellingen.
3* Allah, de Barmhartige heeft ons ook het geloof Islam en Imaan geschonken om ons leven op een
perfecte manier te leiden en ons gedrag hoog te houden. Als wij dan met zijn allen ons leven en
gedrag als momien kunnen leiden, dan zullen er geen problemen onderling zijn. Wij zullen dan
ook geen leugenaars, bandieten, rovers, bedriegers, ruzie stichters, ondermijners,
onderdrukkers, moordenaars en andere slechte mensen in onze gemeenschap hebben. Iedere
individu zal een momien gedrag demonstreren en trachten om de gemeenschap te helpen
opbouwen. Zij weten, dat Allah, de Barmhartige hun handelingen en zij wat op hun hart dragen,
volgt en Hij zal deze momiens belonen met vele gelukzaligheden en zegeningen en hun
beschermen tegen ziekten, ellenden, verdoemenis en influisteringen van sjaitaan- de duivel.
Hazrat Oemar Faroeq al Khattaab Radijallahoe Anhoe heeft aan Heilige Profeet Mohammad Vrede
zij met Hem gevraagd: “Jaa Rasoelallah Sallallahoe Alaihie wassallam, ik begrijp wel hoe ik mij zelf kan
beschermen tegen het Hellevuur, maar hoe moet ik mijn aanverwanten beschermen tegen het
vuur van de hel”. Het antwoord hierop kreeg hij alsvolgt: ”Oemar, jij bent verantwoordelijk
voor je kinderen en je aanverwanten. Als je Namaaz leest, dan moet je de anderen motiveren
om ook Namaaz te lezen en je kinderen leren om Namaaz te lezen. Als je vast, dan moet je je
aanverwanten laten vasten.Alle verboden handelingen moet jij eerst stoppen en dan je kinderen
laten stoppen;rein en zegenrijke leven moet jij eerst leiden en je aanverwanten daarna opleiden
en begeleiden, totdat zij ook een rein en zegenrijke leven leiden.
Als iedere momien voorbeeldig leeft en dit voorbeeld van ons geloof goed onder de knie heeft en
gehoor geeft aan de opdracht van Allah, de Barmhartige, dan zal hij zichzelf, zijn aanverwanten
en zijn kinderen redden van het Vuur van Djahannam-de hel. De gehele gemeenschap, de
Djama’at, dorp, stad of land, waarin wij leven zal dan rein en zegenrijk zijn. Wij zullen
hierdoor rustig in vrede, harmonie en zegenrijk slapen en leven en nooit bang zijn om bestolen,
beroofd of vermoord te worden. Miljoenen mensen in deze westerse maatschappij kunnen niet
vredig en rustig leven en wij moesliems kunnen met ons gedrag, karakter en volharding het
getij keren en de gehele gemeenschap helpen.
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Maar vele moesliems van onze gemeenschap zijn door de westerse cultuur, werkdruk, westerse
glitter en glamour veranderd en zij zijn verslagen door de westerse maatschappij. Zij zijn zo
erg verwesterd en verdwaald, dat zij alleen maar rennen voor onbenullige wereldse voordelen.
Zij zien de voordelen van het geloof Islam niet.Zij zijn vergeten, dat zij vandaag moesliems zijn
door de goede opvoeding en begeleiding van hun voorouders. Deze voorouders waren vroom;
hun dagen begonnen met het lezen van Namaaz, Tielawate Qoeraan, Zikr en Doeroed Sjarief.
Het gehele gezin, familie en gemeenschap groeiden op en leefden als momien. Zij haasten zich
om zo veel mogelijk rein, beschaafd, eerbiedig en vroom te leven. Zij werkten hard om de
kinderen goed te verzorgen en liefdevol op te voeden, elkaar te steunen en armen, bejaarden
en zieken te bezoeken, te helpen en te begeleiden.
Vele moesliems in deze westerse maatschappij hebben de Islaam cultuur, gedrag, moraal en
levenscode losgelaten en zijn inderdaad heel erg vervreemd. Zij hebben geen tijd voor een
ander en zij rennen voor de rijkdommen, bezittingen, glitter en glamour en belanden in vele
ellende en verdoemenis. Zij schamen zich niet om te handelen in alcohol, drugs en sex.
4* Allah, de Barmhartige zegt tevens in de Heilige Qoeraan Soerah Baqarah 2, vers 233: “En de
moeders, die baren, geven haar kinderen borstvoeding voor twee (2) volle jaren om de zoogtijd
te voltooien. En degene aan wie het kind toebehoort, op hen rust de zorg van voedsel en
kleding van de vrouwen, volgens de voorschriften. Geen ziel zal worden belast, dan naar de
mate van haar vermogen”.
In deze “ayat” geeft Allah, de Barmhartige ons de opdracht, dat wij man en vrouw er voor moeten
zorgen, dat de baby’s slechts met borstvoeding en moedermelk gevoed moeten worden.
Allah, de Barmhartige heeft voor de pasgeboren baby alleen maar drie (3) regels voor zegenrijke
en gezonde voeding en opvoeding opgedragen en deze zijn alsvolgt:
A* De moeder moet zelf de borstvoeding geven. De moedermelk is een deel van haar lichaam
en de baby is ook een deel van haar lichaam.Zij zal door de borstvoeding vrede en zaligheid
voelen en het kind knuffelen, strelen, aaien en met de baby liefdevol spelen.Hierdoor zal het
kind moederliefde voelen, dichterbij haar komen en innige liefde en genegenheid ervaren.
Als het kind twee jaren lang moederliefde en innige band ervaart en ermee opgroeit, dan
zal het kind alles van de moeder overnemen. Als zij een momiena is dan zal het kind als
momien opgroeien en later de moeder respecteren en haar helpen en altijd verzorgen.
B* Bij echtscheidingen zal de baby door de moeder gevoed worden met haar borstvoeding.
De vader zal de moeder vergoeden als zij dit wenst, maar zij kan ook zonder vergoeding
haar baby voeden en innige liefde en genegenheid schenken.
C* Bij ziekte of overlijding van de moeder zal het pasgeboren kind gevoed worden door een
andere vrome en zegenrijke vrouw. Deze zal betaald worden als zij dat wenst door de vader
van het kind.
Allah, de Barmhartige heeft ons geschapen en wilt, dat wij goed met elkaar omgaan en vredig en
zegenrijk ons leven leiden. Hierdoor zullen wij onszelf en onze aanverwanten en kinderen
redden van het Hellevuur. Daarom heeft onze Schepper ons deze opdrachten gegeven.
Wij leven in een ander land met een andere taal en cultuur. Wij worden ook hiermee overrompeld en zien heel vaak, dat onze kinderen anders leven dan wij. Wij zoeken meestal de schuld
bij de kinderen en klagen over hun gedrag en karakter.Maar wij ouders moeten ook de hand in
eigen boezem steken en ons afvragen of wij de regels van Allah, de Barmhartige correct uitvoeren.
Meestal zijn wij als ouders de oorzaak van alle ellende en verdoemenis van onze kinderen.
De Heilige Profeet Mohammad Vrede zij met Hem heeft gezegd, dat alle kinderen van nature gelovig,
rein en zegenrijk geboren zijn en de ouders maken hun slecht, atheistisch en andersdenkenden.
De Moesliems Ahle Sunnat wal Djama’at zullen ook hier in deze westerse maatschappij moeten
volharden om ons geloof diene Islam te beschermen en zichzelf, hun aanverwanten en kinderen
te beschermen tegen het vuur van de hel. Slechts onze goede daden zullen ons graf bereiken.
Moge Allah, de Barmhartige en Zijn Profeet Mohammad Vrede zij met Hem ons zegenen met een
leven van momiens en ons de gunsten van de vastenmaand Ramadaan en een gelukzalig leven
schenken en ons beschermen tegen het Hellevuur en tegen de bestraffing in het Graf. Amien !!
Namens het Bestuur
Hadjie M. Junus Gaffar

Wassalam Alaikoem wa Rahmatullahi wa barakatuh
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