In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle.
Alle eer is voor Hem, de Machtige, Hij die alles uit niets heeft geschapen. Wij prijzen
Hem en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen het
kwaad van onszelf en tegen onze slechte daden. Wie door Allah is geleid, niemand
kan hem doen dwalen en degene die door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand
kan hem leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en
kent geen enkele deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

'Oh gij die gelooft! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet
anders dan als moslims.' (soera Al Imraan 102)
'Oh, gij die gelooft! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede
daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie God en Zijn
boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.'
(soera Al Azhaab 70-71)

Moge de vrede, zegeningen en gunsten van Allah zijn met Zijn dienaar en
boodschapper Mohammed en diens familie en metgezellen.
En zo verder, de imaam heeft deze week gesproken over de aanbidding van Allah en
waarom we Hem moeten aanbidden. In de Heilige Qur'aan zegt Allah:

'God getuigt door Zijn openbaringen dat er geen andere godheid is dan Hij
en ook de engelen en wie kennis bezit. Hij is de handhaver van
gerechtigheid. Er is geen godheid dan Hij. De Machtige, de Wijze.' (soera Al

Imraan 18)
Deze verzen uit de H. Qur'aan zouden door Allah (swt) gegeven zijn, omdat een
aantal geleerde joden naar Mohammed (saws) in Medina kwamen om aan onze
Profeet (zvmh) een aantal vragen te stellen. Zij vroegen aan hem: 'Ben jij
Mohammed?' 'Ja,' zei hij, 'Dat klopt.' 'Wij zullen jou een vraag stellen over de
getuigenis. Als die getuigenis klopt, dan geloven en vertrouwen we jou.' Daarop
werd hij gevraagd naar de krachtigste en de sterkste getuigenis van de H. Qur'aan.
Toen de Profeet (zvmh) daarop had geantwoord, getuigden zij en werden zij ook
moslim.
Broeders en zusters, de juiste aqida, alles wat wij geloven zonder dat we er over
twijfelen, is het begin van iedere aanbidding. Zonder de juiste aqida is dat begin er
niet. Het is een eis voor iedere goede daad die een moslim voor Allah wil doen. Het
is het licht van het leven. Buiten Allah is er geen andere godheid. Dat moeten we
blijven onthouden. Alleen Hij kan voordeel, maar ook nadeel in jouw leven brengen.
Wat Allah aan jou wil geven kan niemand tegen houden, het goede niet, maar ook
het slechte niet. Als je in moeilijkheden zit, is er niemand die jou kan helpen, behalve
Hij. Hij hoort jou altijd en Hij is de enige die helpt en kan helpen. Hij verhoort de
gebeden van de mensen die het echt nodig hebben en Hij is het die de zieken
geneest, alleen met Zijn Wil. Moslims, om alles wat wij van Hem krijgen, om alle hulp
in moeilijkheden en voor alles wat Allah wel hoort als anderen niet meer luisteren,
alleen uit die dankbaarheid moet je je neerwerpen en sudjud maken.
Ja, Allah is de barmhartige, de Koning der koningen. Niemand lijkt op Hem en Hij
heeft geen gelijke. Wij moeten getuigen dat Hij de Enige is en wij moeten getuigen
van Zijn Eenheid. Onze geest moeten wij in Zijn Handen leggen. Oh Allah, jij bent
het rijkst en tegenover jou is iedereen is arm.
Mensen, zorg er voor dat er geen shirk meer is in jouw hart. Er mag niets in je hart
zijn dat je belangrijker vindt dan Allah en je moet weten dat er niets anders dan Hij
alleen jou kan helpen.. Je gevoel voor Allah moet eerlijk zijn, geen schijnheiligheid.

Weet dat je met al jouw zorgen alleen kunt rekenen op God. Wijd jezelf aan jouw
Schepper, jouw Heer en keer je alleen naar Hem. Zeg: ‘la ilaha illa-llah’ en je ziel
wordt gereinigd, je wordt weer schoon van binnen. Zo zul je rust vinden in je
problemen.
Als een moslim zegt dat God niet bestaat en weggaat van het pad van islaam, dan is
dat kufr. Er zijn mensen die denken dat zij Allah niet nodig hebben, dat alles vanzelf
komt en ook vanzelf is ontstaan, vergeef mij voor deze woorden. Deze mensen zijn
de vijanden van Allah geworden. Geduldig moeten wij ze terugbrengen naar de Weg
van de islaam en weet anders, hun bestraffing staat klaar. De Wet van Allah is
rechtvaardig. Hij ziet en weet alles en is in niets zoals de mensen. Onze ogen kunnen
Hem niet bereiken, maar Hij, de Onaantastbare, ziet ons wel.
Beste moslims, wij bestaan, omdat Allah bestaat. Allah bewijst Zich door ons. Hij is
de Schepper en jij bent het schepsel dat Hij geschapen heeft. Kijk naar de wereld om
jou heen die Allah (swt) heeft geschapen, wat Hij uit niets heeft gemaakt, de dieren,
de mensen, de bergen, de zeeën, de sterren. Dit zijn alle schepsels van Allah en dit
alles is door niemand anders gemaakt dan door Hem. Denk jij dat je ooit iets uit
niets zult maken? Het is ons mensen nog nooit gelukt om ook maar iets te scheppen,
zelfs het kleinste vliegje hebben wij niet kunnen maken. Dus, mensen, gebruik je
verstand. Keer terug tot Allah (swt) en geef Hem de aanbidding waar Hij recht op
heeft. Kom terug op het rechte Pad, verbeter jezelf en hou je weg van het slechte.
Maak een keuze. Dunya of achira? De wereld of het hiernamaals? Laat jouw hart niet
kiezen voor Zijn schepsels, maar keer jouw hart terug tot jouw Schepper.
Moge Allah de Verhevene de moslims in de generaties vóór ons zegenen. Moge Allah
de verhevene ons zegenen. Moge Allah de Verhevene ons accepteren en aanvaarden
als moslims die werken aan hun islaam. Moge Allah de Verhevene ons accepteren en
aanvaarden als moslims die staan voor het Woord van tawheed. Moge Allah de
Verhevene met onze hulp de harten van de mensen openen die niet op het Pad van
de islaam zijn. Moge Allah de Verhevene de pijn van moslims, in Syrië, in Palestina,
in Somalië of waar ook in de wereld, wegnemen en de oemma verenigen. Moge Allah
de Verhevene ons niet anders dan als moslims laten sterven.
Moge Allah de Verhevene ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben
vertaald of geïnterpreteerd.
De zegeningen van Allah zijn op onze meester Mohammed en zijn familie en zijn
metgezellen.
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