In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is
voor Hem, de Eerste, de Laatste. Wij prijzen Allah en vragen Hem om hulp en
vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten 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 God, Hij is Eén en kent geen enkele
deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.
'Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf
niet anders dan als moslims.' (soera Al Imraan 102)
'Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie
goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en
Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning
behaald.' (soera Al Ahzaab 70-71)
Oh Allah, schenk Uw salaat, salaam en zegeningen aan Uw dienaar en boodschapper
Mohammed en aan zijn familieleden en zijn metgezellen.
En zo verder, de choetbah gaat ook deze week over het Laatste Uur en de tekenen
van de Laatste Dag. Vorige week hoorden we al dat de tekenen dat de Laatste Dag
dichtbij is gekomen overal om ons heen zijn. De klok tikt zonder twijfelen door tot
het Laatste Uur. Iets waar we duidelijk aan kunnen zien dat dit zo is, is de
onwetendheid. Meerdere Overleveringen maken duidelijk dat er in die tijd veel
boeken zijn, maar weinig mensen met kennis; onwetendheid verspreidt zich. Is er
iemand die dit kan ontkennen dat dit in deze tijd zo is?
Ja, de dagen in ons leven zijn kort en we hebben geen oneindig aantal levensjaren.
Zonder twijfel sterven we, vroeg of laat. Onze overtuiging als moslim is dat na onze
dood wij gevraagd worden wat we met ons leven hebben gedaan. Is dit iets om
bang voor te zijn? Dat ligt aan jezelf. Allah is rechtvaardig en straft geen mens voor
iets dat hij niet deed. De straf die je in het Hiernamaals kunt krijgen, hangt af van je
eigen gedrag nu. Wij moeten ver weg blijven van de grenzen die Allah (swt) aan ons
heeft gegeven. Juist dáár komt kennis bij kijken. Zonder kennis kennen wij die
grenzen niet, zonder grenzen komen we in een gevaarlijk gebied.
Mensen, je hoeft geen geleerde te zijn om te snappen dat sommige mensen en zelfs
sommige moslims ver van de islaam zijn. Kijk hoe jongeren hun tijd verdoen in
waterpijpcafés en computerspelletjes met gestolen auto’s of rondspringende
pizzabezorgers. Kijk hoe ouderen liegen om een uitkering te krijgen en over elkaar
roddelen. Is dat de islaam? Is dat waarom zoveel mensen die niet als moslim zijn
opgegroeid nu onze religie omarmen? Nee! Kennis! Kennis maakt macht, kennis
maakt sterk, kennis geeft jou de sleutels van het Paradijs.
Het kost weinig moeite om hele lijstjes op internet te vinden met alle kleine en grote
tekenen van Yaumo al Qiyama, de Laatste Dag. Er zijn genoeg Overleveringen van
onze Profeet waarin duidelijk gemaakt wordt waaraan de Eindtijd is te herkennen. Er
is geen mens die, met deze Overleveringen in de hand, niet ziet dat het over deze
tijd móet gaan. Alcohol lijkt voor velen normaal geworden, er wordt opgekeken
tegen mensen die niets van de islaam kennen, zoals zangers en voetballers, en we
zien dingen in het openbaar gebeuren die in de slaapkamer thuis horen. Toch lijkt
het alsof veel mensen blind zijn voor wat er gebeurt.

Niemand van ons is perfect en dat is ook niet wat van ons op de eerste plaats
gevraagd wordt. Als wij zo duidelijk de tekenen van de Laatste Dag om ons heen
zien en merken dat er steeds minder kennis over de islaam is, dát is juist het
moment dat we wakker moeten worden. In een land waar de islaam niet overal
zichtbaar is, kun je inderdaad, doordat je het niet wist, mee zijn gegaan met
gewoontes die niet bij de islaam horen. Het is nu aan jou om te weten waar de
grenzen van de islaam liggen, de grenzen te zoeken en er uiteindelijk weg van te
blijven.
Al hamdu lillah zien we dat steeds meer broeders en zusters op zoek gaan naar wat
onze religie nu precies is. Nadat je hebt nagedacht en tot de conclusie bent gekomen
dat Allah bestaat, moet daarna automatisch de vraag zijn gekomen: Wat wil God dan
van mij? Het is niet makkelijk om tot in detail antwoord te krijgen op deze vraag,
omdat, zoals we al eerder hoorden, er veel boeken zijn en weinig geleerden in deze
Eindtijd. Dat neemt niet jouw verantwoordelijkheid weg van de zoektocht naar de
islaam. Je móet blijven zoeken, je móet blijven vragen. Als dat stopt, stopt de kennis,
stopt de islaam, stopt jouw leven.
Uiteindelijk ben ik ook geen geleerde en kan ook niet voor jou bepalen of je wel of
niet een soenna-gebed moet verrichten bij binnenkomst van de moskee tijdens deze
choetbah. Zoveel kennis om voor een ander antwoord te geven, zou ik niet durven.
Maar ik heb wel de kennis dat ik weet dat degene die dit weekend om 6 uur thuis
komt van de discotheek het ochtendgebed in de moskee heeft gemist. Heel eerlijk
gezegd denk ik zelfs dat die mensen dat zelf óók weten, nu is alleen de grote vraag:
waarom doen ze niets met die kennis?
Beste broeders en zusters, de islaam is het mooiste wat ons is overkomen. Het is een
manier van leven die ons hier en in het Hiernamaals het beste geeft. Allah (swt)
geeft door de islaam een duidelijke grens aan de mens met wat wel en niet mag. Het
kan niet duidelijker, maar het is een teken van de Eindtijd dat het vasthouden aan de
islaam is als het vasthouden van een hete kool. Toch zijn wij, misschien zelfs juist
wel daardoor, zijn wij trotse moslims. Wij zijn moslims die doen, moslims die leren.
Met alle kennis die wij hebben, zien wij dat de wereld eindig is. Met alle kennis die
wij hebben, weten wij dat het nog niet te laat is om terug te komen naar de rechte
weg, de weg die rechtstreeks naar de beloning leidt. Moslim, zorg dat met iedere dag
die wij dichterbij het einde komen, jij door jouw kennis en daden ook dichterbij het
beloofde Paradijs bent gekomen.
Moge Allah de Verhevene onze ogen openen voor de kansen die we nog krijgen. Oh
Allah, beloon de mensen die de kansen hebben gepakt en niet meer bij ons zijn. Oh
Allah, vergeef de mensen die de kansen níet hebben gepakt en niet meer bij ons zijn.
Oh Allah, laat ons allen op de Dag van Beloning en Bestraffing de Hemelse
Paradijstuinen binnengaan. Ya Allah, ya Allah, laat ons de pijn van onze broeders en
zusters, in Syrië, in Sudan, in Bangladesh, in Baloetsjistan, in Egypte of waar ook in
de wereld, niet vergeten. Ya Allah, verzacht hun pijn en verenig onze oemma. Oh
Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Verhevene onze
smeekbedes verhoren.
Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of
geïnterpreteerd. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen
zegenen.
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