In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is
voor Hem, de Almachtige, de Vergever. 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 de zonden. Vorige week heb ik
al uitgelegd dat een zonde is als je de regels van Allah expres overtreedt. Dit zijn de
foute dingen die tegen de Wil van Allah zijn en buiten de regels van de islaam zijn.
Het is belangrijk dat we altijd opletten waar de grens van God ligt. De beste manier
om dat uit te leggen is dat je bang moet zijn om zonden te maken, zelfs voor de
zonden die je nog niet kent. Als namelijk je denkt dat je altijd alles perfect doet, dan
is het gemakkelijk geworden om zonden te maken.
Een zonde pleeg je uit ongehoorzaamheid tegenover jouw Schepper. Dat betekent
dat je niet wil luisteren naar wat Allah aan jou vraagt: je wíl het niet horen.
Natuurlijk zal niemand zeggen dat hij of zij expres niet naar Allah luistert. Het zijn
mensen die denken dat Allah niet bestaat of mensen die niet meer weten dat wat ze
doen niet mag. Ze hebben voor zichzelf een excuus gevonden waarom ze denken dat
het geen zonde is wat ze aan het doen zijn.
Ongehoorzaamheid begint bij kennis, of beter gezegd, te weinig kennis. Uiteindelijk
zorgt ongehoorzaamheid aan Allah dat die persoon steeds verder weg gaat van het
Pad van de islaam. Deze persoon zal steeds minder interesse krijgen om iets te leren
over de islaam en dat maakt de ongehoorzaamheid juist alleen maar groter. Stap
voor stap overtreedt die persoon dan een voor een de grenzen die God aan de
mensen heeft gegeven. Weet dat er in de H. Qur’aan wordt gezegd:
Maar Allah heeft het geloof bij jullie geliefd gemaakt en het geloof in jullie
harten aantrekkelijk gemaakt. En Hij heeft er voor gezorgd dat jullie haat
hebben aan het ongeloof, schandaligheden en ongehoorzaamheid. Zo zijn
zij, die op de goede weg zijn. (soera Al Hoedjoeraat 7)
Ieder mens wil in zijn hart het goede doen, wil de Weg van Allah volgen. Er is geen
mens die van de een op de andere dag de islaam verlaat. Sheitaan heeft die persoon
iedere dag een klein beetje verder laten gaan. In de jeugd begint dat met een koekje
uit het keukenkastje te stelen, later het spieken op de middelbare school en op latere
leeftijd op een oneerlijke manier geld verdienen. De duivel sluit zo de harten van de
mensen. Op een bepaald moment zie je niet meer hoe ver je van de islaam bent
afgedwaald tot het moment dat je denkt dat alles vanzelf gaat.

Moslims, wij moeten ons bewust zijn dat alles wat wij krijgen van Allah komt. Zelfs
alles wat wij als iets slecht zien, maar ook ieder geluid dat je hoort, gebeurt met Zijn
Wil, iedere hap eten die je krijgt, de lucht die je inademt, de kleren die je aanhebt.
Wij zijn de mensen die dankbaar zijn voor alles wat we krijgen. Op het moment dat
je niet meer dankbaar bent voor wat je krijgt van jouw Almachtige Schepper, ben je
ondankbaar en het zal niet lang duren, voordat je ongehoorzaam wordt. Als je niet
meer dankbaar bent voor de boterham die je eet, waarom zou je dan nog je hoofd
op de aarde leggen op het moment dat het gebedstijd is? Waarom zou je je nog
neerbuigen? Dán volgt dus de ongehoorzaamheid. Allah zegt:
Heb je dan niet gezien dat alles zich voor Allah neerbuigt, wat in de
hemelen en op aarde is, de zon, de maan, de sterren, de bergen, de bomen,
het vee en een groot deel van de mensen; maar toch zijn er nog veel die
gestraft zullen worden. En wie door God vernedert wordt, die zal door
niemand gerespecteerd worden. Ja echt, Allah doet wat Hij wil. (soera Al
Hadj 18)
Sommige mensen willen de tekenen van Allah niet zien. Zij ontkennen alles wat ze
om hen heen zien. Voor hen is het gemakkelijk om te zeggen dat het voor hen niet
nodig is om dit of dat te doen of ze zeggen dat de grenzen van de islaam iets van
heel vroeger zijn, van een andere plaats en een andere tijd. Het wordt in zo’n geval
gemakkelijk om over de grens van Allah heen te gaan. Al snel gaan mensen van die
foute dingen houden. Ze sluiten het verkeerde gedrag op in hun hart, zoals Allah het
zegt: het roest vast op hun hart. Dan wordt het moeilijk om het gedrag nog te
veranderen. De Alwetende zegt in Zijn Boek:
Maar nee, wat zij aan verkeerde dingen hebben gedaan zit al als roest vast
op hun harten. (soera Al Moetaffifin 14)
Mensen, we hebben allemaal iets waarvan we weten dat het niet goed is, de ene
rookt sigaretten of waterpijp, de ander denkt alleen aan geld, weer een ander doet
niet eens moeite om ook maar een letter Arabisch te leren… er zijn genoeg dingen
die niet goed voor ons zijn. Ieder van ons hier overtreedt wel eens de regels van
Allah, begaat een zonde. Zo’n zonde die wij, die jij, die ik, begaat is de
ongehoorzaam tegenover Allah; we luisteren op dat moment niet naar Zijn wil. Werk
daar aan! Je kan geen moslim zijn die alleen zegt dat hij zichzelf wil verbeteren; een
moslim werkt aan een toekomst zonder zonden! Weet dat als je die zonden opgeeft,
dat Allah veel vergeeft. Hij zegt:
Welke ramp jullie ook overkomt, het komt door wat je eigen handen zelf
gedaan hebben. Maar Hij vergeeft veel dingen. (soera As Shoera 30)
Moge Allah de Verhevene onze zonden vergeven, de grote en de kleine, de openbare
en de verborgene. Moge Allah de Verhevene onze ouders belonen voor de goede
dingen die zij ons leerden. Oh Allah, leid ons naar het goede. Moge door ons goede
voorbeeld anderen terugkeren op het Pad van de islaam. Oh Allah, laat ons dankbaar
en geduldig laten zijn voor alles wat wij van Jou ontvangen, in goede en in slechte
dagen. Ya Allah, ya Allah, laat ons de pijn van onze broeders en zusters, in Syrië, in
de Centraal-Afrikaanse Republiek, in Jemen, 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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