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 Allah, 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 deze week over deze speciale dag, de dag die iedere
week weer terugkomt, de dag van al djumu’ah. Allah heeft ons de juiste Weg
gegeven gegeven, de islaam. Binnen de islaam hebben we veel dingen die duidelijk
zijn gemaakt door Hem. Zo hebben wij de vijf verplichtingen voor het gebed
gekregen; vijf momenten van de dag staan wij op voor onze Heer. Ja broeders en
zusters, zonder gebed is er geen godsdienst, ja, is er geen islaam. Een van die
gebeden is een keer per week méér bijzonder, het vrijdagmiddaggebed, de al
djumu’ah: de dag en het gebed waarop wij als moslims samen komen.
Dit gebed is niet zomaar een van de gebeden zoals de rest van de week. Zie dit
gebed als een verplichting! Allah zegt in Zijn Boek over deze dag, over dit tijdstip,
over deze salaat:
Oh, jij die gelooft! Wanneer jullie op vrijdag naar het gebed worden
geroepen, zorg dan dat je snel bent om aan Allah te denken en koop of
verkoop dan niets meer. Dit is beter voor jullie als jullie het zouden weten.
En als het gebed klaar is, ga dan uit elkaar, het land in en zoek naar de
goedheid van God. Denk veel aan Allah, zodat het misschien beter met je
gaat. (soera Al Djumu’ah 9-10)
Broeders en zusters, als je wilt dat al je zonden tussen de ene vrijdag en de andere
vrijdag vergeven worden, was je dan voor salaat al djumu’ah en neem een douche.
Gebruik parfum en ga rustig naar de moskee. Bid hier je vrijwillige gebeden en
luister naar de preek van de imaam. De Profeet (vrede en zegeningen zijn met hem)
zei: "Wie een bad neemt en naar salaat al djumu’ah komt, en bidt zoveel

als hij kan, goed naar de preek luistert totdat de preek voorbij is, samen
met de imaam bidt, Allah vergeeft die persoon zijn zonden tussen deze
vrijdag en de volgende vrijdag en drie dagen extra." (Moeslim)

Het is dus belangrijk dat wij een goede wassing doen, naar het gebed komen, maar
vooral ook dat we goed luisteren naar de preek van de imaam. Het is bekend dat je
dan dus niet mag praten. Doe niets anders dan alleen te luisteren naar de woorden
van de preek. Deze woorden zijn een belangrijke les voor ons en het is dus heel
onverstandig als je op zo’n moment iets anders gaat doen. Weet dus ook dat het een
van de voorwaardes is dat Allah jou je zonden vergeeft voor die week en zelfs nog
drie dagen extra. Ook heeft de Boodschapper van Allah gezegd dat als je naar de
moskee komt op vrijdag en dichtbij de imaam gaat zitten dat: “…voor elke stap die

persoon zet hij de beloning zal ontvangen voor het vasten en het
verrichten van het vrijwillige nachtgebed van een heel jaar.” (at-Tirmidhi)
Op deze mooie dag is het ook belangrijk dat we veel voor onze Profeet bidden, dat
wij zegeningen voor hem vragen, zodat we in het Hiernamaals dichterbij hem
komen. Daarnaast is het extra goed om op vrijdag du’a te doen en soera Al Kahf te
lezen.
Rasoeloellah heeft ook gezegd dat er drie verschillende soorten mensen komen naar
djuma. Ieder van deze mensen krijgt zoveel als dat hij wilde: de eerste is gekomen
om te praten en hij heeft gesproken; dat is dan zijn beloning. De tweede is gekomen
om du'a te doen. Als Allah het wil, dan krijgt hij het en als Allah het niet wil, dan
krijgt hij niet. De derde heeft goed geluisterd en heeft niemand lastig gevallen. Hij
heeft niet geduwd of is niet tussen de mensen heen gelopen. Van deze persoon
vergeeft Allah de kleine zonden met zijn gebed van al djumu’ah tot al djumu’ah.
Ja moslims, let op! De preek van de vrijdag is een les voor de hele week. Het is dan
natuurlijk wel heel belangrijk dat je dan oplet. Er is veel te leren tijdens de choetbah.
In de H. Qur’aan lezen wij:
De mensen die naar het Woord luisteren en dan doen wat er gezegd is, dat
zijn de mensen die door Allah geleid worden. Dat zijn de verstandigste
mensen. (soera Az Zoemar 18)
Er zijn Overleveringen die ons vertellen dat er op de dag van al djumu’ah, vandaag
dus, een uur is dat, als je dan iets vraagt, je het dan krijgt. Er is verschil van mening
over welk uur het gaat. Sommigen zeggen dat het de tijd is dat de imaam op de
minbar staat, anderen zeggen dat van het moment op de minbar tot na het gebed is
en weer anderen zeggen dat het zou zijn in het laatste uur na 'asr.
Er wordt gezegd dat er vóór de al djumu’ah geen soenna-gebed is. In Overleveringen
wordt gezegd dat er ná de salaat vier rakaat zijn. Toch zijn er ook Overleveringen die
zeggen dat de Profeet dat nooit heeft gedaan. Hij zou twee rakaat thuis hebben
gebeden. Wat betreft de salaat van al djumu’ah zelf, het kan gebeuren dat je door
iets te laat binnen komt. Bid in zo’n geval gewoon mee, bid wat je mee kan bidden.
Zolang je het zelfs redt om alleen de selaam mee te doen van het gebed heb je toch
samen al djumu’ah gebeden met de imaam.
Als laatste waaraan we kunnen zien dat al djumu’ah iets speciaals is, is dat de
verschillende rechtsscholen verschillen van mening of je, bijvoorbeeld als reiziger, al
djumu’ah mag samenvoegen met ’asr. De ene zegt dat het wel mag en geeft een
fatwa af, terwijl de ander juist zegt dat al djumu’ah zó speciaal is dat het niet mag.

Beste zusters en broeders, knoop de choetbah van vandaag in je oren en iedere
week als je op vrijdag opstaat, douch je, kom naar de moskee, bid voor onze
Profeet, lees soera al Kahf, zit dichtbij de imaam en luister naar de choetbah. Dat is
op vrijdag, dat is vandaag! Dit is ons feest, dit is ónze dag!
Moge Allah de Verhevene ons al het goede van deze vrijdag geven. Moge Allah de
Verhevene vandaag, deze week en altijd 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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