In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is
voor Hem, het Begin en het Einde. 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 een droom die onze Profeet (saws)
eens heeft gehad en weet: dromen van profeten zijn echt waar. Deze droom weten
wij door een van de vrienden van onze Profeet (zvmh) die het heeft doorverteld,
namelijk Abdelrahman (ra). Deze Abdelrahman vertelde dat Rasoelloellah (zvmh)
eens naar een aantal mensen kwam in Medina. Hij zei toen dat hij de dag ervoor een
aparte droom had gehad. In de droom kwamen verschillende mensen voor, met
goede én met slechte daden. Weet dat de goede daden jou kunnen helpen op de
Laatste dag. Weet dat deze goede daden op die Dag ook kunnen praten en
uiteindelijk zelfs jouw redding kunnen worden.
Over de droom, de Profeet (saws) zei: ‘Ik zag dat de engel van de dood naar een
man van mijn oemma kwam om zijn ziel te nemen. Op dat moment kwamen de
goede daden die de man ooit deed voor zijn ouders tussen de engel en de ziel.’ De
engel kon de ziel dus niet meer pakken en op die manier kon de man nog wat langer
leven. Beste broeders en zusters, zorg dus goed voor je ouders en je leven zal een
beetje langer worden.
De Boodschapper van Allah (saws) heeft gezegd dat hij in de droom nog een andere
man van onze oemma zag. Er waren veel duivels rondom die man. Daarop begon de
man met het gedenken van Allah, met dhikr. De man noemde de Naam van Allah en
de duiveltjes vluchtten weg. Er was ook een andere man die bestraffing kreeg van
een engel. Toen kwam het gebed dat de man altijd verrichtte. Het gebed redde de
man van de bestraffing. Zo zien we dat ons gebed ons beschermt tegen de hel.
Mohammed (zvmh) heeft ook in die droom iemand gezien die op de Dag des
Oordeels van de vijver van Rasoelloellah (saws) wilde drinken, maar die persoon
werd steeds weggestuurd door een engel. Toen kwam het vasten dat de man deed
tijdens ramadhaan en gaf die persoon vervolgens te drinken.
In de droom zag hij eveneens een man die steeds bij een groepje van profeten wilde
gaan zitten. Ook hij wordt steeds weggestuurd, totdat de ghusl komt, de grote
wassing na grote onreinheid. De ghusl brengt de man naar het groepje profeten.
Eveneens zag de Profeet (saws) een man, maar alles was donker rondom de man.

Wie brengt hem vanuit het donker naar het licht? Zijn bedevaart; zijn hadj en
oemrah!
Een andere man had last van de warmte van de hel en van alles wat daar gebeurt.
Toen is de sadaqa gekomen, het geld dat de man soms weggaf, en heeft een muur
gemaakt tussen hem en het vuur. Ook zag de Profeet (zvmh) een man die steeds
wilde praten met de gelovigen, maar niemand wilde met hem praten. Opeens kwam
het goede contact dat man altijd met zijn familie heeft gehad. Die riep: ‘Hee
gelovigen, deze man heeft altijd goed contact gehad met zijn familie! Wees trots op
hem!
Rasoelloellah (zvmh) heeft toen gezegd dat hij in de droom ook een man zag die
door een engel van de hel werd meegesleept. Toen zijn de goede adviezen
gekomen, de adviezen en waarschuwingen die de man ooit heeft gegeven aan
anderen. De man werd gered van de engel van de hel en hij werd overgedragen aan
een andere engel. Weer een andere man zat op zijn knieën. Tussen Allah en hem
was een muur, in ieder geval iets, zodat hij Allah niet kon zien. Zijn goed gedrag
heeft hem toen gepakt en naar Allah gebracht.
Ook zag Mohammed (saws) een man die zijn boek in zijn linkerhand had. Dat is het
boek met alle daden van het leven en als je die in je linkerhand hebt, word je naar
de hel gebracht. Maar bij deze man kwam toen de angst die de man voor Allah heeft
gehad tijdens zijn leven. De angst pakte het boek en heeft het in zijn rechterhand
gedaan.
Vervolgens vertelde de Profeet (saws) dat hij een man heeft gezien op de
weegschaal. De man had weinig gewicht, dus weinig goede daden. Opeens zijn zijn
kleine kinderen gekomen die vroeg gestorven zijn. Zij zijn op de weegschaal erbij
gekomen. Door het verdriet en de moeilijkheden die de man tijdens zijn leven had,
omdat zijn kinderen zo vroeg gestorven zijn, is zijn weegschaal zwaarder geworden.
Ook was er in de droom een persoon die op het randje van de hel was. Door de
hoop die hij altijd op Allah (swt) had is de man in 1 keer gered. Een andere, die zelfs
al in de hel was gevallen, werd gered en beschermd door zijn traan die hij ooit had
door de angst voor Allah (swt).
De Profeet (zvmh) heeft ook iemand gezien die waggelend op het smalle pad naar
het Paradijs liep. Het was alsof de wind hem naar alle kanten trok. De goede
gedachten die hij altijd voor Allah had, hebben de man vervolgens gered. Deze man
wist altijd dat God de meest barmhartige is. Ook op dit pad kroop een andere man.
Het gebed dat de man altijd over onze Profeet (zvmh) heeft uitgesproken, heeft hem
gered. Ook zei de Profeet (saws): ‘Ik zag een man die precies voor de deur van het
Paradijs stond, toen alle deuren dicht gingen. Toen is de shahadah gekomen, la ilaha
illallah, en álle deuren zijn geopend.’ Ja, echt tawheed opent alle deuren!
Broeders en zusters, we hebben zoveel goede daden gehoord in deze droom van
onze geliefde Profeet (saws) die ons later kunnen redden en die ons nu al een beter
leven kunnen geven. Laat deze droom een les zijn voor ons leven en ons onszelf
vandaag nog verbeteren.

Moge Allah de Verhevene ons goede moslims maken. Moge Allah de Verhevene ons
op het juiste Pad houden. Oh Allah, open onze ogen voor het goede dat wij van Jou
ontvangen. Oh Allah, verlicht ons Pad en leid ons. Oh Allah, accepteer onze goede
daden en vergeef onze slechte daden. Oh Allah, beloon onze goede daden die we
verborgen hebben gedaan. Oh Allah, vergeef onze slechte daden die we verborgen
hebben gedaan. Ya Allah, ya Allah, laat ons de pijn van onze broeders en zusters, in
Syrië, in Palestina, in ziekenhuizen, in vluchtelingenkampen, 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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