In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is
voor Hem, de Alleswetende en de Allesziende. 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 dat je moet weten dat Allah jou in
de gaten houdt. Hij ziet en Hij weet alles. Hij weet wat je hebt gedaan en wat je gaat
doen, wat in het verleden ligt en wat in de toekomst komt. Beste moslims, weet dat
er een dag komt dat je bij God uitleg moet geven over alles wat je deed. Doe tauwba
voor het te laat is, heb spijt voordat je het niet meer kan.
Je moet Allah aanbidden alsof je Hem ziet en ook al zie je Hem niet, weet dat Allah
jou wel ziet. Veel van ons hebben dit al zo vaak gehoord, maar dat betekent niet dat
het opeens niet meer waar is. Het klopt, het is zo makkelijk gezegd, maar luister nu
naar deze woorden met je hart: „aanbid Allah alsof je Hem ziet en ook al zie je Hem
niet, weet dat Hij jou wel ziet.‟ Juist dit moet in het diepste van jouzelf zitten: dit
maakt jou een moslim. Je moet altijd het gevoel hebben dat Allah dicht bij jou is,
naast jou is. Met deze woorden in het achterhoofd moet je een soort angst,
misschien beter gezegd respect hebben, een gevoel dat Allah zo dicht bij jou is dat er
geen moment meer is dat je alleen bent. Jij leeft voor Allah (swt). Alles wat je doet,
doe je omdat je weet dat Hij jou ziet. Alles wat je niet doet, doe je ook omdat je
weet dat Hij jou ziet.
Rasoeloellah (saws) heeft ons verteld dat hij een angst had voor Allah, omdat hij wist
dat Allah hem zag. In een van de Openbaringen heeft Allah tegen Mohammed (saws)
gezegd:
En wanneer Mijn dienaren jou vragen stellen over Mij: Ik ben dichtbij. Ik
verhoor de vraag van iemand die bidt, wanneer hij Mij om hulp vraagt.
Laat ze naar Mij luisteren en in Mij geloven. Misschien gaan ze dan wel de
goede Weg op.” (soera Al Baqarah 186)
Ook heeft de Boodschapper van Allah (zvmh) eens gezegd tegen een van zijn
vrienden: ‘Als je gaat bidden, bid alsof je afscheid neemt.’ Ja, broeders en
zusters, hoe vaak bid jij met het idee dat je niet weet of je het volgende gebed
haalt? Als jij dadelijk jouw hoofd op de grond legt voor Allah (swt) weet je niet of dat
misschien wel de laatste keer is. En iedere keer dat je dat doet, vandaag, morgen,
overmorgen, volgende week, volgend jaar, iedere keer dat jouw hoofd de grond

raakt… ik garandeer jou, eens zal de laatste keer zijn, maar alleen Allah (swt) weet
welke keer dat is.
Allah weet alles en Allah ziet alles. Als er twee mensen samen zijn, Allah is de derde.
Als er drie mensen samen zijn, Allah is de vierde. Pas alsjeblieft op met de dingen die
je doet in dit leven. Als je jezelf voor de gek houdt, dan is Allah de eerste die het
weet. In de H. Qur‟aan staat, wat vertaald kan worden als:
Wij hebben de mens toch geschapen en Wij weten alles wat hij tegen
zichzelf zegt. Wij zijn hem namelijk dichterbij dan de ader in zijn eigen
hals. (soera Qaaf 16)
Ja, Allah weet wat buiten jou is, maar ook wat binnen is. En alles wordt
opgeschreven. Er komt een dag, de Dag van het Oordeel, waarin je moet uitleggen
wat je met dit leven hebt gedaan. Als je daarom nu al even nadenkt over wat je
deed in het leven, over wat je goed en slecht hebt gedaan, dan wordt je afrekening
op die Dag een beetje makkelijker. Je beseft je op het moment dat je over je leven
nadenkt, dat Allah alles al heeft gezien. Als je dat snapt, dan word je vanzelf een
beetje voorzichtiger met wat je doet. Maar, wie daar nooit over nadenkt en maar wat
doet, die zal het een stuk moeilijker en zwaarder krijgen op die Laatste Dag. Die
persoon staat er niet bij stil dat Allah op de hoogte is van wat hij of zij doet.
Allah zegt in Zijn Boek, in een vertaling:
Er komt een Dag dat iedere ziel het goede vindt dat zij heeft gedaan en
ook het slechte dat zij heeft gedaan. Dan zal de ziel willen dat er een grote
afstand was tussen de ziel en het kwade. En Allah waarschuwt jou voor
Hemzelf. En Allah is vol liefde tegenover Zijn dienaren. (soera Al Imraan 30)
Broeder, zuster, weet: alles getuigt! Op die Dag getuigt alles voor of tegen jou. De
engelen, de profeten, jouw lichaamsdelen… Er zijn zoveel getuigen... . Zelfs de aarde
zal getuigen wat jij hebt gedaan, waar je hebt gelopen, alle plekken die je bezocht,
jouw handen wat jij hebt aangeraakt, jouw tong wat jij hebt gezegd. Ja, moslims,
gehoorzaam Allah, gehoorzaam jouw Schepper en doe waarvoor Hij jou geschapen
heeft. Hou je weg van het verkeerde. Als je weet dat Allah jou ziet, dan blijf je weg
van het slechte. In de H. Qur‟aan staat:
Op die Dag komen de mensen in verschillende groepen en wat ze gedaan
hebben krijgen ze te zien. Wie ook maar een klein beetje íets goeds heeft
gedaan, zal het te zien krijgen. En wie ook maar een klein beetje íets
slechts heeft gedaan, zal het ook te zien krijgen. (soera A-zalzalah 6-8)
Blijf ver weg van het slechte. Denk aan de profeet Youssef (as) die afstand bewaarde
van de vrouw die hem wilde hebben en denk aan het meisje van de melk. Dat was in
de tijd van kalief Omar (moge Allah tevreden met hem zijn). Omar verbood het om
de melk aan te lengen met water. ‟s Nachts liep de kalief wel eens over straat in
Medina om te kijken hoe de mensen leefden. Op een nacht hoorde hij een moeder
tegen haar dochter zeggen: “Doe maar wat water bij de melk.” Toen antwoordde de
dochter: “Hoe kun je dat van mij vragen, terwijl de leider van de gelovigen dat heeft
verboden?” Daarop zei de moeder: “Alle mensen doen dit, doe er maar gewoon wat
water bij. De kalief komt er toch niet achter.” Haar dochter antwoordde: “Ook al
komt Omar er niet achter, de Heer van Omar weet het wel. Ik doe het niet, omdat
het verboden is.” Omar had alles gehoord en was diep onder de indruk. Uiteindelijk
trouwde de zoon van Omar met dit eerlijke meisje.

Ja mensen, Allah ziet alles, Allah hoort alles, Allah weet alles. Hoe ver jouw gedrag
ook weg is van de islaam, van het juiste Pad, het Pad waar wij altijd om vragen, dan
toch is Allah dichtbij! De vraag is niet: hoe dichtbij is Allah, want Allah is dichterbij
dan de ader in jouw eigen hals, maar de vraag is: hoe dicht ben jij bij Allah? Allah
kent het antwoord.
Moge Allah de Verhevene ons nooit laten vergeten dat Hij ons ziet. Moge Allah de
Verhevene ons nooit laten vergeten dat Hij ons hoort. Oh Allah, laat onze harten
gehoorzaam zijn. Oh Allah, accepteer onze goede daden en vergeef onze slechte
daden. Ya Allah, ya Allah, laat ons de pijn van onze broeders en zusters, in Syrië, op
de Krim, in China, 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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