In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is
voor Hem, de Vernederaar, de Verheffer. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te
helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte
gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah wordt geleid, niemand kan
jou doen dwalen en als je door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan jou
leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets
of niemand zoals Hij, 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, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper
Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.
En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over dat het goede na het
slechte komt. Mensen zijn in hun leven soms ziek en soms gezond. Soms zijn we
verdrietig en soms zijn we blij. We kunnen arm zijn en vervolgens rijk. Soms zijn we
bang en daarna weer gerust. Ook hebben we soms honger en later niet meer. Ja,
wat wij als goed en slecht zien wisselen elkaar af. Onze keuzes hebben daar ook mee
te maken. Daarom is het voor een gelovige moslim belangrijk om te zien wat goed
en wat slecht is voor zichzelf. Veel mensen gaan twijfelen bij moeilijkheden en ze
denken niet na als het wel goed gaat. En juist bij ellende en pech is het zo belangrijk
om te blijven vertrouwen op Allah, geduld te hebben en te blijven bidden. Laat juist
bij tegenslag zien dat je tevreden bent met wat Allah (swt) heeft beslist. Leg je neer
bij Zijn Wil, de Wil van Allah.
Ja moslims, God laat de dingen gebeuren met al Zijn Wijsheid. Wij gaan het nooit
snappen hoe Allah dit alles zo laat zijn, zoals het is. Wij moeten het accepteren met
godsvrees. De vrees voor Allah is dat we bang zijn voor alles wat we zelf doen tegen
Zijn Wil in. Als wij dus gaan klagen en jammeren om wat niet goed gaat in het leven,
dan accepteren we niet wat Allah in al Zijn Goedheid heeft beslist en aan ons
gegeven heeft. Als we ons neerleggen bij tegenslag, dan is dat dus een stukje van
onze godsvrees. Als het tegenzit, dan blijven wij vertrouwen op Hem, want wij weten
wat Allah aan ons heeft beloofd als we godsvrees hebben. Hij zegt, vertaald als:
En wie God vreest, voor hem geeft Allah een uitweg. En Hij geeft die
persoon levensonderhoud vanuit iets dat je het niet had verwacht. En voor
hem, die zijn vertrouwen in Allah stelt, is Allah genoeg voor alles wat hij
nodig heeft. Ja echt, wat Allah wil gebeurt ook en Hij heeft voor alles een
maat vastgesteld. (soera At Talaaq 2-3)
Broeders en zusters, herinner ons de profeet Ayyoeb (as)! Deze profeet heeft alles
verloren, maar keerde toch steeds weer terug tot Allah (swt). Zijn voorbeeld van
geduld moet een les voor alle gelovige mensen zijn. Hij vertrouwde op Allah en bleef
geloven in dat wat Allah beloofd had. En weet, lieve broeders en zusters, Allah komt
altijd Zijn belofte na. Na het zuur zal je ontvangen van God, jouw Heer, het zoet. En
dat wist de profeet Ayyoeb. Hij was een man die veel geld, land en kinderen had. Hij
had alles wat je zou willen hebben. Op een zeker moment heeft Allah hem alles
afgenomen wat Hij eerst aan Ayyoeb had gegeven. De profeet raakte niet alleen

alles kwijt, hij werd ook nog zo ziek dat er niets meer was in zijn lichaam dat niet
ziek was, behalve zijn hart en zijn tong. Toch bleef de profeet Ayyoeb Allah
gedenken, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat.
In een Overlevering heeft de Boodschapper van Allah (zvmh) gezegd: “Ja echt,

Ayyoeb, de Profeet van Allah, is achttien jaar lang beproefd, toen niemand
in zijn buurt wilde komen, behalve twee broeders. Zij kwamen naar hem
toe in de ochtend en in de avond. Een van hen zei tegen zijn vriend: “Bij
Allah, Ayyoeb moet iets verschrikkelijks gedaan hebben dat nooit iemand
eerder deed.” Zijn metgezel zei: “Waarom denk je dat?” Hij zei: “Achttien
jaar lang, en Allah heeft hem geen genade gegeven, of het hem ook maar
een beetje makkelijker gemaakt.” Toen zij die avond op bezoek kwamen
bij Ayyoeb, kon de man het niet laten om er niks over te zeggen. Ayyoeb
zei: “Ik weet niet waar hij het over heeft, maar Allah weet dat als ik nu
langs twee mannen zou komen die aan het ruziën zijn en de naam van
Allah noemen, dat ik naar mijn huis zou gaan om vergeving voor hen te
vragen, omdat ik niet wil dat de naam van Allah genoemd wordt, behalve
op een goede manier.” (Aboe Ya’la, Ibn Hibbaan, al-Haakim)
Uiteindelijk werd al het geduld beloond van Ayyoeb (as). Nooit had hij het
vertrouwen in Allah verloren. Hij accepteerde wat Allah hem gaf en wat Allah weer
terugnam. Op een dag nam Ayyoeb een bad en vielen er allemaal gouden
sprinkhanen op zijn kleding. Daarna genas hij en alles kwam goed. Allah zegt in de
Heilige Qur’aan over dat Ayyoeb genezen werd:
Er werd tegen hem gezegd: “Stamp met je voet op de grond. Hier is koel
water om te wassen en om te drinken.” Wij hebben hem zijn familie
teruggegeven, en nog zoveel anderen, als een goedheid van Ons en een
herinnering voor de verstandigen. (soera Saad 42-43)
Allah maakt ons duidelijk met de geschiedenis van Ayyoeb dat we Allah echt moeten
aanbidden, altijd en overal. Daar moet je geduld voor hebben. Het is gemakkelijk
een paar dagen of zelfs een paar weken je best te doen, maar we moeten
uiteindelijk consequent zijn. Geen dagen of weken, maar jaren, tot het einde. Voor
het volhouden van het gebed heb je geduld nodig, voor het vasten heb je geduld
nodig en als het leven even tegenzit, heb je ook geduld nodig. Het leven van deze
wereld is een test en om te slagen en om beloond te worden met het Paradijs moet
je het geduld zien te krijgen, het beste geduld. De profeet Mohammad (saws)

heeft gezegd: “De mensen die het meest getest worden door Allah, zijn de
profeten en daarna de oprechte en de eerlijke mensen en de meest
volmaakte mensen.'' Iedere persoon wordt getest aan de hand van zijn geloof. Als
een moslim een sterker geloof heeft, dan wordt hij of zij dus ook meer getest.

Moslims, kijk naar het verhaal van de profeet Ayyoeb. Weet dat er na tegenslag ook
het goede komt. Profeten en boodschappers werden met ziektes en narigheid getest
en de manier hoe zij daar mee om gingen, heeft hen een hogere plek bij Allah
gegeven. Laat dat een voorbeeld voor jou zijn en blijf hopen en vertrouwen bij iedere
tegenslag of ziekte in jouw leven. Blijf de beloning van Allah zoeken. Hou vast aan de
islaam in jouw leven. Oh jullie die geloven, Allah komt Zijn Belofte na. Hij test jou en
als jij laat zien waar jij als moslim in het leven staat, dan word jij uiteindelijk met het
beste beloond.

Moge Allah de Gever ons Zijn Gunsten blijven schenken. Oh Allah, open de harten
voor wat wij krijgen. Ya Allah, laat ons dankbare moslims zijn. Oh Allah, beloon onze
ouders voor het leven dat zij ons gaven. Ya Allah, laat ons dankbaar zijn voor onze
gezondheid. Ya Allah, laat ons dankbaar zijn voor vrede in Nederland. Allahoema,
vergeef onze slechte daden. Allahoema, vergeef ons onze ondankbaarheid. Oh Allah,
laat ons dankbaar zijn voor alles wat wij van U ontvangen in goede dagen. Oh Allah,
laat ons geduldig zijn voor alles wat wij van U ontvangen in slechte dagen. Oh Allah,
verlicht de pijn van de zieken. Ya Allah, ya Allah, laat ons de pijn van onze broeders
en zusters waar ook in de wereld, niet vergeten. Ya Allah, verzacht hun pijn en
verenig onze oemma. Ya Rabb, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Ya
Rabb, verhoor ons.
Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of
begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen
zegenen.
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