In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is
voor Hem, de Heilige, de Allerhoogste. 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 al-isra en al-mi’raadj,
de wonderbaarlijke Nachtreis van Mekka naar de verst gelegen moskee in Al Qoeds
(Jeruzalem) en het opstijgen naar de hemelen. Verschillende vrienden van de Profeet
(zvmh) hebben later verteld wat er toen gebeurd is. De soera die ook vernoemd is
naar deze gebeurtenissen begint met de woorden, vertaald als:
Geprezen is Hij die Zijn dienaar ’s nachts een reis liet maken van de heilige
moskee (in Mekka) naar de verste moskee (in Al Qoeds), waarvan Wij de
omgeving gezegend hebben om hem iets van Onze tekenen te laten zien…
(soera Al Isra 1)
Ja moslims, deze reis was als soort cadeau aan Rasoeloellah (saws) gegeven in het
Jaar van het Verdriet. Hij is de enige waar Allah ooit zoiets aan heeft gegeven. Dit is
zeker een wonder en iets heel speciaals tussen alle andere profeten. God heeft deze
reis aan onze geliefde Profeet (zvmh) gegeven in een tijd dat Mohammed (saws) het
heel moeilijk had. De vijanden van de islaam waren heel sterk en erg hatelijk op dat
moment. Zijn oom die hem altijd verdedigd had was gestorven en zijn lieve vrouw
Khadidja, zijn steun en toeverlaat, stierf ook. Zij was het die hem altijd gerust had
gesteld. Zij liet hem nooit in de steek tijdens haar leven. Ja, deze periode was heel
moeilijk voor Rasoeloellah (saws). Hij zal zeker de veiligheid en de liefde hebben
gemist van deze goede familieleden.
Het was ook in die tijd dat hij naar de stad Taïf ging, waar hij de mensen tot de
islaam wilde uitnodigen. Deze mensen wilden op dat moment niets met onze
prachtige godsdienst te maken hebben en ze stuurden de Profeet (zvmh) hardhandig
weg uit hun stad. Hij keerde daarom terug naar Mekka, bang en bezorgd. Het was
enorm moeilijk om weer terug te komen, maar hij kreeg hulp van een niet-moslim
die hem weer in Mekka bracht. Ja, alles was moeilijk en toen kwam deze grote
beloning van Allah (swt). Dit gebeurde in het twaalfde jaar na de eerste openbaring.

Oh jullie die geloven, in de Overleveringen vinden wij terug wat er die dag gebeurd
is. De Profeet (saws) was in zijn huis toen de engel Djibriel langs kwam. Hij nam
hem mee naar de Ka'aba, naar de masjid al-Haram. Djibriel heeft de borstkas van de
Profeet (zvmh) geopend en het hart gewassen met zamzamwater. Daarbij werden
ook twee gouden kommen gebracht; één met wijn en de ander met melk. De Profeet
(zvmh) koos de melk en dronk ervan. Zo bewees Rasoeloellah (saws) dat hij voor het
goede koos in plaats van voor het slechte. Daarna heeft de engel hem meegenomen
naar Bayt al-Maqdis op het hemelse dier Buraaq. Toen de Profeet (zvmh) zo’n 1200
kilometer verder aankwam in Al Qoeds, heeft hij daar gebeden als imaam met achter
hem alle andere profeten. Daarna begon de mi’raadj, de reis naar de hemelen.
Tijdens die reis ontmoette Mohammed (saws) andere profeten die hem begroette en
getuigden van het profeetschap van Mohammed (saws). Aan het begin van zijn
hemelreis ontmoette hij Adam. In de tweede hemel begroetten ’Isa ibn Maryam en
Yahya ibn Zakarya hem. Daarna volgde in de derde hemel Youssef (as) en in de
vierde hemel Idris. In de volgende hemel ontmoette hij Haroen, de broer van Musa,
en Musa kwam hij tegen in de zesde hemel. De profeet Mohammed (saws) bereikte
toen de zevende hemel waar Ibrahim (as) hem begroette. Vervolgens werd hij naar
de sidrat al-moentaha gebracht, de meest afgelegen lotusboom, waarna hij met Allah
heeft gesproken. God heeft hem toen in die nabijheid ons als moslims verplicht om
te bidden, wel vijftig keer per dag. Overleveringen zeggen hierover dat toen
Mohammed (saws) daarna terug bij Musa kwam, dat Musa hem terugstuurde naar
Allah (swt). Vijftig keer zou namelijk teveel zijn en steeds kwam Mohammed (saws)
terug met minder, maar Musa stuurde hem zo vaak terug, totdat het uiteindelijk vijf
gebeden per dag zijn geworden én gebleven.
Ja moslims, dit is echt iets heel bijzonders geweest. Het was een reis waarbij de
Profeet (zvmh) door de hemelen ging. Het was als een wonder en iets heel
ongelofelijks. En toch… en toch maakt onze ziel deze reis óók iedere dag, vijf keer.
Jij als moslim hebt vijf keer per dag een mi’raadj: niet met je lichaam, maar in je
hoofd. Bij iedere salaat staat de moslim als het ware tussen de Handen van Allah.
Tijdens jouw gebed en jouw soedjoed kom je heel dichtbij Hem, bij Allah (swt), de
Allerhoogste. Zie jouw gebed daarom als een reis, als een mi’raadj.
Broeders en zusters, de Boodschapper van Allah (saws) heeft ons altijd verplicht om
te bidden. Tijdens zijn leven heeft hij steeds weer aan zijn vrienden het gebed
geleerd. Het was zelfs een van de laatste dingen die onze geliefde Profeet (zvmh)
tegen ons als moslims heeft gezegd. Toen hij afscheid nam van deze dunya, heeft hij
nog een aantal adviezen gegeven. Zo zei hij nog: “Salaat, salaat!” Dit heeft hij
verschillende keren herhaald.
Oh dienaar van Allah, als jij aan jouw reis begint tijdens het gebed… als jij staat
tussen de Handen van Allah (swt), dan moet je weten dat Allah jou ziet en dat Hij
jou hoort. Jij moet Allah aanbidden alsof je Hem ziet. En weet beste broeder en
beste zuster, als je Hem niet ziet, weet dan dat Hij jou wel ziet. Nee, het gebed is
niet paar bewegingen zonder gevoel. Sommige moslims denken niet na wat hun
gebed zou moeten betekenen. Hun gedachten zijn los van de bewegingen. Nee, het
gebed is om jou op de juiste Weg te houden. Het is als een school van de opvoeding
voor de mensen die geloven. Een goed gebed is de beste manier om jouw liefde voor
Allah aan Hem te laten zien. Met het gebed beschermt Hij jou van alle slechte daden
in je omgeving. Ja, laat jouw gebed een reis zijn van je ziel naar Allah, vijf keer per

dag bij ieder gebed. Ik sluit deze uitleg van de choetbah van vandaag af met de
Woorden van Allah:
Vraag om hulp door geduld en door gebed; dit is inderdaad heel moeilijk,
behalve voor de bescheiden mensen die hun plek kennen en die er zeker
van zijn, dat zij hun Heer gaan ontmoeten en dat zij tot Hem terugkeren.
(soera Al Baqarah 45-46)
Moge Allah de Verhevene ons belonen dat we hier vandaag samen gekomen zijn.
Moge Allah de Verhevene onze gebeden aanvaarden. Moge Allah de Verhevene ons
leiden. Moge Allah de Verhevene ons op het juiste Pad houden. Allahoemma, open
onze ogen voor het goede dat wij van U ontvangen. Allahoemma, open onze ogen
voor het goede dat wij nog van U gaan ontvangen. Oh Allah, beloon onze ouders
voor het goede dat zij ons gaven. Oh Allah, neem de pijn weg van de zieken. Oh
Allah, neem de moeilijkheden weg van de reizigers. Ya Allah, ya Allah, u vergeet hen
niet, maar laat ook ons de pijn van onze broeders en zusters waar ook in de wereld,
niet vergeten. Ya Allah, neem hun pijn weg en verenig onze oemma. Ya Rabb, laat
ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah onze gebeden verhoren.
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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