In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is
voor Hem, de Gever, de Onderhouder. 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 geleid wil worden,
niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst.
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. (soerat 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. (soerat Al Ahzaab 70-71)
Oh Allah, laat Uw salaat, salaam 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 het goede van de
heilige maand ramadhaan. Al een paar weken op rij hebben jullie gehoord over het
vasten en de maand ramadhaan en dat is niet voor niets. Ramadhaan is écht heel
speciaal. Jullie moeten weten dat Allah (swt) een verschil heeft gemaakt tussen wat
Hij maakte, tussen de mensen, de tijden, de plaatsen en de maanden… Mekka is de
beste van de steden, vrijdag de beste van de dagen en Mohammed (saws) de beste
van de mensen. Zo is ramadhaan gekozen als de beste van de maanden. Ja, in de
dagen waar we nu midden in zijn heeft Allah veel voordeel gemaakt. Pak daarom de
kansen die aan jullie gegeven worden.
Oh jullie die geloven, zoals God zelf zegt, wat vertaald kan worden als:
De maand ramadhaan is de maand waarin de Qur’aan is neergezonden als
leiding voor de mensen, met duidelijke bewijzen van die leiding en het
onderscheid tussen goed en fout... (soerat Al Baqarah 185)
De H. Qur’aan is dus neergedaald naar de laagste hemel tijdens ramadhaan.
Vervolgens werd het vanuit daar stukje voor stukje aan de Boodschapper van Allah
(zvmh) geopenbaard. Maar beste moslims, voordat de H. Qur’aan werd
geopenbaard, heeft Allah verschillende andere Boeken naar de aarde gestuurd. Dat
waren bijvoorbeeld de Boekenrollen van Ibrahim, de oorspronkelijke Thora, Psalmen
en het Evangelie, dus de Tauwraat, Zaboer en Indjiel. Deze werden gegeven aan
Ibrahim, Musa, Dawud en ’Isa. Ook déze Heilige Boeken werden, zo wordt gezegd, in
de maand ramadhaan geopenbaard. Ja, deze maand is echt anders dan die andere
maanden die de meesten van ons zelfs niet eens van naam kennen.
Oh mensen, dit is de maand van vergeving en vráág daarom dan ook die vergeving
aan Allah. Als je het in deze maand niet doet, wanneer denk je dan dat je het doet?
Dit is het beste moment om te stoppen met wat je verkeerd deed. Dit is het moment
dat je achterlaat waar je spijt van hebt. Zeg sorry tegen Allah en doe niet meer wat
Hij verboden heeft en doe wat Hij verplicht heeft gemaakt.

In een Overlevering staat dat Rasoeloellah (saws) heeft gezegd: “Van gebed

tot gebed en van vrijdag tot vrijdag en van ramadhaan tot ramadhaan,
deze zorgen ervoor dat alles wat er tussenin gebeurt wordt vergeven,
zolang je maar wegblijft van de grote zonden.” (Moeslim).

Wie van ons dus deze maand vast voor Allah, wie vast met een goede bedoeling, wie
vast om de beloning van Allah (swt) te krijgen, ja, Allah vergeeft deze persoon alle
zonden; alles wat deze persoon verkeerd heeft gedaan, op de grote zonden na, zoals
deze Overlevering zegt. Daarnaast heeft Mohammed (saws) gezegd: “De persoon

die wakker blijft en bidt tijdens Laylat al-Qadr met diep en echt geloof en
de hoop op beloning; aan die persoon wordt vergeven wat hij daarvoor
verkeerd heeft gedaan.” (Boegari, Moeslim)

Uit een andere Overlevering hoorden we afgelopen maand al dat de Boodschapper

van Allah (zvmh) eens op de minbar ging staan en zei: “Amien, amien,
amien.” De mensen vroegen: “Oh Boodschapper van Allah, waarom deed u
dat?” Toen zei hij: “Djibriel zei tegen mij: “Moge Allah de neus in het stof
doen wrijven van de persoon die wel ramadhaan meemaakt, maar de
zondes zijn aan hem niet vergeven.”” Daarop zei de Profeet (zvmh):
“Amien.” Toen zei Djibriel: “Moge Allah de neus in het stof doen wrijven
van de persoon die zijn ouders oud ziet worden, een van hen of hen
allebei, maar het Paradijs niet binnen komt.” En Rasoeloellah (saws) zei:
“Amien.” Toen zei Djibriel: “Moge Allah de neus in het stof doen wrijven
van de persoon die over jou hoort en die dan geen zegeningen over jou
vraagt.” En daarop zei Mohammed (saws): “Amien.” (Tirmidhi, Ahmad)

Oh jullie die geloven, Allah (swt) zal ons vrijlaten uit de hel. Ja echt, Allah gaat
mensen vrijlaten uit de hel. Dagelijks zal Allah mensen toelaten in het Paradijs die
ervoor in de hel waren. Verlies daarom niet de hoop. Zeg niet: “Ik doe al zoveel fout,
het heeft geen zin.” Nee, laat het oordeel bij Allah en blijf hopen en bidden voor de
beste beloning. Verbeter jezelf iedere dag opnieuw, ook als je gisteren een mindere
dag hebt gehad. Blijf vragen, blijf smeken. Weet dat de smeekbede van sommige
mensen in principe altijd verhoord worden. De Profeet (zvmh) heeft gezegd:

“Van drie personen worden de smeekbeden niet geweigerd: iemand die
vast tot hij zijn vasten verbreekt, een goede en eerlijke leider en de
persoon die onrechtvaardig wordt behandeld.” (Tirmidhi)

Dienaren van Allah, dit is de maand dat je op je best hoort te zijn. We zijn
halverwege en denk even na over hoe je het tot nu toe doet. Dit is de maand dat je,
als het goed is, op je best bent. Of kan je nog beter? Laat al jouw aanbidding en
alles wat je doet voor Allah zijn en alleen voor Allah. Hoop op en smeek voor Zijn
beloning. En of het nu zo koud is dat er ijsberen voorbij komen of dat het zo heet is
dat de mussen van het dak afvallen, dank Allah deze maand voor de kansen die je
krijgt om te laten zien dat je dit voor Hem doet. Laat jouw liefde voor Allah aan Hem
zien. Dit is de maand om daarvoor je allerbest te doen. Niet klagen, maar dragen.
Dat zijn de manieren van een moslim, dat is hoe onze oemmah is.
Broeders en zusters, geef deze bijzondere maand haar rechten. Deze maand is er
voor jou iets te winnen. Allah heeft zoveel voordelen aan ons gegeven, vooral deze
maand met al haar kansen. Daarom moet je goed doen en je gedrag veranderen.
Zeg sorry tegen Allah voor wat je deed en voor wat je niet deed. Je moet dit achter

je laten en deze ramadhaan gebruiken als een nieuw begin. Allah zal je met Zijn Wil
vergeven en je slechte daden omruilen voor goede daden. Misschien maakt het je al
hier blij of anders misschien in wat hierna komt. Allah zal van jou en alle moslims de
beste maken en dat je het voorbeeld blijft volgen van het beste. Doe het voor Hem,
voor Hem alleen. Zie de kansen, pak het voordeel en krijg, hier of later, van Hem de
beste beloning.
Moge Allah ons vasten accepteren. Moge Allah ons vasten alleen voor Hem laten zijn.
Moge Allah ons deze ramadhaan nuttig laten zijn voor het veranderen van ons
gedrag. Moge Allah onze zonden vergeven, de grote en de kleine, de zichtbare en de
verborgene, de eerste en de laatste. Oh Allah, breng ons naar het Paradijs. Oh Allah,
bescherm ons tegen de hel. Oh Allah, open de deuren van het Paradijs voor de
mensen waar wij van houden. Allahoema, laat ons de pijn niet vergeten van onze
broeders en zusters, in oorlogsgebieden, in vluchtelingenkampen, in ziekenhuizen, of
waar ook in de wereld. Ya Allah, neem hun pijn weg en breng onze oemma samen.
Ya Allah, stop de fitna in onze oemma. Ya Allah, stop de fitna in onze oemma. Ya
Allah, stop de fitna in onze oemma. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims
sterven. Moge Allah de Almachtige onze smeekbedes 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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