In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is
voor Hem, de Waakzame, de Liefhebbende. 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 God, Hij is Eén en er is niets dat of
niemand die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, 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 de vrijdag en het
samenkomen op de vrijdag, de dag van djoema. Allah (swt) heeft sommige dagen
beter gemaakt dan de andere. Sommige van deze dagen worden zelfs als feest
gezien en de vrijdag is de beste dag bij Allah. Het is een feest tussen alle andere
dagen. Allah wijst ons dan ook op deze dag en geeft ons veel beloning als wij Hem
vandaag, op vrijdag, aanbidden. De vrijdag is de beste van alle dagen, want Allah
(swt) heeft het zo gekozen. Allah zegt over wat Hij kiest:
Uw Heer schept en kiest wat Hij wil… (soerat Al Qasas 68)
Oh jullie die geloven, vrijdag is echt een bijzondere dag. Er wordt wel eens gezegd
dat de dag van djoema zelfs beter zou zijn dan het Offerfeest. Allah heeft Adam
gemaakt op vrijdag, op vrijdag is Adam naar de aarde gekomen en op vrijdag is
Adam gestorven. Daarnaast zijn er ook Overleveringen die ons vertellen dat er op de
dag van al djoemoe’ah, vandaag dus, een uur is dat, als je dan iets vraagt dat
toegestaan is binnen de islaam, dat je het dan ook krijgt. Daarnaast zal op vrijdag,
als God het wil, Yaum al Qiyama zijn, de Dag van het Oordeel.
Beste moslims, als je wil dat al je zonden tussen de ene en de andere vrijdag
vergeven worden, neem dan de grote wassing voor salaat al djoemoe’ah. Gebruik
parfum, trek mooie kleren aan en ga rustig naar de moskee. Bid hier je vrijwillige
gebeden en luister goed naar de preek van de imaam. In een Overlevering
waarschuwt Rasoeloellah (saws) om niet op het laatste moment te komen, als hij
zegt: “Wie op vrijdag de grote wassing doet en daarna in het eerste uur

naar de moskee gaat, dan is het net alsof hij een kameel heeft geofferd. En
wie in het tweede uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een koe
heeft geofferd. En wie in het derde uur naar de moskee gaat, het is net
alsof hij een schaap heeft geofferd. En wie in het vierde uur naar de
moskee gaat, het is net alsof hij een kip heeft geofferd. En wie in het vijfde
uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een ei heeft geofferd. Maar op
het moment dat de imaam tevoorschijn komt, gaan de engelen naar
binnen om te luisteren naar de choetbah, naar zijn preek.” (Boecharie en
Moeslim)

Broeders en zusters, verzin geen nieuwe dingen die met onze mooie religie te maken
hebben. Verlies niet de beloning die je kunt verdienen op deze dag en ken jouw
islaam. Islaam is dat je de mensen met rust laat, dus niet alleen met roddelen en
buiten de moskee, maar ook IN de moskee. Natuurlijk willen we allemaal op de
eerste rij bidden, maar val iemand niet lastig. Stap niet tussen de mensen door en
als je graag een soennah-gebed wil bidden, doe dat dan op een plek waar je
anderen niet tot last bent. Niets is zo irritant dat als je in de moskee zit, iemand half
over je heen stapt en dan ook nog eens recht voor je neus een soennahgebed gaat
bidden. Allah zegt over het lastigvallen van anderen, en dat kan met roddels zijn,
maar dus ook op andere manieren:
En zij die gelovige mannen en vrouwen lastig vallen zonder dat die er iets
aan kunnen doen, dragen de schuld van slechte praatjes en een duidelijke
zonde. (soerat Al Ahzab 58)
Ja, als je in de moskee bent, dan is het belangrijk dat je niemand lastigvalt. Je moet
niet zomaar gaan praten, al helemaal niet tijdens de preek, de choetbah, of dingen
doen die niks met de moskee te maken hebben. Ga niet hardop tasbih doen of doe’a
maken of nét te hard fluisterend bidden dat een ander zich niet kan concentreren.
Nee broeders en zusters, bedenk eens heel goed waarom je gekomen bent! Je bent
toch gekomen voor Allah (swt)? Hou je dan ook bezig met Hem en Hem alleen! En
wat denk je? Die mensen om jou heen zijn óók voor Allah gekomen. Zorg dan ook
dat ze zich niet hoeven te ergeren aan jou!
Moslims, weet ook dat het belangrijk is om te komen op vrijdag naar dit gebed. Kom
naar de moskee als je de kans hebt. Als je gewoon zomaar niet komt, dan maakt dat
je hart van steen. Je oog ziet niet meer wat het moet zien. Natuurlijk zijn er broeders
en zusters die naar school moeten of die om andere redenen niet kunnen komen.
Nee, niet díe mensen, maar echt zij die zonder reden niet komen. Onze Profeet
(zvmh) heeft gezegd: ‘Iemand die drie vrijdagen zomaar achter elkaar niet

naar de moskee komt voor het djoemagebed, dan zal Allah het hart van die
persoon afsluiten voor de islaam.’ (Ahmad, At-Tirmidzi en Aboe Dawoed).
Lieve broeders en zusters, behalve de vrijdag die iedere week terugkomt, hebben wij
ook een aantal bijzondere dagen die terugkomen op de islamitische kalender. Eén
van die dagen is binnenkort en dat is Ashoera. Deze valt op de tiende dag van de
islamitische maand moeharram. Het is onder andere de dag dat Musa (as) zijn volk
redde van Firaun. Voor ons is het aangeraden om te vasten op de dag zelf en de dag
ervoor of erna. De Profeet (saws) heeft gezegd: ‘Met het vasten op de Dag van

Arafa hoop ik dat Allah de zonden vergeeft van het voorgaande jaar en het
komende jaar. En met het vasten op de dag van Ashura hoop ik dat Allah
de zonden vergeeft van het voorgaande jaar.’ (Moeslim)

Mensen, de islaam houdt ons weg van slechte daden en van slechte plekken. Als je
naar de moskee komt, leer je hoe je goed moet zijn voor de wereld en hoe je een
goed leven leidt. Al het geld en andere spullen kun je niet meenemen naar het
Hiernamaals. Alleen jouw daden neem je mee en die zorgen ervoor dat je op de plek
komt die je verdiend hebt. Doe daarom dan ook het goede, dat mensen veilig zijn
voor jouw praatjes en voor jouw handen, luister naar wat hier verteld wordt en doe
er wat mee! Daarvoor is deze dag bedoeld. Daarom luister je naar als de islaam

wordt uitgelegd. Leer islaam en doe er wat mee. Dát is een moslim, dan bén je een
moslim. Jaar in, jaar uit, van ramadhaan tot ramadhaan, van vrijdag tot vrijdag.
Moge Allah de Verhevene ons al het goede van deze vrijdag geven. Moge Allah de
Verhevene vandaag, deze week en altijd onze zonden vergeven, de grote en de
kleine, de openbare en de verborgene. Allahoemma, laat ons de volgende vrijdag
weer hier samen komen. Allahoemma, leid ons naar het goede. Oh Allah, beloon de
mensen die goed voor ons doen. Oh Allah, laat ons dankbaar en geduldig laten zijn
voor alles wat wij van U ontvangen, in goede en in slechte dagen. Onze Heer, bestraf
ons niet als wij vergeten of als wij fouten maken. Ya Allah, ya Allah, neem de zorgen
en de pijn weg van onze broeders en zusters in ziekenhuizen, in
vluchtelingenkampen, in oorlogsgebieden of waar ook in de wereld niet vergeten. Ya
Rabb, open onze harten en maak onze oemma weer één. Ya Rabb, 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 uitgelegd of
begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen
zegenen.
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