In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is
voor Hem, de Alleshorende, de Allesziende. 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 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, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. 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 een aantal verzen uit
soerat Qaaf, waarin wij gewaarschuwd worden door Allah. Het gaat er om dat alles
wat wij doen, zeggen of denken dat Allah dat weet. Ook zegt Allah in deze verzen
dat er engelen links en rechts bij ons zijn die schrijven. Allah zegt in soerat Qaaf,
vertaald 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. Wanneer de schrijvende engelen schrijven, die links en rechts zitten,
kan hij geen woord zeggen zonder dat er een engel dichtbij hem is die het
opschrijft, die altijd klaar staat. (soerat Qaaf 16-18)
Mensen, Allah heeft ons geschapen. Hij heeft ons uit niets gemaakt, uit letterlijk
niets. God maakte ons, man en vrouw, en weet precies wat wij denken. Zoals we net
al hoorden, is Hij dichtbij. Hij is zo dichtbij dat het meer dichtbij is dan de ader in je
hals die dus van bínnen zit. Allah is daarom dichterbij dan wie dan ook. Dat bewijst
Hij in deze verzen.
En ja, Allah (swt) weet alles. Niets is voor Hem verborgen en niets kan voor Hem
verborgen zijn. Alle geheimen weet Hij al, zelfs de geheimen die voor ons nog
moeten komen. Allah weet wat in jouw hoofd is en hoe je over dingen denkt. Dat
zegt Hij meerdere keren tegen ons in Zijn Boek. Daarom heeft Hij ons, heeft Hij jou
en heeft Hij mij in de gaten. Hij weet wat verborgen is en Hij weet wat openbaar is
zonder moeite te doen of zonder moe te worden. 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 daarover. Doe tauwba voordat het te laat is, heb spijt voordat je het niet meer
kan.

Broeders en zusters, de mensen moeten weten dat er twee schrijvende engelen zijn.
Zij zijn links en rechts van ieder mens. De rechterengel schrijft op wat jij aan het
goede doet en de linkerengel schrijft op wat jij aan het slechte doet. Zij noteren alles
zonder jou te verlaten. Wat jij doet staat geregistreerd. Ja, de mensen moeten weten
dat dit Levensboek in de hand worden gegeven op de Dag van het Oordeel. Niemand
kan dan nog ontkennen wat hij of zij ooit heeft gedaan, het goede niet en het
slechte niet. Allah weet het al, maar kun je je voorstellen hoe jíj op die Dag daar
staat met het Boek van jouw Leven? Als je al dacht dat je die Dag iets kon
ontkennen, dan weet je nu: er is geen ontkomen meer aan, want het staat er.
Ja, Allah weet wat buiten jou is, maar ook wat van binnen is. Alles wordt dus
opgeschreven. Jouw Levensboek wordt geopend en je moet uitleggen wat je met dit
leven hebt gedaan. Als je daarom nu al even nadenkt over wat je deed, 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 van jou heeft gehoord en 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 en heeft gedaan.
Die persoon zal maar weinig of niets in zijn of haar leven veranderen.
Stel je eens voor dat je ergens in een land woont waar een koning is die heel
gevaarlijk is. Hij heeft veel soldaten en hij is slecht tegenover de mensen. Ja, deze
man heeft echt alle macht. De wetten van het land zijn duidelijk en de mensen
worden goed in de gaten gehouden. In dat land is er niemand die het in zijn hoofd
haalt om ook maar te kijken naar het huis van deze koning, naar zijn vrouw en
niemand die niet zijn best zal doen om de regels te volgen. En natuurlijk, we
vergelijken Allah niet hiermee, maar de vergelijking die gemaakt wordt is: hoe
kunnen we zo bang zijn in het land van een strenge koning en hoe kunnen vele
mensen in het Koninkrijk van Allah doen alsof er níemand is die hen in de gaten
houdt. Ja, die strenge koning kunnen wij zien en Allah die rechtvaardig en liefdevol is
zien wij niet, maar aanbid Allah wel alsof je Hem ziet. Weet moslim, 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. 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.
Broeders en zusters, als jij dadelijk jouw hoofd op de grond legt voor Allah (swt), op
de grond van Zijn Koninkrijk, 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. Pas daarom
alsjeblieft op met de dingen die je iedere dag doet, want het wordt opgeschreven.
Als je jezelf voor de gek houdt, dan is Allah de eerste die het weet.
Ja mensen, 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. Allah ziet alles, Allah hoort alles, Allah weet alles en alles

wordt opgeschreven! 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, klaar om jou te
vergeven als je echte spijt hebt, vanuit het diepste ‘sorry’ zegt. De vraag is daarom
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. Ik beëindig
met de Woorden van Allah waarmee we begonnen zijn. Broeders en zusters, luister
hiernaar, onthoud het en handel ernaar.
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. Wanneer de schrijvende engelen schrijven, die links en rechts zitten,
kan hij geen woord zeggen zonder dat er een engel dichtbij hem is die het
opschrijft, die altijd klaar staat. (soerat Qaaf 16-18)
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. Moge Allah de Verhevene ons taqwa geven. Moge Allah de Verhevene ons op
het juiste Pad houden. Oh Allah, leid de jongeren. Oh Allah, leid de ouderen. Oh
Allah, leid onze oemmah. Allahoemma, houd ons weg van de hel. Allahoemma, laat
ons op een dag de Paradijstuinen binnengaan. Ya Rabb, laat ons in veiligheid moslim
zijn. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en
tirannie. Ya Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Moge Allah 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.
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