In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer
is voor Hem, Hij Die luistert, Hij Die straft en vergeeft. 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. (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, 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 het rechtzetten van
dat wat verkeerd is. Als wij iets doen wat niet goed is, dan kunnen wij door het
goede te doen voor Allah het weer een beetje recht zetten. Door onze islaam
moeten wij weer wakker worden en onszelf op de rechte Weg brengen. We
moeten goed nadenken over onze woorden en over onze daden. Als je namelijk
niet nadenkt, dan is jouw geld waardeloos geworden, je doet maar wat je wil en
de manier hoe je in leven blijft… daar zit geen beloning meer in van Allah (swt).
Broeders en zusters, islaam is onze Weg en God wil het goede, het beste voor
ons. Allah wil het beste op de aarde. Daarom stuurde Hij vele profeten naar vele
volkeren en iedereen kreeg zo zijn eigen profeet. Ieder volk werd gewaarschuwd
om te luisteren naar hoe Allah het goede wil voor deze wereld. De profeet Noeh
(as) bouwde een ark in de woestijn en liet de dieren op zijn schip. Het was een
duidelijke waarschuwing voor de mensen van zijn tijd. Het was een waarschuwing
dat ze wakker moesten worden en dat hun manier van leven ver weg was geraakt
van de Wil van Allah. De profeet Loet (as) waarschuwde zijn volk voor de dingen
die de mensen zonder schaamte met elkaar deden, het slechte in het openbaar,
en ook dát volk was eigenwijs en werd daarom gestraft. Iedere profeet had zo de
opdracht om de mensen van zijn tijd weer op de rechte Weg te krijgen, de Weg
van de juiste en de goede manier van leven, zodat deze wereld een betere plek
wordt met elkaar. Ieder volk heeft daarvoor tijd gekregen van Allah, maar die tijd
is niet voor eeuwig. Het houdt echt een keer op. Allah zegt daarom in de H.
Qoer’aan, vertaald als:
En er is voor elk volk een tijd dat het afgelopen is en wanneer hun tijd
gekomen is, krijgen ze geen uur uitstel meer en ze kunnen de tijd ook niet
versnellen. Oh kinderen van Adam! Als boodschappers vanuit jullie midden

tot jullie komen, die aan jullie over Mijn tekenen vertellen, dan hoeven de
mensen die dan God vrezen en goede daden doen, niet bang of verdrietig te
zijn. (soera Al A’raaf 34-35)
Mensen, Allah waarschuwt ons en zegt duidelijk dat wij goed moeten doen
tegenover Hem, Hij die ons gemaakt heeft en alles geeft. Hoe kunnen wij dan
arrogant doen? Als wij Allah Zijn rechten geven en het goede voor Hem doen,
dan moeten we weten dat we ook het goede moeten doen in deze wereld. We
moeten goed doen tegenover andere mensen. Vergeet nooit dat wij een
voorbeeld zijn voor elkaar. Laat ons een voorbeeld zijn in het goede. Als je op die
manier leeft en jezelf corrigeert, dan ga jij met de Wil van Allah uiteindelijk bij de
winnaars horen. Ieder mens heeft zo zijn of haar uitdagingen. Ieder mens heeft
dingen die hij of zij moet verbeteren, maar daar is onze islaam voor. Uit de islaam
haal jij jouw kracht om een beter mens te worden en niet te luisteren naar wat
uiteindelijk slecht is voor jou.
Oh jullie die geloven, de islaam heeft regels die Allah ons heeft gegeven. Daar
moeten wij naar leven. We kunnen niet zomaar onze gang gaan. Allah wil met de
islaam dat we onszelf verbeteren en dat we spijt hebben als we iets verkeerds
hebben gedaan. Onze fouten moeten we proberen terug te draaien en het nooit
meer doen. Als wij de regels van Allah niet volgen, dan worden we gestraft, maar
Allah zegt ook:
Maar iemand die na zijn fout spijt heeft en zichzelf verbetert, Allah
accepteert die spijt. Ja echt, Allah wil vergeven en is Genadevol. (soera
Maa’ida 39)
Broeders en zusters, als wij dus recht willen zetten wat fout is gegaan, dan
moeten wij spijt hebben en het verbeteren. Hoe kun je zeggen ‘Oh, ik heb zo’n
spijt, oh sorry, vergeef het mij’ om daarna gewoon weer verder te gaan? Wat heb
je dan van je fouten geleerd? Luister dus goed naar wat Allah zegt over als je
sorry zegt en spijt hebt van wat je hebt gedaan. Het is wel de bedoeling dat je je
jezelf probeert te verbeteren met de kracht die jij hebt en dat je er alles aan wil
doen om op die goede Weg te blijven. Daarom zegt Allah in Zijn Boek:
Maar zij die echt spijt hebben en zich verbeteren en de Waarheid vertellen,
die zijn het, die Ik vergeef. Ik ben Degene die spijt accepteert, de
Goede. (soera Al Baqarah 160)
Dienaren van Allah, wetten, regels en rechten zijn de hoeksteen van iedere
samenleving. De manier hoe mensen samen leven komt door de regels die ze
samen accepteren. Wij moslims kennen de Goddelijke Wet met de regels van
Allah. Lang voordat er in het westen vrouwenemancipatie was, kende de islaam
al het recht toe aan de vrouw. Omdat mannen sterker zijn dan de vrouwen,
moeten we dus goed opletten dat we de Wet van Allah vasthouden en de vrouw
beschermen, zoals we ook de zwakkeren in de samenleving moeten
beschermen. Wetten, regels en rechten zijn bedoeld voor een betere en mooiere
wereld, waar mensen vrij kunnen kiezen voor het volgen van Allah. Iedereen krijgt
zo van Allah zijn of haar eigen rol in het gezin, in het land en in deze wereld.

Mannen moeten goed zijn voor de vrouwen en de vrouwen moeten goed zijn voor
de mannen. Kinderen moeten goed zijn voor de ouderen en de ouderen op hun
beurt weer voor de kinderen. Als je dat op de beste manier doet, word je beloond,
maar voor degene die het verkeerde doet, is er ook een straf. Die straf kan
keihard zijn, als de overtreding ook keihard was. Is het niet de rechter hier, dan is
het uiteindelijk wel de Rechter in het Hiernamaals. Hou dus vast aan het goede
en laat dat nooit meer los, zodat je je daar geen zorgen over hoeft te maken.
Moslims, wij zijn op de wereld om iedere dag een stapje dichterbij te komen bij
ons einddoel. Hou dat voor ogen. Daarbij kun je niet stilstaan, nee, je moet
bewegen. Je moet de fouten achter je laten, sorry zeggen tegen Allah en sorry
zeggen tegenover de mensen die je hebt beschadigd, zelfs als ze het niet eens
weten en dan… en dan jezelf verbeteren. Een stapje hogerop, een stapje verder
van het verkeerde, een stapje dichterbij… en misschien is het wel onbereikbaar,
maar we moeten het wíllen… een stapje dichterbij het zijn van de perfecte
moslim.
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. Ya Allah, laat ons spijt hebben van wat wij verkeerd deden. Ya Allah, laat
ons rechtvaardig handelen. Ya Allah, bestraf de mensen die anderen onrecht
aandoen. Oh Allah, laat ons een goed voorbeeld zijn voor anderen. Ya Allah, ya
Allah, neem ziekte, zorgen en pijn weg van onze broeders en zusters in
ziekenhuizen, in vluchtelingenkampen, in oorlogsgebieden of waar ook in de
wereld. Ya Rabb, open onze harten en maak onze oemma weer één. Ya Rabb,
stop de fitna in onze oemma en maak onze oemmah weer één. Oh Heer, 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.

