In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer
is voor Hem, de Allesziende, de Alleshorende. 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 ochtendgebed.
Dit gebed is een van de vijf en is voor ons een grote hulp op de Dag van het
Oordeel. Het fadjr-gebed is vroeg in de ochtend en is het bewijs van onze liefde
voor Allah, want zo kunnen we laten zien dat wij meer van Allah houden dan van
onze slaap. Een van de soera’s in de H. Qor’aan is ook genoemd naar dit gebed.
Allah zweert daar op al fadjr. Dat is het moment dat de dag aanbreekt, het
moment van de dageraad, waarbij het donker van de nacht verdwijnt en het licht
van de dag begint. Dit is het moment dat wij opstaan voor onze Heer in de vroege
ochtend. Allah zegt in Zijn Boek, vertaald als:
Hou het gebed vast als de zon zakt tot het donker van de nacht en vooral
het lezen in de ochtend. Ja echt, van het lezen in de ochtend wordt
getuigd. (soera ’Al Israa 78)
Moslims, onze goede daden kunnen ons helpen in het Hiernamaals als getuige.
Het goede zal ons helpen als wij voor het slechte gestraft gaan worden. Hou
daarom vast aan het goede. Ja, we moeten onszelf beschermen. We weten dat
we uiteindelijk in grote problemen kunnen komen, nu of later. Rasoeloellah (saws)
heeft ons gezegd dat als je het ochtendgebed met een groep bidt, dat je dan
beschermd bent. Zo’n kans moet je natuurlijk niet laten liggen. Hij heeft
gezegd: “Voor iedereen die fadjr bidt, is onder de bescherming van Allah.
Zorg dat het je niet gebeurt dat Allah de Verhevene jou gaat vragen over dat
je niet hebt opgelet. Iedereen die in die situatie komt, wordt ooit de
Waarheid goed verteld en daarna wordt hij met zijn gezicht in het Vuur
gegooid.” (Moeslim) De Profeet (zvmh) heeft ook gezegd voor degenen die wél
opletten en hun best doen voor het ochtendgebed: “Maak degene die in het

donker lopen naar de moskee op de Dag van het Oordeel blij met een
perfect licht.” (Aboe Dawoed)
Met het donker wordt bedoeld dat als het donker is bij het ochtend- en het
nachtgebed. Het is dan dus extra goed om naar de moskee te komen, lopend als
het kan. Ook al is de weg en de moskee verlicht, het gebed wordt in het donker
van de nacht of de vroege ochtend gebeden. Op de Dag van het Oordeel worden
deze mensen éxtra beloond voor wat ze hebben gedaan.
Oh jullie die geloven, jullie moeten ook weten dat het gemeenschappelijke gebed
van een man 25 of 27 keer meer waard is dan een gebed dat thuis of in zijn
winkel wordt verricht. Onze geliefde Profeet (zvmh) heeft daarover gezegd: “En
dat is omdat wanneer hij op de beste manier de wassing doet en daarna op
weg gaat naar de moskee, met als enige reden om daar het gebed te
verrichten, dan neemt hij geen stap, of hij wordt daarmee een graad
verhoogd en er wordt daardoor een slechte daad van hem uitgeveegd. En
wanneer hij dan in gebed is, blijven de engelen steeds zegeningen over hem
uitspreken, zolang als dat hij op de gebedsplaats blijft, zolang zijn woedoe
niet wordt verbroken. De engelen zeggen: “Oh Allah, spreek zegeningen
over hem uit! Oh Allah, heb genade met hem.” Hij zal net zo lang in gebed
zijn als dat hij op het gebed gewacht heeft.” (Boechari en Moeslim)
Moslims, er is echt niemand die niet weet hoe belangrijk het gebed is in de
islaam. Het is het eerste dat aan ons wordt gevraagd op de Dag van het Oordeel.
Dat is dus geen keuze. Het gebed moet je doen, op de tijden die God aan de
mensen heeft gegeven. Voordat de zon is opgekomen, iets ervoor, heb je de tijd
om jouw ochtendgebed te doen. Er zijn wat uitzonderingen voor bijvoorbeeld de
mensen die zich per ongeluk eens verslapen, maar je moet echt je best doen om
’s morgens op tijd wakker te worden. De Boodschapper van Allah (saws) heeft
ons een grote waarschuwing gegeven over het bidden van het ochtend- en het
avondgebed. Iemand die niet echt zijn best doet voor zijn of haar islaam, noemen
we een hypocriet. Dat is dus iemand die als het even kan probeert onder de
regels van de islaam uit te komen, een soort nep-moslim. Natuurlijk hebben we
allemaal onze zwakke momenten en dat het even niet gaat zoals we zouden
willen, maar de Profeet (zvmh) had het hier over de mensen die het niet eens
willen, die niet eens moeite doen en de islaam als een spelletje zien. Hij heeft
over die mensen gezegd: “Er is geen gebed moeilijker voor de hypocrieten
dan het ochtend- en het avondgebed. Als zij de beloning kenden voor deze
gebeden op hun vaste tijden, dan zouden ze ze zeker hun best hebben
gedaan, zelfs als ze er voor hadden moeten kruipen.” (Boechari en Moeslim)
Broeders en zusters, het is niet altijd even makkelijk om het gebed op de vaste
tijd te doen, maar als je zelfs niet eens de moeite doet, wat kun je dan nog
verwachten? Als je al problemen ziet, voordat er problemen zijn, dan weet je ook
zeker dat het gebed nooit op tijd verricht wordt. Als jij gaat slapen en je zet je
wekker niet eens, hoe kun je dan verwachten dat je je gebed op tijd gaat doen?
Nee, Allah (swt) waarschuwt ons in Zijn Boek voor die dingen. Als je niet eens
moeite doet en alleen maar doet wat je zelf wil, dan verlies je uiteindelijk heel

veel. Op de Dag van het Oordeel hoor jij bij de verliezers. Het gebed moet jou vijf
keer per dag wakker schudden en jou laten weten dat er een Dag is dat je echt bij
jouw Heer staat. Als jij wil, dan helpt Allah jou met wat je wil. Hij zegt niet voor
niets:
En zij, voor wie Wij het Doel zijn, Wij leiden hen zeker op Onze wegen. Ja
echt, Allah is met hen die goed doen.(soera al Ankaboet 69)
Dienaren van Allah, begin jouw dag zoals de dag van een moslim moet beginnen.
Begin jouw dag zoals onze Profeet (saws) ons het heeft voorgedaan. Begin de
dag met alsof je voor de Ka’aba hebt gestaan, geluisterd naar de oproep van
Allah, en besef je heel goed dat je deze morgen wakker bent geworden. Je hebt
van Allah, jouw Heer, een nieuwe dag met nieuwe kansen gekregen, een dag van
keuzes, tussen het goede en het slechte, keuzes tussen wat uiteindelijk goed
voor jou is. Moslims, word wakker en bid! Het gebed is beter dan de slaap.
Moge Allah de Verhevene onze gebeden aanvaarden. Moge Allah de Verhevene
ons nooit laten vergeten dat Hij ons altijd ziet. Moge Allah de Verhevene ons nooit
laten vergeten dat Hij ons altijd hoort. Oh Allah, laat ons in de morgen op tijd
opstaan. Onze Heer, bestraf ons niet als wij vergeten of als wij fouten maken.
Onze Heer, accepteer onze goede daden en vergeef onze slechte daden. Ya
Allah, bescherm ons tegen de bestraffing in het graf. Ya Allah, laat ons doen
binnengaan in de Hemelse Paradijstuinen. Moge Allah de pijn en zorgen van
moslims, waar ook in de wereld, wegnemen. Ya Rabb, stop de fitna in onze
oemma en maak onze oemmah weer één. Laat kanonnen zwijgen en geef ons
vrede. 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.

