In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer
is voor Hem, de Gids naar het juiste Pad. 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 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 waarin het echte
geluk te vinden is. Er is geen mens op deze wereld die hier niet naar zoekt en
velen denken het te vinden. Vaak zijn die mensen in de war en halen ze door
elkaar wat voor even prettig en fijn is met dat wat uiteindelijk zorgt voor geluk dat
lang en eeuwig duurt. Als wij moslims dus geluk zoeken, dan willen we dat het
blijvend is. Dat echte geluk is voor ons als Allah tevreden met ons is. Als jij
tevreden bent over Hem, dan is Hij tevreden over jou. Het overtuigende bewijs
lezen en horen wij in Zijn Boek als Allah tegen ons zegt over de mensen die
geloven:
Allah is heel tevreden over hen en zij zijn tevreden over Allah. (soera Al
Bayyinah 8)
Ja, Allah spreekt hier over de mensen die genieten van de Paradijstuinen van de
eeuwigheid. Deze mensen hebben de wereld van nu op die manier gebruikt dat
ze de Beloning van Allah hebben ontvangen. Deze wereld waar jij nu bent en wat
jij er mee doet, bepaalt uiteindelijk jouw plek in het Hiernamaals. Hier is het nog
gemakkelijk om het slechte op te pakken zonder dat je de uiteindelijke gevolgen
ziet. Hier lijkt het alsof je ongestraft wegkomt met wat niemand gezien lijkt te
hebben. Hier kan niemand in jouw hart kijken naar wat jij nu eigenlijk echt wil,
maar Allah kan het wel. Allah weet het. Hij kent jouw diepste verlangens. Wat wil
jij nu echt? Broeders en zusters, waar vind jij je geluk in? Wat is in het diepste
van jouw hart? Zoek jij dat in deze wereld of denk je het in het Hiernamaals te
vinden? Jij kent jouw antwoord en Allah kent jouw antwoord. Daarom zegt Hij,
vertaald als:

En wie het Hiernamaals wil, en hier als gelovige zijn best voor doet, zij zijn
degenen die beloond worden voor de moeite die ze doen. (soera ’Al Israa 19)
Oh moslims, de echte dienaren weten wat de inhoud van dunya is, van deze lege
wereld, want alles hier gaat uiteindelijk een keer verloren. Tot die tijd kan
iedereen van haar eten en gebruiken. Daar is geen uitzondering voor de goede of
de slechte mensen. Maar toch is deze wereld anders voor zij die weten dat er nog
iets komt; het leven na dit leven. Als je dat weet, dan heb je niet veel nodig van
hier. Je gebruikt wat je nodig hebt en je rent niet achter je gevoelens aan. Je
hoeft niet altijd het mooiste van het mooiste, het nieuwste van het nieuwste of het
duurste van het duurste. Wij zijn zand, wij eten zand en wij worden zand. Gamen,
winkelen en klagen over de wereld zijn dingen die jou niet gaan helpen in het
leven hierna. Het wil niet zeggen dat we alleen maar bezig moeten zijn met de
dood en het Hiernamaals, maar wij moeten een balans zien te vinden. Wij mogen
mooie kleding dragen, leuke dingen doen en genieten van het leven, maar wij
weten wel wanneer het genoeg is. De dingen van deze wereld wisselen wij af met
ons geluk en onze rust als wij luisteren en doen dat wat Allah aan ons vraagt.
Allah zegt daarom, vertaald als:
Zij zijn degenen die geloven en van wie de harten tot rust komen door het
gedenken van Allah. Weet dan, het is door het gedenken van Allah dat de
harten tot rust komen. (soera Ar Ra’d 28)
Die rust in ons hart, lieve broeders en zusters, maken dat wij het goede kunnen
doen voor waar we ook beloond voor gaan worden. Allah zegt:
Wie het goede doet, man of vrouw, en een gelovige is, diegene geven Wij
een goed leven. Wij belonen hen met wat ze als beste hebben
gedaan. (soera An Nahl 97)
Oh jullie die geloven, voor een moslim moet het begin van wat je doet bij
godsvrees liggen. Dat betekent niet dat we bang zijn van Allah, nee, vrees voor
Allah moet voor ons betekenen dat we de zónde haten en daarom vrezen voor
het Oordeel van Allah over die zonde. We proberen altijd de tevredenheid van
Allah te zoeken. Daarom doen we de dingen die Allah aan ons als moslim
verplicht heeft gemaakt en heeft gezegd te doen. Wij volgen het meest perfecte
voorbeeld dat God aan ons mensen heeft gestuurd: Mohammed (saws). Zo
krijgen wij de juiste blijheid in dit leven, maar ook in het leven hierna. Ja, wij
weten dat er na deze plek een nieuwe plaats is waar wij het eeuwige leven
krijgen. Als je alleen maar voor dit leven leeft, dan heb je uiteindelijk veel
verloren, maar als je alleen maar leeft voor het leven hierna, dan is je leven hier
op aarde onnodig zwaar. Zoek de balans om zo gelukkig te worden hier én in het
Hiernamaals.
Moslims, in een Overlevering heeft Rasoeloellah (saws) gezegd: “Wie tevreden
is met Allah als Heer, tevreden is met de islaam als zijn godsdienst en
tevreden is met Mohammed als de Boodschapper, deze persoon heeft de
smaak van het echte geloof geproefd.” Laat daarom Allah jouw Heer zijn, volg

de islaam en Mohammed (saws) is het licht in de duisternis. Door zijn voorbeeld
moet jij het Pad van de islaam voor je zien en met je beste kunnen doen wat hij
deed. Die Weg, dat is de ware weg naar het geluk.
Broeders en zusters, de goede mensen krijgen het goede van Allah. Voor hen die
alles doen voor de Almachtige is er geen gevoel van verlies of dat ze iets hebben
op moeten geven. Dit betekent dat het verplichte gedaan wordt, maar ook dat je
het blíjft doen, niet alleen wanneer je zin hebt. En als je het goede doet, als je
bijvoorbeeld vast en zelfs tot diep in de nacht nog bidt, blijf dan op die Weg en
blijf jezelf verbeteren. Jouw Weg van islaam moet van goed naar beter. En op
een moment van zwakte, als je tussen al het goede toch even afdwaalt en je het
tijdelijke geluk vastpakt, als jij dus een keer iets doet dat niet mag, dan moet je
tegen jezelf kunnen zeggen, alsof je tegen een ander praat: ‘Waarom heb je dat
gedaan? Waarom?’ Vraag je af of dat je écht gelukkig gaat maken. Leer dan van
je fouten en blijf er vervolgens van weg. Denk aan wat Allah jou geeft, van het
grote tot het kleine. Denk aan wat Allah jou wíl geven en word zo een gelukkige
moslim die doet dat wat Allah aan de mensen heeft gevraagd. Zoek niet naar
geluk dat even en tijdelijk is. Kom en blijf op de Weg van Allah, de Weg naar het
eeuwige en blijvende geluk, hier en in het Hiernamaals.
Moge Allah de Genadevolle ons brengen op de Weg die ons leidt naar het
Paradijs. Moge Allah de Verhevene ons op het juiste Pad houden. Oh Allah, laat
ons gelukkig worden. Oh Allah, accepteer onze goede daden. Oh Allah, vergeef
onze slechte daden. Oh Heer, vergeef wat wij verkeerd doen in het openbaar. Oh
Heer, vergeef ons wat wij verkeerd doen in het verborgene. Heer, neem zorgen
en ziekten weg. Ya Rabb, laat ons in veiligheid moslim zijn. Ya Rabb, bescherm
de mensen tegen onrechtvaardige leiders. 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
zegenen.

