In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer
is voor Hem, Degene Die alles geschapen en daarna tot in het perfecte voltooid
heeft. 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 hoe de mannen
horen te doen volgens de H. Qoer’aan en de soennah. De oemmah heeft mannen
nodig die serieus zijn en ook vasthouden aan de islaam. Deze mensen lopen met
de vlag van islaam. Zij gaan voorop en maken de islamitische gemeenschap
sterk. Deze mensen zijn honderd procent te vertrouwen en wat zij doen, doen zij
voor Allah.
Broeders en zusters, in de tijd van Rasoeloellah (saws) hebben deze mannen de
islaam zelfs met hun leven verdedigd. Zij beloofden te vechten, ook al zouden ze
sterven. Allah (swt) zegt over hen, vertaald als:
Er zijn mensen onder de gelovigen die trouw gebleven zijn aan de belofte
die zij aan God hebben gedaan. Er zijn er die hun eed hebben gehouden, en
anderen die nog wachten en zij hebben hun belofte niet veranderd. (soera Al
Azhaab 23)
In deze aya zien we dat de gelovige mannen echt alles over hebben voor hun
Heer. Wij leven in een land waar wij al hamdoe lillah onszelf niet hoeven dood te
vechten, maar je moet je wel afvragen wat jij eigenlijk op durft te geven voor
Allah. Deze eerste moslims stíerven voor de islaam, terwijl velen van ons de
moslims voor schut zetten door de dingen in het openbaar te doen waar wij ver
weg van moeten blijven. Als deze mensen al moeite hebben met de kleine
dingen, hoe kunnen ze dan ooit de vlag van de islaam dragen? De gelovige
mannen zijn de echte mannen, hoe klein het ook is wat ze opgeven en wat ze
voor hun Heer doen.

Oh jullie die geloven, Allah vraagt iets aan ons. Als Allah vraagt, dan doen wij.
Dát maakt ons gelovig en dát maakt ons moslim. Als wij slordig omgaan met wat
van Allah moet, dan gaan wij uiteindelijk een groot probleem krijgen. De keuze
voor Allah moet je doen, omdat je weet dat Hij jouw Heer is en wat de beloning
gaat zijn. De plek in het Hiernamaals bepaal jij nu met hoeveel jij durft te kiezen
voor Allah. Allah zegt, vertaald:
…Echt waar, het thuis in het Hiernamaals is zeker beter voor degenen die
bewust zijn van hun verantwoordelijkheden tegenover Allah en naar Hem
luisteren. Willen jullie dat dan niet begrijpen? (soera Youssef 109)
Moslims, het maakt niet uit waar wij op de wereld wonen, maar waar we ook zijn,
wij moeten overal evenveel moslim zijn. Wij staan voor tawheed en aqidah. De
Eenheid van Allah en islamitisch gedrag moeten voor ons het belangrijkste zijn.
Wij hoeven ons niet te schamen voor wie we zijn. Wij passen ons aan zonder
onze belofte aan Allah op te geven.
Mensen, wij zijn allemaal onderweg naar later. De islaam waarschuwt voor dat
moment. In het later dat komt, komt een Dag waarop we allemaal worden
afgerekend. Goed en fout worden beloond en bestraft op de Dag van het
Oordeel. We worden uit onze graven geroepen om te ontvangen wat we verdiend
hebben. Als je weet dat dit komt, hoe kun je je dan niet voorbereiden? Hoe kun je
je wel voorbereiden op het proefwerk van morgen, de boodschappen voor
komende week of de vakantie over vijf maanden, maar zo slordig omgaan met de
belangrijkste Dag van je leven? Nee, daarom zijn de gelovigen iedere dag bezig
met Yaum al Qiyamah en zorgen dat ze met Gods Wil het goede op deze Dag
gaan ontvangen. In de H. Qoer’aan wordt over deze mensen gesproken als Allah
zegt:
Mensen die niet door handel of door zaken worden afgeleid om Allah te
gedenken, het gebed te onderhouden en de zakaat te betalen, zij vrezen de
Dag waarop harten en ogen zich omdraaien. (soera An Noer 37)
Het maakt voor de echte moslims niet uit wat er gebeurt, want op het moment dat
het moment daar is, dan houden zij zich aan hun belofte. Zij bidden wanneer ze
moeten bidden en betalen de zakaat als de zakaat betaald moet worden. Zij
weten dat er een Dag komt waarop alles wordt afgerekend en waarop de mensen
gek worden van wat ze zien en waarop de harten bibberen waarom ze niet voor
Allah durfden te kiezen.
Broeders, wij zijn gezegend dat wij in veiligheid leven en niet de keuzes hoeven
te maken die onze broeders vroeger hebben moeten maken. Als wij willen weten
wie de echte mannen waren, dan zien we vele trouwe moslims die de islaam
hebben moeten verdedigen. Grote namen in veel Overleveringen zijn voor ons
nog steeds belangrijke voorbeelden. Door te zien hoe moeilijk hun keuzes waren,
moet het voor ons gemakkelijk worden om ons leven te veranderen. De eerste
mannen die kozen om de Profeet (zvmh) te volgen, zoals Abdoellah ibn Mas’oed
of Ali ibn Aboe Talib, droegen de vlag van islaam met trots, ook al was het niet

altijd makkelijk. Denk niet dat je een soort Superman of Badr Hari moet zijn om te
zijn zoals hen. Toen Ibn Mas’oed ooit in een boom klom, werd hij uitgelachen,
omdat hij heel dunne beentjes had. De Boodschapper van Allah (saws)
waarschuwde de mensen die lachten en zei: “Waarom lachen jullie? Om de
benen van Ibn Mas’oed die op de weegschaal op de Dag van het Oordeel
meer wegen dan het gewicht van de berg Oehoed?”
Mensen, wie zijn wij? Wat ben jij voor een moslim? Waar sta jij voor? Een moslim
kiest boven alles Allah en laat bij alles wat hij doet dat de basis zijn. Binnen het
huwelijk, de opvoeding van de kinderen, het werk dat je doet, je vrijetijd, naar wat
je kijkt of luistert, laat Allah de eerste zijn. Jouw belofte aan Allah om voor Hem te
kiezen is een keuze voor het leven. Al het geld en status dat je hebt is misschien
binnen een tel voorbij, dus er is geen tijd om te wachten op later of voor een
pauze. Als jij de vlag van de islaam hebt opgepakt, ben jij een trotse moslim die
staat voor zijn keuze zonder de belofte aan Allah op welk moment ook maar op te
geven.
Moge Allah de Verhevene onze harten standvastig maken. Moge Allah ons leiden
in de keuzes die we maken. Moge Allah ons trots laten zijn op de keuzes die we
maken. Moge Allah ons leiden op en naar Zijn Weg. Oh Allah, geef ons tijd!
Allahoema, vergeef onze slechte daden. Allahoema, vergeef ons onze
ondankbaarheid. Allahoemma, leid ons op de juiste Weg. Ya Allah, laat alles
alleen voor U zijn wat wij doen. Oh Allah, laat ons ziekte en tegenslag met geduld
ontvangen. Oh Allah, neem ziekte en tegenslag weg. Oh Allah, help ons en sterk
ons. Ya Rabb, laat ons in veiligheid moslim zijn. Ya Rabb, verlos alle mensen van
bezetting, onderdrukking en tirannie. Breng onrechtvaardige leiders ten val. 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.

