In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer
is voor Hem, de Heilige, de Allerhoogste. 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 God, 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 isra en mi’raadj, de
wonderbaarlijke Nachtreis van Mohammed (saws) vanuit de stad Mekka naar de
verst gelegen moskee in Al Qoeds in Palestina en het opstijgen vanuit daar naar
de Hemelen. Deze nacht met zijn gebeurtenissen wordt aankomende week
herdacht. Deze reis was als een soort cadeau aan onze Profeet (zvmh) gegeven
in het Jaar van het Verdriet. Hij is de enige aan wie Allah ooit zoiets heeft
gegeven. Het is dus iets heel speciaals tussen alle andere profeten. De soera die
ook vernoemd is naar deze Nachtreis begint met de woorden, uitgelegd als:
Geprezen is Hij die Zijn dienaar ’s nachts een reis liet maken van de heilige
moskee (in Mekka) naar de verste moskee (in Al Qoeds), waarvan Wij de
omgeving gezegend hebben om hem iets van Onze tekenen te laten zien. Hij
is de Alleshorende, de Allesziende. (soera Al Israa’ 1)
Broeders en zusters, deze ongelooflijke reis in de geschiedenis van de islaam is
echt iets groots. De vijanden van de islaam hebben het met hun hersenen en
gedachten nooit kunnen accepteren of begrijpen, terwijl het voor de echte
gelovigen altijd zonder twijfel is geweest dat het is gebeurd. Het heeft de
gelovigen sterker gemaakt. Wij moslims geloven de Profeet (saws) in wat hij zei.
Rasoelloellah (saws) reisde dus van Mekka naar Al Qoeds, van de Ka’aba naar
Al Aqsa. Dit gebeurde in één nacht, in de maand radjab. In die nacht zag
Mohammed (saws) vele Tekenen van Allah om zo te merken en te zien hoe groot
en machtig Allah is. Hij ging naar boven en reisde diezelfde nacht nog terug om ’s
morgens aan de mensen te vertellen welke grote Tekenen hij gezien had. Veel
mensen die zijn verhaal hoorden geloofden hem niet en zeiden dat hij aan het
liegen was. Alleen de mensen die een hart vol geloof hadden, accepteerden de

woorden van de Profeet (zvmh). Allah garandeert dat Mohammed (saws) de
waarheid spreekt, als Hij zegt, uitgelegd als:
Jullie metgezel (de Profeet) dwaalt niet en is ook niet (van de Waarheid)
afgeweken. Hij spreekt ook niet uit eigen begeerte.(soera An Nadjm 2-3)
Oh jullie die geloven, met deze Nachtreis komen twee dingen in het leven ons
moslims die heel heel bijzonder zijn. Het eerste van deze Reis is het vijfdagelijkse
gebed. Deze aanbidding is zo hoog voorbij de zevende Hemel als verplichting
meegegeven aan Rasoeloellah (saws) voor ons, de mensen. Sinds deze Nacht
bidden wij vijf keer per dag. De opdracht om dat te doen, ontving Mohammed
(saws) van Allah (swt), van niemand anders dan Hem alleen, in die ene Nacht.
Allah zegt in de Heilige Qoer’aan, vertaald als:
Hij naderde en kwam dichterbij. Hij bevond zich toen op de afstand van twee
booglengten of minder dan dat en Hij (Allah) openbaarde aan Zijn dienaar
wat Hij hem wilde openbaren. (soera An Nadjm 8-10)
Ja, Allah gaf ons het gebed als een verplichting van vijftig gebeden per dag. Dat
betekent dat de vijf gebeden die wij dagelijks moeten doen, de vijf gebeden die
wij wíllen doen, dat deze gebeden voor ons beloond worden alsof wij vijftig keer
gebeden hebben. Zoiets kunnen we ook terugvinden in een Overlevering waarbij
onze geliefde Profeet (saws) zegt dat één goede daad als tien wordt
opgeschreven en beloond. We moeten dus heel blij zijn met dit cadeau dat onze
Profeet (zvmh) mee terug heeft genomen van Allah: het gebed.
Oh broeders en zusters, zo’n hoge beloning staat er voor de salaat. Het is als een
kleine, grote reis die wij iedere keer naar Allah maken als wij gaan bidden. Ons
hoofd moet bij Allah zijn als wij in ons gebed gaan staan. Het is de verbinding die
wij minimaal vijf keer per dag maken met Allah, onze Heer. Wij zijn Zijn dienaren
en met het gebed krijgen wij licht in ons leven. Het gebed haalt ons uit het donker,
waardoor wij weer de wereld in kunnen kijken. Door te bidden bewijzen wij
moslims te zijn. Het gebed is het verschil tussen de goede gelovigen en de
anderen. Wie denk jij nog te zijn als je niet bidt? Rasoeloellah (saws) roept ons
dan ook op om te getuigen dat iemand een gelovige is als je hem vaak naar de
moskee ziet gaan. En vergeet nooit dat het gebed ons zal helpen tegen het Vuur
op de Dag van het Oordeel.
Het andere dat te maken heeft met deze bijzondere Nacht en de Reis, is dat
Mohammed (saws) de bewoners van het Paradijs en de bewoners van het vuur
écht heeft gezien. De mensen van het Paradijs genieten van wat zij verdiend
hebben. Zij hebben de Test van Allah in het wereldse leven met het beste
resultaat gedaan. Ook de bewoners van het vuur hebben gekregen wat zij
verdiend hebben. Mohammed (saws) zag dat de mensen die het verkeerde
deden in de slaapkamer gestraft werden, en ook de mensen die het geld hadden
gebruikt van weeskinderen en de mensen die geld verdienden over de rug van
andere mensen door woekerrentes te rekenen. Moge Allah ons hier voor
beschermen en er ver weg van houden.

Moslims, wij getuigen van de Reis die Mohammed (saws), onze Profeet die de
Waarheid heeft verteld, ook echt is gebeurd. Niets of niemand kan hier aan
twijfelen. Tijdens deze reis hebben wij de verplichting van het gebed als een
cadeau van Allah gekregen dat wij dankbaar geaccepteerd hebben. Laat daarom
ook jouw gebed als een kleine, grote reis naar Allah zijn, vijf keer op een dag.
Laat het jouw dag verlichten en maak van jezelf de gelovige moslim die
accepteert, gelooft én doet.
Moge Allah de Verhevene ons belonen dat we hier vandaag samen gekomen zijn.
Moge Allah de Verhevene onze gebeden aanvaarden. Moge Allah ons de kans
geven om te bidden in Al Aqsamoskee. Moge Allah ons de kans geven om te
bidden bij de Ka’aba in Mekka. Moge Allah ons de kans geven om te vasten
tijdens ramadhaan. Allahoemma, open onze ogen voor het goede dat wij van U
ontvangen. Allahoemma, open onze ogen voor het goede dat wij nog van U gaan
ontvangen. Oh Allah, beloon onze ouders voor het goede dat zij ons gaven. Oh
Allah, neem ziekten weg van de zieken. Oh Allah, neem de moeilijkheden weg
van de reizigers. Ya Rabb, geef wijsheid aan onze broeders en zusters in deze
komende tijd van examens. Ya Rabb, verlos alle mensen van bezetting,
onderdrukking en tirannie. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Oh
Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Oh Allah, laat ons niet
anders dan als moslims sterven. 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.

