In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer
is voor Hem, de Heerser van het al, de Koning der koningen. 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 de kansen tijdens
de maand sja’baan tegen wat er op een Dag gaat gebeuren. Sja’baan is een van
de maanden van de islamitische kalender. Wij tellen niet vanaf de geboorte van
’Isa (as), zo gezegd 2017 jaar geleden, maar vanaf de hidjra, de verhuizing van
Mekka naar Medina. De negende maand van onze moslimkalender kent iedereen
wel: ramadhaan. De gezegende maand ervoor is sja’baan, de maand waarin we
nu zijn aangekomen.
Broeders en zusters, het Laatste uur, het Uur van de Waarheid komt dichterbij.
Dat is het moment dat het verkeerde bestraft gaat worden. Allah zegt, uitgelegd
als:
En echt, het Uur komt dichterbij en daarover is geen twijfel. Allah roept dan
de doden uit de graven. Onder de mensen zijn er die over Allah
discussiëren zonder kennis, richtlijn of verlichtend Boek. Arrogant draaien
ze en proberen anderen af te leiden van het Pad van Allah. Voor hem is er
schande in deze wereld en op de Dag van de Opstanding laten Wij hem de
straf van het branden in het Vuur voelen. “Dit is waar jouw handen om
vroegen; want Allah is niet onrechtvaardig tegenover Zijn dienaren.” En
onder de mensen zijn er die Allah op het randje van twijfel aanbidden. Als
het goed met hem gaat, is hij tevreden, maar bij tegenslag, draait hij zich
weer weg. Hij verliest hiermee deze wereld en ook het Hiernamaals. Dat is
een duidelijk verlies. Hij roept naast God iets aan, dat hem niet schaadt en
niet helpt. Dat is een grote dwaling. Hij roept iets aan, dat zelfs eerder
schaadt dan helpt. Ja, het is een slechte beschermer en een slechte vriend.
Allah laat hen die geloven en het goede doen, tuinen binnengaan waardoor
rivieren stromen; Allah doet wat Hij wil. (soera Al Hadj 7-14)

Oh mensen, het is nog niet te laat. Heb godsvrees, voordat het geen zin meer
heeft. Dat is het moment van wereldwijde aardbevingen en de hemel die schudt,
waarbij moeders hun kinderen verlaten en mensen over de aarde zwalken alsof
ze dronken zijn zonder dat ze gedronken hebben. Allah waarschuwt in zoveel
verzen om op Zijn Pad te komen en Zijn Weg te volgen, voordat de bestraffing
komt. Wij moeten om vergeving vragen voor wat we verkeerd doen. Er is geen
mens op aarde en geen broeder of zuster die hier zit die het perfecte doet. Wij
moeten sorry zeggen tegen Allah voor het verkeerde wat we daarom doen; voor
wat we doen wat anderen zien en voor wat we doen wat anderen niet zien. In ons
moeten we een angst hebben voor de straf die komen gaat en daarom is het het
beste als we alles doen dat Allah aan ons vraagt. Blijf weg, ver weg van de
verboden wegen en pas goed op voor het aanbidden van het verkeerde. Shirk is
daarbij het grootste gevaar.
Beste broeder en zuster, godsvrees is niet dat je bang bent voor Allah, omdat Hij
Allah is, nee, godsvrees is de angst voor dat waar Allah jou niet wil hebben. Het
lijkt of je weg komt met wat je nu verkeerd doet, maar je kunt je niet voorstellen
dat wat er op een Dag en een Uur gaat gebeuren. De aarde zal beven, bergen
storten in en niets of niemand zal meer veilig zijn. Met dit in je achterhoofd moet
je bedenken dat al het kleine dat je nu verkeerd doet, wordt verzameld tot iets
groots. Dát brengt jou uiteindelijk in heel grote problemen.
Oh jullie die geloven, tijdens ramadhaan groeit onze islaam en ook het vasten op
maandagen, donderdagen en de zes witte dagen helpt daarbij. Rasoelloellah
(saws) heeft ons gezegd dat wie drie dagen per maand vast, dat het lijkt alsof die
persoon het hele jaar heeft gevast. Wij weten dat het goede tien keer beloond
wordt, dus met drie dagen wordt het beloond als dertig dagen; feitelijk dus een
hele maand. In deze maand sja’baan, zo net voor ramadhaan, liggen dus veel
kansen. Deze maand gaat net als al het andere getuigen wat wij hebben gedaan.
Misschien hebben wij het geluk wel gehad dat we deze maand zijn
binnengegaan, maar niemand kan jou garanderen dat je ook het einde haalt.
Altijd moeten wij klaar staan voor de dood die echt eens komt.
Op Yaum al Qiyama, de Dag van het Oordeel, wordt alles dat wij deden
gewogen. Wij moeten verantwoorden wat we deden en wat we niet deden. Pas
daarom ook op met wat je nu in deze wereld verkeerd doet. Er is gezegd dat als
jij iets onrechtvaardigs doet tegenover iemand dat die schuld open blijft staan.
Iemand die de bestraffing van het Vuur krijgt, kan dan zelfs alsnog krijgen waar hij
recht op heeft. De manier van uitbetalen op deze Dag zijn namelijk de slechte en
de goede daden; de zonden en de hasanaat. Alles moet verrekend worden en
niemand in het Paradijs kan een schuld hebben open staan bij iemand in het
Vuur.
Broeders en zusters, de moslims in de eeuwen voor ons hebben hun rituele
aalmoes betaald voor ramadhaan. In deze maand sja’baan is het goed om te
kijken wat jouw bezit in geld is en de 2,5% te betalen die verplicht is over de
vastgestelde hoeveelheid spaargeld. Met dat geld kun jij je zwakkere broeders en

zusters helpen in deze maand voor ramadhaan om wat sterker te worden en het
vasten makkelijker te maken. Ook voor jezelf is het goed om in deze maand al
een start te maken met het vasten, want dat maakt ook jou sterker. Doordat je je
best doet in sja’baan, ga je goed voorbereid binnen in ramadhaan. Hou vast aan
het gebed en herinner je dat de Boodschapper van Allah (zvmh) zei: “Engelen
komen naar jullie in ploegen in de nacht en overdag. Zij ontmoeten jullie bij
het ochtendgebed en bij het nachtgebed. Dan stijgen degenen die 's nachts
bij jullie waren op en de Ene Die alles het beste weet vraagt aan hen: “Hoe
hebben jullie Mijn dienaren gevonden?” Zij zeggen: “Wij verlieten hen,
terwijl zij aan het bidden waren en kwamen naar hen toen zij aan het bidden
waren.””(Boegari)
Lieve broeders en zusters, pak de kansen in deze maand en bereid je voor op de
mooie en gezegende maand ramadhaan die met Gods Wil over een paar weken
begint. Lees de Qoer’aan en vast. Betaal je zakaat. Doe het goede en los ruzies
op. Ja, schud jezelf wakker en verbeter jezelf, deze maand en alle maanden die
voor jou nog komen gaan.
Moge Allah de Verhevene onze gebeden, vasten, smeekgebeden en goede
daden accepteren. Moge Allah de Barmhartige ons helpen deze maand en de
maanden die komen nuttig te laten zijn voor het veranderen van ons gedrag.
Moge Allah onze zonden vergeven, de grote en de kleine, de zichtbare en de
verborgene. Moge Allah onze taqwa laten groeien. Oh Allah, neem ziekten weg
van de zieken. 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.

