In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer
is voor Hem, de Zichtbare, de Verborgene. 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 choetbah gaat deze week over de laatste tien dagen van deze
mooie maand ramadhaan, de gezegende Nacht in deze maand en de aalmoes
van het vasten.
In een Overlevering zegt Aïsha (moge Allah tevreden met haar zijn) over de
laatste tien dagen van ramadhaan: “De Profeet heeft in deze tien dagen veel
meer gedaan dan in de andere nachten van ramadhaan”. De Profeet (zvmh)
stopte die dagen met alles en hield zich dan alleen maar bezig met aanbidding.
Hij die ons voorbeeld is heeft juist in de dagen die nu voor ons liggen zoveel
gedaan voor Allah (swt). Dit zijn de dagen en nachten dat wij ons alleen bezig
zouden moeten houden met onze Heer. Breng ze daarom door in gebed, lees
Qoer’aan en doe niets anders dan het goede. Maak van deze aankomende
dagen een voorbeeld voor het jaar dat er na komt.
Oh jullie die geloven, in deze laatste tien nachten is ook een extra bijzondere
Nacht, Laylat al Qadr, waar veel zegening in ligt. Rasoeloellah (saws) heeft
gezegd: “Tijdens de maand ramadhaan zijn de poorten van het Paradijs
geopend en de poorten van de hel gesloten. De kleine duiveltjes zijn
vastgeketend. In deze maand is een Nacht, beter dan duizend maanden. Wie
de voordelen van deze Nacht verliest, heeft iets verloren wat niet vervangen
kan worden.” De precieze datum is onbekend, maar dat geeft juist een mooie
kans om onze aanbidding, ons gebed, in niet één, maar in tien nachten te
verbeteren, want het kan iedere nacht zijn. Bedenk goed, een van de komende
nachten is het en deze Nacht is beter dan duizend maanden. Dit is dus méér dan
83 jaar! Snap dus dat Allah jou beloont voor deze Nacht alsof je ruim 83 jaar
gebeden hebt. Neem daarom geen risico en zet je al deze nachten in. Allah zegt
over deze Nacht, in een vertaling als:
Wij hebben de Qoer’aan neergezonden in de waardevolle Nacht. En hoe
kom jij te weten wat de waardevolle Nacht is? De waardevolle Nacht is beter
dan duizend maanden. Daarin dalen engelen en de Geest door Gods gebod

neer, en in alles zal vrede zijn, tot het opkomen van de dageraad. (soera Al
Qadr 1-5)
In Overleveringen wordt ook gezegd: “Iemand die wakker blijft en bidt tijdens
Laylat al Qadr uit geloof en hoop om beloning te krijgen, alle zonden die hij
deed, worden vergeven.” Onze Profeet (saws) heeft daarbij ook gezegd: “Zoek
naar Laylat al Qadr in de oneven nachten van de laatste tien nachten van
ramadhaan.” Van de laatste tien dagen van ramadhaan gaat het dus om één
nacht. Toen Aïsha (moge Allah tevreden met haar zijn) eens aan Rasoeloellah
(saws) vroeg wat ze aan Allah moest vragen in deze Nacht, zei hij de volgende
smeekbede, vertaald als: “Oh Allah, U bent Degene Die oneindig vergeeft, en
U houdt ervan om te vergeven, dus vergeef mij.”
Mensen, wij zijn vol slechte daden, maar Allah is goed voor ons. Hij nodigt ons uit
om naar Hem toe te komen, het rechte Pad te volgen en het Paradijs te
verdienen. Er is niemand voor nodig om dat aan Allah te vragen. Wat jij fout hebt
gedaan en waar je voor vergeven wil worden, kun je rechtstreeks aan God
vragen. Daar hoef je geen zorgen over te hebben: Allah hoort jou, zonder een
tussenpersoon te vragen. Allah zegt, vertaald:
“Ik ben nabij. Ik verhoor het gebed van de smekende, wanneer hij Mij
aanroept.” (soera Al Baqarah 186)
Broeders en zusters, en laten wij in onze doe’a niet alleen denken aan onszelf of
de mensen die wij kennen, maar laten wij juist nu denken aan alle andere
moslims waar dan ook ter wereld die wij niet kennen, maar die onze doe’a wel
nodig hebben. Denk aan onze broeders en zusters en alle mensen in
oorlogsgebieden, in bezette gebieden, die op de vlucht zijn, die ziek zijn of die
door wat dan ook het extra zwaar hebben deze ramadhaan.
Oh jullie die geloven, nu we op het einde van ramadhaan gekomen zijn, is het
belangrijk om te weten dat hier de zakaat al fitr bij hoort. Dit is de aalmoes die je
op het einde van de vastenmaand moet afgeven, een of twee dagen vóór de
feestdag, omdat het daarna als een gewone aalmoes wordt gezien. De
Boodschapper van Allah (zvmh) heeft deze aalmoes van het vasten verplicht voor
alle moslims, van groot tot klein, van meisje tot jongen, van vrij tot gebonden. Dit
beetje sadaqa dat wij afgeven zuivert ons vasten en we bedanken Allah voor de
kracht die wij in deze maand van Hem hebben ontvangen. Voor de mensen onder
ons die bijvoorbeeld een gezin hebben, gaan wij er vanuit dat de man het betaalt
voor iedere persoon waar hij verantwoordelijk voor is. De sadaqa bestaat in
principe uit minimaal vier dubbele handenvol van voedsel, graan of gedroogd
fruit, zoals dadels, tarwe of gerst.
Moslims, ramadhaan is een maand waarin de deuren van vergeving wagenwijd
open staan. Dit is je kans om sorry te zeggen voor alle dingen die je niet had
moeten doen. Jouw lichaam moet doen wat Allah aan jou vraagt. Dit is de maand
waarin goede daden verdubbeld worden. Gebruik je tijd daarom goed. Deze
maand, ramadhaan, is niet een maand om je bezig te houden met teveel dunya,
met teveel van deze wereld. Teveel van deze wereld is nooit goed, maar vooral
deze maand en de laatste dagen die nu gaan komen moet je proberen wat los te
laten. Hou je lichaam in bedwang. Kom de keuken uit, laat spelcomputers staan,
ga geen films of voetbal kijken alleen maar om de dag een beetje door te komen.
Nee, denk, doe en beweeg als een moslim! Maak van deze aankomende dagen

een voorbeeld voor het jaar dat voor je ligt. Ramadhaan komt en ramadhaan
gaat, maar dit is een kans die jij nu nog dit jaar krijgt en misschien niet meer, als
de volgende is gekomen.
Moge Allah de Verhevene ons vasten accepteren. Moge Allah onze goede daden
belonen. Moge Allah de Genadevolle ons brengen op de Weg die ons leidt naar
het Paradijs. Ya Allah, laat onze taqwa toenemen. Moge God onze zonden
vergeven, de grote en de kleine, de zichtbare en de verborgene, de eerste en de
laatste. Allahoemma, beloon onze ouders voor het goede dat zij ons hebben
gegeven. Allahoemma, vergeef onze ouders de fouten die zij maakten. Oh Allah,
open de Deuren van het Paradijs voor de mensen waar wij van houden. Ya Rabb,
verenig onze oemma. Ya Rabb, bescherm onze oemma. Ya Rabb, neem ziekten
weg van de zieken.Ya Allah, ya Allah, ya Allah, verlos alle mensen van bezetting,
onderdrukking en tirannie. Oh Allah, leid onrechtvaardige leiders tot
rechtvaardigheid. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge
Allah de Almachtige 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.

