In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer
is voor Hem, de Rechter, de Oneindige Vergever van de Zonden. 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 hoe snel de tijd is gegaan de
afgelopen maand en hoe wij Allah kunnen bedanken over de dagen dat we
gevast hebben. Ja, want wij zijn als moslims zo blij dat we de mooie maand
ramadhaan hadden bereikt. Allah heeft ons geholpen dat we deze ramadhaan
hebben mee mogen maken en voor de meesten van ons, dat wij ook hebben
kunnen vasten. Nu zijn we nog maar een paar dagen weg van het feest dat deze
vastenperiode gaat afsluiten en we missen nu al de dagen dat we zo ons best
wilden en konden doen.
Ja broeders en zusters, ramadhaan, het is de maand waarover Allah zegt,
vertaald als:
De maand ramadhaan is de maand waarin de Qoer’aan is neergezonden als leiding voor de
mensen, met duidelijke bewijzen van die leiding en het onderscheid tussen goed en fout.
Dus wie van jullie deze maand meemaakt, moet die maand vasten, maar iedereen die ziek
of op reis is, moet hetzelfde aantal dagen inhalen op andere dagen. God wil het
gemakkelijk voor jullie maken en niet moeilijk. Maak het aantal vol en laat zo de
Grootheid van Allah zien door de Leiding die Hij jullie geeft. Hopelijk worden jullie
dankbaar. (soera Al Baqarah 185)

Ramadhaan van het jaar 1438: het is zo snel gegaan. Dit zijn nu de dagen dat we
afscheid moeten nemen. Het zijn de dagen waarvan we niet weten of het
misschien onze laatste keer was dat we in deze gezegende maand mee konden
vasten of dat we er bij de volgende nog zijn. De dood komt soms sneller dan dat
we verwachten. Wie hier vorig jaar nog bij ons was, heeft misschien afgelopen
jaar het tijdelijke leven voor het eeuwige ingewisseld. Niemand dan Allah kan ons
de garantie geven dat wij hier morgen, laat staan volgend jaar, nog zijn. De dood
is sneller dan de tijd.

Daarom kunnen we niet anders dan deze maand en de dagen die er van over zijn
ons uiterste best te doen en goede woorden te zeggen. Het beste wat wij kunnen
zeggen is naar Allah toe, dat het ons spijt dat wat we verkeerd deden. Er is niets
beter dan vergeving aan God te vragen. Dit is namelijk ook een aanbidding, een
manier om aan Allah te laten zien hoeveel je van Hem houdt en weet dat Hij onze
Heer is. Als je dan ook aan Allah laat zien dat je echt spijt hebt, dan moet je niet
meer doen waarover je spijt hebt. Het moet achter je liggen en achter je blijven.
Neem afscheid van het slechte gedrag en hou vast aan de goede daden, want al
het goede dat je doet moet met jou meegaan en je mag het niet loslaten.
Ramadhaan gaat misschien dan wel weg, maar jouw goede daden moeten
blijven.
Oh jullie die geloven, de mensen die het verkeerde doen nemen bij het begin van
het feest, met de Wil van Allah over twee dagen, afscheid van het goede. Dit zijn
echt slechte dienaren van Allah en zij hebben niet begrepen dat de islaam jouw
hart moet laten bewegen en het moet uiteindelijk jouw gedrag veranderen. Het is
een slechte aanbidding als je iets doet en dat als je dan klaar bent, dat je dan niet
verder gaat. Nee, jouw goede gedrag moet sporen nalaten. Het moet echt iets in
jou veranderen. Je blijft Qoer’aan lezen, je blijft naar de moskee komen om
samen met ons te bidden, je blijft de mensen om jou heen helpen. Je kunt niet het
voorbeeld van onze geliefde Profeet (zvmh) een maandje volgen om het daarna
weer elf maanden te laten liggen. Islaam moet jou van binnen veranderen en
ramadhaan is het beste moment waarop dat kan gebeuren. Allah (swt) verwacht
niet van jou een paar bewegingen alleen tijdens deze gezegende maand, nee, Hij
zegt, vertaald als:
Oh jullie gelovigen, het vasten is verplicht voor jullie, zoals het ook
voorgeschreven was voor de mensen die vóór jullie waren, zodat jullie
ijverig naar Allah toe worden. (soera Al Baqarah 183)
Ramadhaan moet jou veranderen. Het moet een beter mens en een betere
moslim van jou maken. Van al het goede dat je nu doet, kun je je afvragen of
Allah het accepteert. Als jij na ramadhaan door blijft gaan met het goede, dan kun
je er vanuit gaan dat dat zo is. Maar als je na ramadhaan weer verder gaat met
het verkeerde dat je voor ramadhaan ook al deed, dan weet je dat Allah het niet
heeft geaccepteerd wat je nu aan goeds doet. Het goede van nu moet jou
veranderen voor later. Dan word je beloond met de beste beloning in het
Hiernamaals. Ja, in het Paradijs is een beloning die zo mooi is dat je je nu niet
eens kan bedenken hoe geweldig dat is! En weet ook dat het Paradijs van later
voor eeuwig is. Iemand die kiest voor het Paradijs van hier, moet weten dat dat
maar voor even is. Al het moois van hier gaat weg. Allah belooft de mensen die
ijverig zijn, die hun best doen, voor Hem dat zij later het Paradijs gaan krijgen.
Dat is een belofte van God en Allah komt Zijn belofte altijd na.
Broeders en zusters, als over een paar dagen de nieuwe islamitische maand is
begonnen en het de dag van ons feest is, mogen de mannen de grootsheid van
Allah met iedereen delen. Laat zien dat je blij bent. Was je voordat je naar de
moskee komt, doe wat parfum op, trek je mooiste en schone kleding aan en zorg

dat je iets eet, voordat je naar hier komt, want de maand van vasten is voorbij. De
vrienden van de Profeet (zvmh) feliciteerden elkaar ook met het einde van
ramadhaan, dus laten wij dat ook doen. En voor de vrouwen is het ook heel goed
om naar de moskee te komen, maar onthou wel: hou het mooiste voor je eigen
man.
Moslims, ramadhaan gaat weg: dit zijn de laatste dagen. Het is alsof we afscheid
nemen van een goede vriend. Toch moeten we niet vergeten waarom we gevast
hebben. Ramadhaan is bedoeld dat we iets aan ons gedrag veranderen, dat we
nadenken over Allah en over wat de islaam betekent. Islaam moet de weg zijn
naar het Paradijs, omdat alle mensen ook weten dat de dood ieder van ons komt
halen. Daarom moeten wij kiezen voor het eeuwige geluk en moet het feest over
een paar dagen niet het eindpunt zijn van een maand vol goede daden, maar
moet de ramadhaan die achter jou ligt het beginpunt zijn van het Pad naar het
Paradijs.
Moge Allah de Verhevene ons vasten accepteren. Moge Allah ons brengen op de
Weg die ons leidt naar het Paradijs. Ya Allah, laat onze taqwa toenemen. Moge
Allah ons het goede in dit leven geven. Moge Allah ons het goede in het
Hiernamaals geven. Oh Allah, maak onze weg makkelijk door onze goede daden.
Oh Allah, breng ons naar het Paradijs. Oh Allah, bescherm ons tegen de hel. Oh
Allah, open de deuren van het Paradijs voor de mensen waar wij van houden. Ya
Rabb, neem ziekten weg van de zieken. 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.

