In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer
is voor Hem, de Blijvende, de Eeuwige. 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 uitleg van de choetbah gaat deze week over de tijd en het begin
van het islamitisch jaar. In het jaar 1 van onze kalender verhuisde Mohammed
(saws) van Mekka naar Medina, de Stad van de Profeet, en vanaf dat moment
hebben wij onze eigen jaartelling, waarbij we gebruik maken van de maan.
Gisteren was de eerste dag van het jaar 1439. Het islamitisch Nieuwjaar is niet
iets wat we echt vieren, maar het is wel een moment dat we kunnen nadenken
over het jaar dat geweest is en het jaar dat voor ons ligt.
Oh beste broeders en zusters, het nieuwe jaar is gekomen. De maand
moeharram is begonnen. Met de toekomst voor ons hebben wij vragen, zoveel
vragen. Wij tellen de dagen, want zo gaan ze sneller voorbij. Ja, we tellen elk uur,
tot op de minuut. Dat is een van de weinige zekerheden van het leven: de tijd,
want Allah (swt) zegt in Zijn Boek, vertaald als:
De zon en de maan gaan volgens een berekende baan. (soera Ar Rahmaan 5)
Ja mensen, de zon en de maan zijn een Goedheid van Allah. De zon zorgt voor
de seizoenen, van winter tot zomer en van lente tot herfst. Door de maan kunnen
we de maanden uitrekenen. Allah heeft het jaar in twaalf maanden gesplitst, want
Hij zegt, uitgelegd als:
Ja echt, het aantal maanden bij Allah is twaalf in een jaar. Zo was het door
God vastgesteld op de dag toen Hij de hemelen en de aarde heeft gemaakt
en vier maanden ervan zijn heilig… (soer At Tauwba 36)
Gisteren is er een nieuw islamitisch jaar begonnen. Onthou dat wij maar weinig
jaren leven als we kijken naar de eeuwigheid. Uiteindelijk gaat het ook niet om het
aantal jaren dat wij op deze wereld zijn, maar om hoe lang wij luisteren naar
Allah. Doen wij wat Hij aan ons vraagt? Onze geliefde Profeet (saws) heeft
gezegd: “De beste onder de mensen is degene met een lang leven terwijl dat

wat hij deed goed was.” (Tirmidhi) Daarom moeten wij een nieuw jaar vieren
met gehoorzaamheid aan Allah. Onze blijheid moet zijn dat wij doen wat Allah
aan ons vraagt. We repareren onszelf en wij proberen ons gedrag altijd te
verbeteren.
Moslims, denk na wat de islaam in jouw leven zou moeten betekenen. Gebruik je
tijd op de beste manier, want onze geliefde Profeet (zvmh) heeft gezegd: “Op de
Dag van de Opstanding zet geen dienaar een stap verder, voordat hij
gevraagd wordt over vier dingen: waar was hij in zijn leven; wat heeft hij in
zijn jeugd gedaan; hoe heeft hij zijn geld verdiend en waar heeft hij het aan
uitgegeven; en wat heeft hij gedaan met de kennis die hij wist.”
Broeders en zusters, denk eens aan een kalender aan de muur, waar we de
dagen van tellen en iedere dag scheuren we een bladzijde weg. Zo is het ook met
jou. Als een kalender aan de muur tellen jouw dagen en ze komen niet meer
terug. Iedere dag is als een gast die aan jou een bezoek brengt. Je kan goed
doen en hij zal jou bedanken, maar als je slecht bent voor je gast, dan wordt het
alleen maar een slechte herinnering aan jou. Misschien ben je maandag stuk en
dinsdag druk en voor iedere dag van de week heb je wel iets anders, maar toch
moeten wij elke dag moslim zijn. Wij zijn verplicht om onszelf iedere dag en ieder
uur te vragen hoe we onszelf kunnen verbeteren. Daar zijn geen smoesjes voor.
Ooit is er gezegd dat het leven is als drie dagen: gisteren is al voorbij en met wat
geluk haal je morgen, maar zelfs dat is niet eens zeker. Daarom is de dag van
vandaag voor jou. Doe het goede vandaag. Er komt een dag dat je het goede wil
doen, maar op die dag ben je oud en zwak geworden. Je kunt misschien nog net
doen wat verplicht is, maar alles wat je ooit had voorgenomen om extra te doen
kan niet meer. Wacht daarom niet tot het te laat is en begin vandaag, de dag die
nog van jou is.
Oh jullie die geloven, tijd die je verliest is misschien wel erger dan de dood. De
dood is voor ieder mens een zekerheid, maar tot die tijd is het aan jou. Als we er
vanuit gaan dat een gemiddeld mens 80 jaar oud wordt, dan is iedereen boven de
40 al dichter aan die kant dan dat hij of zij nog tijd heeft. Ja echt, wat van Allah is,
is van Hem en wat Hij geeft is van Hem en Hij heeft voor alles een tijd
vastgesteld. Wees geduldig en vertrouw op Allah.
Lieve broeders en zusters, er is niets dat meer waard is dan tijd. Jouw slechte
gewoontes verspillen kostbare uren. Doe wat Allah vraagt, doe wat God verplicht
heeft gemaakt. Daarom is het belangrijk dat je met mensen bent die weten hoe
belangrijk dat is. Vul de tijd! Vul de tijd met het goede. Denk na over jouw dagen
en vul jouw uren. Weet dat de maand moeharram, waarin we nu zijn, de beste tijd
is om extra te vasten. Weet dat de nacht de beste tijd is om extra te bidden. Laat
deze gezegende maand jouw goede daden verdubbelen. Vast de tiende dag en
ook een dag ervoor als je kan, omdat de Profeet (saws) dat ook zo deed en
omdat wij zo hopen dat Allah onze zonden vergeeft van het jaar dat achter ons
ligt.

Moslims, 1438 is voorbij. Een nieuwe maand, een nieuw jaar en een nieuw begin
is begonnen. Zoals ieder uur en iedere dag niet meer terugkomt, komt vorig jaar
ook niet meer terug. Bedenk je de goede en de slechte dagen. Denk terug aan
ramadhaan en de hadj. Wat deed jij of wat deed jij niet? Denk eens aan hoe
moeilijk veel mensen het hebben gehad, bijvoorbeeld onze broeders en zusters in
Syrië, Myanmar en Palestina. Hoeveel mensen hebben niet keihard gewerkt,
maar amper iets verdiend? Hoeveel kinderen zijn dit jaar hun ouders verloren en
hoeveel vrouwen zijn alleen achtergebleven? Ja broeders en zusters, en hoeveel
mensen zijn afgelopen jaar naar hun laatste rustplaats gebracht? Hoeveel
plannen en goede voornemens hadden zij misschien wel niet, maar konden het
niet meer, omdat de dood sneller was dan dat zij hadden bedacht. Daarom, als je
verstandig bent, bescherm jezelf dan tegen dat wat komt en werk hard voor de
Laatste Dag. Op de kalender van jouw leven is dat de laatste bladzijde, de Dag
van het Oordeel, waarop alles en alle tijd wordt afgerekend.
Moge Allah de Verhevene ons onze tijd goed laten gebruiken. Moge Allah ons
genoeg tijd geven om onze slechte gewoontes te veranderen. Ya Allah! Geef ons
tijd! Ya Allah! Vergeef ons de tijd die wij ooit hebben verspild. Ya Allah, open onze
ogen voor de kansen die we van U krijgen. Oh Allah, laat ons op een dag de
Paradijstuinen binnengaan. Moge Allah ons tijd geven. Ya Allah, ya Allah, neem
ziekte, zorgen en pijn weg van alle mensen in ziekenhuizen, in
vluchtelingenkampen, in oorlogsgebieden of waar ook in de wereld. Ya Allah,
open onze harten en maak onze oemma weer één. 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.

