In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer
is voor Hem, Hij Die het leven geeft en Hij Die het leven neemt. 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 winst en het
verlies van de tijd. God zij dank geeft Allah ons de kans om met de tijd goede
daden te doen. Wij krijgen de tijd om onze ogen te openen en na te denken over
wat we zien. Allah laat het van nacht weer ochtend worden en de dag gaat weer
naar de nacht. Zo gaat de tijd voorbij waarin wij het goede kunnen doen. Allah
zegt daarom ook in Zijn Boek dat de echte gelovigen altijd snel willen zijn om het
goede te doen en het lijkt alsof ze met elkaar in wedstrijd zijn daarover. Onze
geliefde profeet Mohammed (saws) heeft nog eens extra duidelijk gemaakt dat
het de mensen zijn die niet altijd ‘insha’Allah, insha’Allah’ zeggen, maar dat het
juist de mensen zijn die niet veel praten, maar wel veel doen.
Alle tijd is belangrijk. Iedere minuut, ieder uur heb jij de vrijheid van Allah
gekregen om te doen wat je wil. Vrijheid betekent alleen niet dat wij als moslims
de tijd verloren mogen laten gaan. De beste tijd is de tijd die wij aan Allah geven.
Laat jouw dagen daarom niet verloren gaan zonder dat je weet wat je deed. Uren
kunnen voorbij gaan zonder dat je wist dat de tijd doorging. In een flits is je dag
voorbij en alles wat je plande, heb je niet gedaan. Soms weet je niet eens wat je
gisteren hebt gedaan. Toch is het niet te laat om je gewoontes te veranderen.
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.” Ook heeft hij
gezegd dat je van je jeugd moet profiteren, voordat je oud bent en niet meer kunt
wat je eigenlijk had willen doen. Op de Dag van het Oordeel zal Allah (swt) ons
ook vragen wat we met onze jeugd hebben gedaan.

Oh jullie die geloven, Allah heeft gezworen in Zijn boek met tijden, op het
morgenlicht, op de dageraad, op de namiddag en op de nacht als die gekomen is.
Tijd is dus niet zomaar iets, maar je kunt iets bereiken in tijd. Je moet het doen,
voordat de tijd voorbij is.Als moslims moeten we zuinig zijn op onze tijd en goed
opletten wat we doen. Allah zegt, vertaald als:
Bij de tijd. Echt waar, de mens is te midden van verlies, alleen niet degenen
die geloven en goede daden doen, en elkaar helpen met de Waarheid, en
helpen met geduld. (soera Al ’Asr 1-3)
Beste moslims, vrees God en dat zeg ik tegen jou, maar ook tegen mezelf.
Godsvrees helpt ons op de Weg naar het Paradijs om in beweging te komen. Als
we namelijk niet meer bezig zijn met onze levensreis, maar van dag tot dag een
beetje kijken wat er gebeurt zonder toekomst, dan gaat de tijd verloren. Want ja,
de tijd gaat weg en wacht op niemand. De tijd draait door en stopt niet. De tijd
staat niet stil, totdat jij iets gaat doen. De tijd wacht niet op een studie, de tijd
wacht niet op werk en de tijd wacht niet op een reis. Wat wij doen met de tijd is in
onze eigen handen. Als je daarom verstandig bent, dan begin je en wacht je niet
op iets wat misschien nooit komen gaat. Ooit is het leven voorbij en dan is het te
laat voor alles wat je insha’Allah had willen doen. Het is in jouw handen of je wint
of verliest, of je iets opbouwt of iets afbreekt, of je naar voren gaat of naar
achteren. 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.
Mens, word wakker uit je dromen en pak de gouden kansen aan, zolang het nog
kan. Zolang je nog jong bent en zolang je nog kunt werken, laat het niet verloren
gaan, want er is echt veel te verliezen. Wie de goede tijden verloren laat gaan,
verliest niet alleen in dit leven, maar ook in wat hierna komt. En ja, lieve mensen,
iedereen weet dat er een einde is. Jouw dagen zijn geteld. Probeer daarom jouw
leven vol te maken met goede daden en laat een spoor achter van het juiste. Zorg
dat de mensen nog lang over jou napraten in positieve zin.
Ja, wij zijn temidden van een verlies. Om ons heen zijn er zoveel die hun tijd
verkeerd gebruiken, mensen die bezig zijn met deze mooie wereld, maar
vergeten dat dat niet het uiteindelijke doel is. Zij winnen de wereld, maar verliezen
het Hiernamaals. Zelfs de machtigste koning en de beste president zal ooit alleen
in het graf liggen, opent zijn ogen en zal spijt hebben over hoe hij zijn tijd heeft
gebruikt. Alleen de gelovige mensen die het goede doen hebben nu al hun ogen
geopend en zien hoe kostbaar tijd is, kostbaarder dan geld, macht of dingen.
Toch zijn de meesten meer bang om zoiets te verliezen dan tijd. Open je ogen en
zie het overduidelijke bewijs overal om jou heen.
Er is wel eens gezegd dat het verspillen van tijd erger is dan de dood. De dood
houdt jou weg van de wereld en haar bewoners, maar het verspillen van tijd houdt
jou alleen maar weg van het aanbidden van Allah en van het Hiernamaals.

Bedenk, jij bent alleen maar een verzameling van dagen. Iedere keer als er een
dag voorbij is, is er ook een stukje van jou weg.
Oh kinderen, jongeren en ouderen, wij zijn niet gemaakt voor spelletjes te spelen
met het leven. Gebruik jouw tijd op de beste manier. Kostbare tijd is zelfs
waardevoller dan alle kostbaarheden op aarde. Wel bedachtzaam voor iedere
euro in je portemonnee, maar achteloos voor de minuten van de klok. Er is geen
tijd te verliezen om wakker te worden, om te te doen en om je gewoontes te
veranderen. Niet morgen, maar vandaag! De beste tijd is de tijd voor Allah, help
je familie en de mensen nu het nog kan. Er is niemand die jou kan garanderen
wanneer jouw tijd is afgelopen, behalve Allah. Vergeet niet dat met alles dat je
van Allah krijgt dat de tijd óók een gift is. Onder ons zijn er veel die dat maar niet
willen zien en het gebruiken voor het verkeerde. Daarom, laat tijd de vriend zijn
van je goede daden en niet een hulp van jouw slechte gewoontes.
Moge Allah ons onze tijd goed laten gebruiken. Moge Allah ons genoeg tijd geven
om onze slechte gewoontes te veranderen. Ya Allah! Vergeef ons de tijd die wij
ooit hebben verspild. Ya Allah, open onze ogen voor de kansen die we van U
krijgen. Moge Allah ons dankbaar doen zijn voor onze ouders en onze
grootouders. Moge Allah ons samen doen binnengaan in de Hemelse
Paradijstuinen. Moge Allah ons leiden met de kennis die Hij ons gaf. 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 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.

