In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer
is voor Hem, Hij Die harten kan wenden zoals Hij wil. 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 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 dzikr, de
aanbidding van Allah door Hem te gedenken. Je kunt dit zien als een islamitische
manier van meditatie. Je bent dan vooral in jezelf bezig met God. Een voorbeeld
ervan is bijvoorbeeld wat veel mensen doen na het gebed, het noemen van
soebhanAllah, al hamdoe lillah en Allahoe akbar. Helaas zijn veel moslims
vergeten dat we dit veel vaker moeten doen of dat ze eigenlijk vergeten zijn wat
het écht betekent. Het gedenken van Allah, dus het diepe nadenken over wat
Allah voor ons betekent, moeten we veel vaker doen dan dat de meesten nu
doen. Als je het vergeet, dan ga je al gauw overal problemen zien en raak je in
moeilijkheden. Het doen van dzikr zorgt voor rust in het hart, accepteren wat op
jouw weg komt en uiteindelijk dat Allah dingen voor jou gemakkelijker maakt.

Mensen, Allah zegt in de H. Qoer’aan, vertaald als:

Oh jullie die geloven, gedenk Allah vaak met veel gedenking. (soera Al
Ahzaab 41)

Dat wat Allah hier noemt is niet zomaar iets. Het gaat dan over drie zaken,
namelijk de mond, de gedachte en het gevoel. Je moet het zo zien dat je de
Woorden van de Qoer’aan leest of je vraagt Allah om vergeving, je doet tasbih of
je noemt Zijn schone Namen. Dan beweegt jouw tong. Jouw mond maakt de
klanken en vormt de woorden. Op dat moment gaan jouw hersenen werken en
roept het een gedachte bij je op. Wat zeg je nu eigenlijk? Als je het op je in laat
werken en begint te snappen, dan beweegt jouw hart. Je krijgt er een gevoel bij
en zo zijn de mond, de gedachte en het gevoel samen gaan werken. Op dat
moment is het denken aan Allah als een gedenking geworden, iets dat veel
dieper gaat en waardoor je als het ware dichterbij Allah komt. Het zorgt voor een
verbinding tussen God en jou. Allah heeft in een Hadith Qoedsi dan ook gezegd:
Als iemand Mij gedenkt in zichzelf, dan gedenk ik hem in Mijzelf. Als iemand
Mij gedenkt in een groep mensen, dan zal Ik hem gedenken in een groep
beter dan de zijne (Boeghari)

Ja broeders en zusters, dzikr, het gedenken van Allah gaat diep en is niet het
snel opnoemen van de Namen van Allah of een smeekbede in het Arabisch
zonder dat je er nog mee bezig bent met wat het betekent. Nee, je moet de
woorden voelen en de betekenis snappen. Het moet jou even laten loskomen van
deze wereld en moet jou met jouw gedachten naar Allah laten gaan. Dzikr is iets
dat dan ook hoort bij het gebed, als je de zakaat betaalt, maar ook bij het vasten
en bij de bedevaart naar Mekka. Het komt terug bij de dingen die verplicht zijn en
bij de momenten waarbij jij er zelf voor kunt kiezen om het contact met jouw Heer
en Schepper te maken, desnoods tijdens het wandelen of het autorijden, als je
kookt of welk moment je het kan. Het gedenken maakt jouw hart uiteindelijk
zachter. Allah zegt niet voor niets, uitgelegd:

Zij die geloven en van wie de harten tot rust komen door het gedenken van
Allah. Weet dan, het is door het gedenken van Allah dat de harten tot rust
komen. (soera Ra’d 28)

Ja moslims, door het gedenken van Allah wordt jouw omgeving veilig. Een huis
zonder dzikr wordt als een begraafplaats. Onze geliefde Boodschapper (saws)
heeft gezegd: “Het verschil tussen een huis waarin wel aan Allah wordt
gedacht en een huis waarin niet aan Allah wordt gedacht, is als het verschil
tussen een levende en een dode.” Ja, en ook in een verhaal van de profeet
Moesa (as) wordt gezegd dat het zorgt voor vastigheid zoals een boom vastzit
aan de aarde met zijn wortels. Er zijn geen betere woorden die van jouw tong
kunnen komen dan de woorden die Allah gedenken en van al die woorden is het

getuigen van het bestaan van de ene, enige godheid het allerbeste. Rasoeloellah
(saws) heeft ons dat zo geadviseerd. Dát is de Weg naar het Paradijs: hou je tong
nat met het gedenken van Allah. Degenen die dat vergeten zijn, zijn op de weg
van de ondankbare duivel terecht gekomen. Daarom, als je moslim bent, getuig
van Hij Die jou hulp en steun geeft, Die jou het leven heeft gegeven en jou in
leven houdt. Getuig van laa ʾilaaha ʾilla-llaah, er is geen andere godheid dan
Allah, getuig van de goedheid en kom op de Weg die naar het Paradijs leidt. Alles
dat er geschapen is, alles dat Allah ooit gemaakt heeft uit het niets, weegt niet
zwaarder dan deze woorden die jij met je mond en hart kunt zeggen. Er is niets of
niemand die lijkt op dat wat Hij is. Allah zegt dan ook, uitgelegd als:

Ja echt, God vergeeft het niet als iemand iets met Hem gelijkstelt, maar Hij
zal alles wat daarbuiten staat vergeven, wie Hij wil. Wie iets met Allah
gelijkstelt, heeft inderdaad een heel grote fout gemaakt, een grote zonde
begaan. (soera An Nisaa 48)

Oh jullie die geloven, denk nu niet te makkelijk. De waarde van laa ʾilaaha ʾillallaah is enorm en is inderdaad de sleutel tot het Paradijs. De beloningen die je
van Allah ervoor krijgt loopt per dag in de honderden hasanaat. Toch ben je er
nog niet. Vergelijk het met een sleutel. Niet elke sleutel past op elke deur, want
de baard van de sleutel is verschillend. De tandjes die ervoor zorgen dat de deur
opengaat, zijn de ándere dingen waar een moslim aan moet werken. Met laa
ʾilaaha ʾilla-llaah sta je vooraan op je Weg, vooraan met de sleutel in je hand. Dat
is het moment dat je wakker moet worden en moet gaan werken aan jouw islaam.

Broeders en zusters, het gedenken van Allah kent geen grenzen. Het is oneindig
en vul jouw hart met die blijheid. Doe het met plezier en laat geen ruimte over
voor het andere. Volg niet waar de wereld je gek mee maakt, maar volg de Weg
van Allah. Volg de Weg zoals de Boodschapper van Allah (zvmh) het eeuwen
geleden al aan ons heeft laten zien en zorg dat je in de wereld van nu dat een
plek gaat geven. Doe dat met liefde en je zult zien dat je sterker wordt in je
islaam. Je wordt sterker in het achterlaten van wat Hij verboden heeft en sterker
op het juiste Pad. Dat is het échte geluk, die blijheid die wij zoeken. Wie of wat je
ook bent, hoe hoog of hoe laag, hoe fout je ook bent geweest, laat de liefde in
jouw hart stromen en hou jouw tong nat met het noemen van Zijn Namen. Geniet
van het goede doen voor Allah, jouw Heer tot wie wij, jij en ik uiteindelijk eens op
een Dag zullen terugkeren.

Moge Allah ons accepteren en aanvaarden als moslims die werken aan hun
islaam. Moge Allah onze harten vastleggen op Zijn religie en Hem gehoorzamen.

Oh Allah, laat ons U nooit vergeten. Oh Allah, laat onze tongen natblijven door
het zeggen van Uw Namen. Allahoemma, open onze harten voor dit leven.
Allahoemma, open onze harten voor wat wij krijgen. Oh Allah, laat ons dankbare
moslims zijn. Oh Allah, bescherm ons tegen onszelf. Ya Allah, bescherm ons
tegen de bestraffing van het Vuur. Ya Allah, laat ons doen binnengaan in de
Hemelse Paradijstuinen. Ya Rabb, laat ons in veiligheid moslim zijn. Ya Rabb,
verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Leid
onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Ya Allah, laat er eenheid en liefde
zijn in onze oemmah. 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.

