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 soera Al ’Asr. De
naam kan verwijzen naar een tijd, de namiddag, het moment dat wij ook het
namiddaggebed bidden, of de eeuwigheid. Het kan verschillende betekenissen
hebben, maar in de meeste vertalingen wordt uitgegaan van ‘de tijd’. Als we deze
korte soera helemaal uitleggen, kan het vertaald worden 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)
Mensen, de tijd… als we er van uitgaan dat Allah hier zweert op de tijd, dan
moeten wij snappen dat tijd iets is waarin we leven en waarin we kansen kunnen
zien en kansen kunnen pakken. We kunnen kansen laten liggen; we kunnen
geloven en we kunnen niet geloven. We kunnen in de tijd onszelf dichter bij het
Paradijs of dichter bij het Vuur brengen. Dat zijn keuzes die je met de tijd maakt.
Allah waarschuwt ons dan ook dat we omringd zijn met verlies. Meteen daarna
maakt Hij in deze soera een uitzondering. Hij noemt er namelijk vier en dat zijn de
mensen die verbonden zijn met geloof, het goede, de Waarheid en geduld.
Daarom moeten we daar aan werken, zodat wij bij die uitzonderingen gaan horen.
Dat betekent dat we dus moeten vasthouden aan ons geloof en dat we het goede
moeten doen. Dat moet zijn, omdat we het goede voor Allah willen doen en niet
omdat anderen ons dan kunnen zien. Het moet vanuit je hart komen. Ook moeten
we elkaar helpen met de Waarheid, we moeten geduld hebben en we moeten
anderen ook helpen met het hebben van geduld.
Broeders en zusters, wij zijn als één grote familie en we moeten elkaar helpen in
het goede. Deze soera is daarom ook een soort weegschaal. Als je luistert naar

deze woorden en ze vergelijkt met jouw leven, dan kun je al een beetje wegen
hoe je er voor staat. Deze soera met zijn enorme waarschuwing: wij, jij en ik… wij
staan te midden in de wereld waarin het gemakkelijk is om het verkeerde te doen
en om te verliezen. Een van de grote imaams, As Shafi, zou ooit gezegd hebben
dat als ieder mens zou nadenken over wat Allah in deze soera zegt, dat het dan
genoeg zou zijn geweest voor die persoon. Het lijken maar wat korte zinnen waar
misschien veel van ons mee bidden, omdat het zo’n lekker korte soera is, maar
beste broeders en zusters, sta eens stil bij hoe zwaar de waarschuwing is die wij
hier mee krijgen. Sta stil bij hoe jij bij de uitzonderingen kunt horen.
Oh jullie die geloven, wij moeten altijd bezig zijn met onszelf te verbeteren. Dat
maakt ons een moslim. Moslim betekent ‘iemand die islaam dóet’. Het is dan ook
belangrijk dat we in beweging blijven. Als we nadenken over gisteren, dan
moeten we onszelf vandaag verbeteren. Niet hetzelfde, nee, vandaag willen we
een stapje beter en meer dan gisteren. We moeten bang zijn voor de tijd die we
verliezen, bang zijn voor dat wat we vandaag hebben gedaan níet dat stapje
beter, dat stapje extra, is geweest, want wat de stap ook is geweest, goed of
slecht, je bent een dag dichter bij de dood gekomen. Wat je doet, laat het uit je
hart komen, want anders was het niets meer dan tijdsverspilling. Als je het doet
om gezien te worden door de andere mensen, dan ben je hypocriet bezig. Nee,
gebruik de tijd op de manier, zoals Allah het aan jou heeft gevraagd.
Moslims, het verkeerde sluipt zonder dat we het weten makkelijk in ons leven.
Beetje bij beetje verliezen wij wat we ooit waren, totdat we nog maar in weinig
een moslim lijken te zijn. Als dan de dood jou overvalt en je in je graf ligt, weet
dan dat je geen tasbih meer kunt doen, geen moment meer de Qoer’aan kunt
pakken om te lezen en hoe graag je ook nog één gebed zou willen doen, het kan
niet meer. Het is voorbij. Weet dat er nu mensen in hun graven liggen die de
wereld met alles wat er in is zouden willen ruilen voor waar jij nu bent. Daarom,
denk na en doe goed in jouw islaam. Deze wereld is echt ooit afgelopen. Hoe
somber het misschien ook klinkt, maak je klaar voor het einde en bereid je goed
voor. Iedere maand die voorbij is gegaan, voor iedere week die achter je ligt en
voor iedere dag die niet meer terugkomt, alleen de daden blijven en alles wat je
deed, en waarom je het deed, is bekend bij Allah.
Oh jullie die geloven, en we moeten elkaar steunen. We moeten elkaar helpen
met de Waarheid en met geduld. Samen zijn wij sterk. Samen zijn wij één. Samen
zijn wij verantwoordelijk voor een mooiere wereld. Iedereen heeft een klein stukje
verantwoordelijkheid over iets, de ene over meer dan de ander, maar het is
belangrijk dat we deze wereld doorgeven aan elkaar. Allah zorgt dat Hij de wereld
met behulp van de ene groep mensen beschermt tegen een andere groep
mensen. Allah zegt in Zijn Boek, vertaald, dat die mensen uiteindelijk winnen:
die, als Wij hun macht op aarde geven, het gebed verrichten, de aalmoes
geven, het goede aanbevelen en wat verboden is verbieden. En het
eindbesluit in alles ligt bij God. (soera Al Hadj 41)

Mensen, deze wereld is ons te leen gegeven door Allah en wij moeten het samen
doen. In deze wereld liggen onze uitdagingen om het goede te doen, de toets van
het leven. Er is geen tijd te verliezen om wakker te worden, om te doen en om je
gewoontes te veranderen. Werk aan jouw geloof, doe het goede en spoor aan tot
de Waarheid en geduld. Niet alleen, maar samen! Niet morgen, maar vandaag!
Voordat je het weet ben je anderhalf jaar verder. Er is niemand die jou kan
garanderen wanneer jouw tijd is afgelopen. De beste tijd is de tijd voor Allah, help
deze wereld beter te worden en red uiteindelijk ook zo jezelf. Vergeet niet dat met
alles dat je van Allah krijgt dat de tijd óók een gift is, een gift te midden van het
verlies. Onder ons zijn er veel die dat maar niet willen zien en de tijd gebruiken
voor het verkeerde. Met de dood in je achterhoofd, vergeet ook niet te leven,
plezier te maken en te lachen, maar laat wel de tijd de vriend zijn van je goede
daden en niet een hulp van jouw slechte gewoontes.
Moge Allah ons tijd en leven geven, zodat wij onszelf kunnen verbeteren. Moge
Allah ons tijd en leven geven om Hem te vragen ons te vergeven. Moge Allah ons
tijd en leven geven om het goede te doen. Oh Allah, open onze ogen voor de
kansen die we van U krijgen. Ya Allah, geef ons tijd!! Moge Allah ons genoeg tijd
geven om onze slechte gewoontes te veranderen. Ya Allah! Vergeef ons de tijd
die wij ooit hebben verspild. Allahoemma, geef ons kennis. Allahoemma, geef de
juiste kennis aan de mensen van wie wij houden. 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 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.
Vrijdagpreek moskee Abi Bakr Nijmegen
Datum: 16 maart 2018
www.moskeeabibakr.nl

