In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer
is voor Hem, Hij Die alles geeft, Hij Die alles 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 het tijdelijke,
wereldse leven en het Hiernamaals dat voor de eeuwigheid is. Allah (swt) heeft
de wereld gemaakt, met alles dat we kunnen zien en zelfs niet kunnen zien, maar
Hij heeft vooral ook het Hiernamaals gemaakt, met alles wat er in en erop is, wat
we nog niet hebben kúnnen zien en zelfs niet eens konden bedenken. Op deze
wereld van nu zijn ook wij: de mensen, die door Hem gemaakt zijn met een doel.
Ja, wij hebben van God een opdracht meegekregen. Het is een test voor ons in
deze wereld. De wereld met het wereldse waar we die test hebben, in dit leven
met alles dat wat wij kunnen gebruiken in de tijd dat wij hier op aarde zijn, moeten
we dus doen met de eeuwigheid die voor ons ligt. Het is de kunst om het
wereldse zó te gebruiken dat het je in het Hiernamaals gaat helpen. Kies je voor
deze wereld, dan ga je zeker verliezen, maar kies je voor het Hiernamaals, dan
word je uiteindelijk een van de winnaars.
Broeders en zusters, de wereld van hier en het Hiernamaals met zijn Vuur en
Tuinen horen bij elkaar, maar ze hebben een haat-liefdeverhouding. Als je teveel
aandacht geeft aan de een, dan wordt de ander jaloers en als je de ander teveel
aandacht geeft, wordt de een jaloers. Daarom moet je ergens tussen die twee in
het midden jouw weg zien te vinden om uiteindelijk in het Hiernamaals beloond te
worden. Dat doel moet je voor ogen houden. De test van het leven hier is voor de
beloning dáár.
Allah test iedereen op Zijn manier. De een krijgt veel en de ander krijgt weinig.
Dáár gaat het uiteindelijk niet om. Je hoeft jezelf niet af te vragen waarom jíj al die
ellende krijgt en een ander niet, nee broeders en zusters, iedereen krijgt zijn
eigen test en Allah kijkt naar hoe je daar mee omgaat. In Zijn Boek staat over een
man die rijk was en veel wist, vertaald:

Koroen was iemand die bij het volk van Moesa hoorde, maar hij was
arrogant tegenover hen. Wij hadden hem zoveel schatten gegeven dat zijn
sleutels maar met moeite door een groep sterke mannen gedragen kon
worden. Toen zeiden de mensen tegen hem: “Je moet niet zo opscheppen,
want Allah houdt niet van opscheppers.” (soera Al Qasas 76)
Toch vond de man dat alles dat hij in deze wereld kreeg terecht was en hij voelde
zich zo trots over wat hij had en wist. Ik hoef jullie niet uit te leggen dat het niet
goed afliep met deze man.
Oh jullie die geloven, hoe moeten wij omgaan met de doenja en de agira, met het
hier en dat wat komt? Leef alsof je het eeuwige leven hebt, maar als je aan de
dood denkt, doe dan alsof je morgen zult sterven. De wereldse wereld waar je nu
voor werkt, kun je niet meenemen en als je niet oppast hebt je niets voor het
Hiernamaals verdiend, omdat je zo druk was met het leven hier. Daarom moet
een moslim die een moslim wil zijn, rechten geven aan het huis van hier én
rechten voor het huis van daar. Want broeders en zusters, er komt een Dag, de
Laatste Dag, waarop alles voorbij is. Alles is voorbij... en wat heb je dan
verdiend? Allah schudt ons wakker als Hij ons in Zijn Boek waarschuwt met de
Woorden, uitgelegd:
Maar als de grote ramp komt, de Dag dat de mens zich herinnert dat wat hij
heeft gedaan en het moment dat het vlammende Vuur te zien is voor de
mensen die het zien, dan is de eindbestemming voor de overtreder die niet
wilde luisteren en die het leven van deze wereld het belangrijkste vond, het
Vuur van de hel. Maar wie bang was om voor zijn Heer te komen staan en
die zichzelf weg hield van verkeerde gevoelens, voor diegene is de
Paradijstuin zeker de plek waar hij zal zijn. (soera Al Nazi’aat 34-41)
Oh lieve mensen, bedenk hoe kort dit leven is tegenover de eeuwigheid. Is het
dat dan allemaal waard? Het leven is als iemand die we weg zien lopen en waar
we eigenlijk alleen nog maar de rug van zien. Het is voorbij en komt niet meer
terug. Als je moeilijkheden hebt in je leven, weet dan dat die achter je liggen of
achter je komen te liggen en dat jij degene bent die ze meeneemt. Bedenk je dat
dit een test is van Allah, Die om jou geeft, Die kijkt hoe jij sterker wordt en bedenk
vooral, je kunt beter híer problemen hebben dan in het Hiernamaals. Ja, hoe kort
is dit leven tegenover de eeuwigheid? Wat is het allemaal waard?
Broeders en zusters, in de Heilige Qoer’aan horen we over de vele profeten en
wijze mensen die ons waarschuwen voor wat komen gaat. Sommige mensen en
volkeren luisterden, anderen weigerden de Waarheid te geloven. In de familie van
de farao van Egypte, die niet naar de profeet Moesa (as) wilde luisteren, horen
we dat een van de gelovige familieleden de wijze woorden zegt tegen de mensen
die niet wilden geloven:

“Oh mijn volk, dit leven van deze wereld is alleen maar een tijdelijk
pleziertje; en het Hiernamaals is het echte, blijvende thuis. Wie kwaad doet,
krijgt precies hetzelfde terug, maar wie goed doet, man of vrouw, en gelovig
is, die gaat het Paradijs binnen en krijgt alles zonder afrekening.” (soera Al
Ghafir 39-40)
Dienaren van Allah, op de Laatste Dag, de Dag van het Oordeel, op Yaum al
Qiyama, helpt spijt en jouw sorry niet meer. Je moet er nú iets voor doen. Je
wordt nú gewaarschuwd, terwijl je de straf nog niet ziet, maar wel weet dat die er
is. Allah zegt:
Op die Dag wordt de hel binnen bereik gebracht en op die Dag zal de mens
de waarschuwing willen volgen, maar hoe kan de waarschuwing hem dan
nog helpen? Hij zegt dan: “Oh, had ik in mijn leven maar iets gedaan!”
(soera Al Fadjr 23-24)
Mensen, heb godsvrees, weet dat er een Dag komt waarop het voorbij is en doe
daarom wat Allah aan jou vraagt. Bescherm jezelf, bescherm je familie en
bescherm de mensen om jou heen waar je om geeft. Doe je ding hier en bereid je
voor op wat komt. Sta met je voeten op de aarde en met je hoofd in de hemel.
Deze wereld is eindig en het Hiernamaals is eeuwig. Benut daarom de tijd die je
nu gegeven is, benut het op goede en op slechte dagen. Neem afstand van je
fouten en laat ze achter je om zo uiteindelijk een van de gelukkigen, een van de
bewoners van het Paradijs te worden.
Moge Allah ons deze wereld op de juiste manier laten gebruiken. Moge Allah
onze slechte daden vergeven en de goede daden belonen. Moge Allah onze
ouders belonen voor het leven dat zij ons gaven. Ya Allah, vergeef ons. Ya Allah,
vergeef ons. Ya Allah, vergeef ons. Oh U die vergeeft, laat ons genadig binnen in
het Paradijs. Ya Rabb, test ons niet met meer dan wat wij aankunnen. Oh Allah,
neem ziekten weg van de zieken. Oh Allah, verlos alle mensen van bezetting,
onderdrukking en tirannie. Leid onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. 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.
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