In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer
is voor Hem, de Alleshorende, de Allesziende. 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 de waarheid dat
niets verborgen blijft. Dat zorgt voor ons als moslims voor godsvrees, maar
daarbij moeten wij ons niet vergissen met dat wat godsvrees betekent. Het is niet
dat we bang zijn van Allah (swt). Er is namelijk geen reden om bang te zijn of
angst te hebben voor Hem, behálve om wat jijzelf verkeerd doet. Vrees voor Allah
betekent dus voor een moslim dat hij de zonde haat en daarom vreest voor het
Oordeel van Allah over die zonde.
Broeders en zusters, wij moeten weten dat wij kunnen en mogen veranderen als
we zien dat we op de verkeerde weg zijn gekomen. Je mag zo van je fouten leren
als je erachter gekomen bent wat de Juiste Weg is, de Weg van dankbaarheid
tegenover Allah. Hoe ver je ook verdwaald was, je bent weer terug welkom om te
komen op Zijn Rechte Weg. Laat je dan niet gek maken door de mensen die
zeggen dat je anders bent, omdat je vroeger anders was, dat je net zo verdwaald
was als hen en dus niet beter bent dan hen. Zij willen jou weer opnieuw
uitnodigen naar het slechte. Zij doen alsof er geen weg terug is. Zo zegt Firaun
dat ook tegen de profeet Moesa (as), vertaald als:
Jij hebt gedaan wat je hebt gedaan en je bent nu een van de ondankbare.
(soera Asj Sjoearaa 19)
Moesa is inderdaad opgegroeid bij de mensen die niet het juiste deden tegenover
Allah, maar zoals hij zelf ook zegt als antwoord, is het iets dat achter hem ligt, iets
van vroeger.

Ja mensen, want er komt een moment in je leven dat je je beseft dat er meer is.
Als je dat weet, dan wil je ook het goede doen tegenover Degene die jou op deze
wereld heeft gezet. Allah zegt in Zijn Boek, als in een vertaling:
Hij is het Die de hemelen en de aarde in zes dagen uit het niets heeft
gemaakt; daarna zette Hij zich op de Troon. Hij weet wat in de aarde gaat en
wat er uit komt, en wat van de hemelen afdaalt en wat er naar toe opstijgt.
Hij is met jullie waar jullie ook zijn, want God ziet alles wat je doet. (soera Al
Hadied 4)
Besef je wat Hij hier tegen jou zegt: Hij ziet jou en is Getuige van wat je doet. Hij
ziet jou waar je ook bent, op land of op zee. Hij ziet jou in de nacht of overdag,
thuis of in de stad, in het veld of in de woestijn. Hij ziet jou. Alles wist Hij al en
alles gebeurt in Zijn Zicht en alles gebeurt Zijn Gehoor. Hij hoort je praten en Hij
ziet wat je doet. Hij kent jouw geheimen en Hij weet wat je in het openbaar
verteld.
Daarom zegt het Heilige Boek ook, vertaald:
Voor Allah is niets verborgen, niets op aarde en niets in de hemelen. (soera
Al Imraan 5)
En dat wordt nog eens bevestigd als Hij zegt, uitgelegd als:
Ja want echt, jouw Heer let goed op. (soera Al Fadjr 14)
Broeders en zusters, de Woorden van Allah zijn door veel profeten uitgelegd. Zij
hebben geprobeerd de mensen duidelijk te maken wat er van de mensen
verwacht wordt. De laatste boodschapper, onze geliefde profeet Mohammed
(saws) heeft daarom ook veel mensen advies gegeven waar wij nu nog steeds
iets aan hebben. Zo heeft hij gezegd: “Vrees Allah waar je ook bent en doe na
iets slechts ook iets goeds, zodat het goede het slechte laat verdwijnen. En
ga op de beste manier met de andere mensen om.” In een andere
Overlevering vertelt Ibn Abbas over een ontmoeting met Rasoelloellah (saws) en
de wijze woorden die hem geleerd werden : Op een dag zat ik gehurkt achter
de Profeet (saws) en hij zei me: “Jongeman! Ik zal je iets leren: Doe goed
tegenover Allah, dan is Allah goed voor jou. Als je iets vraagt, vraag het
Allah. Als je hulp vraagt, vraag deze dan aan Allah. Als alle mensen hun
krachten zouden verzamelen om jou een voordeel te geven, dan krijg je dit
voordeel alleen als Allah het zo heeft opgeschreven voor jou. Als ze echter
al hun krachten zouden verzamelen om jou iets slechts te geven, dan kan
het alleen gebeuren doen als Allah dit ten nadeel voor jou zo heeft
opgeschreven.” (At-Tirmidhi)
Oh jullie die geloven, Allah weet, Allah hoort en Allah ziet. Wij worden uitgenodigd
naar Zijn Weg. Ons wordt geleerd om samen te leven en het goede te doen. Ons
wordt geleerd te doen wat Allah aan ons vraagt en een beter mens te worden op
die Weg. Zeg niet: “Ik deed zoveel verkeerd, het heeft toch geen zin.” Ja, Allah is

jouw Getuige, Hij zag en hoorde dat wat jij verkeerd deed. Maar mensen, Allah is
óók jouw Getuige van jouw verbetering. En niemand,
echt niemand van ons is perfect. Iedereen van ons maakt fouten, zal fouten
blijven maken en misschien mág je zelfs wel fouten maken als je er uiteindelijk
maar iets van hebt geleerd.
Broeders en zusters, de Weg van Allah is een manier van leven en als je dan je
ogen én je hart opent voor Allah, dan kan je uiteindelijk niet anders dan alles te
willen doen om aan jouw Schepper en de almachtige Gever te laten zien hoe
dankbaar jij bent. Hij ziet jou, Hij hoort jou, Hij is jouw Getuige, daarom, vrees
God! Heb taqwa! Zoek de godsvrees in jouzelf! Het is bizar om te denken, het
komt wel goed later. Welke later? Jij weet niet waar en wanneer de dood komt.
Niemand weet in welk land hij sterft en als de Engel van de Dood je morgen en
misschien zelfs nog voor ’asr vandaag komt halen, waar is jouw spijt dan? Vrees
God! Heb taqwa! Wie vergeeft jouw verkeerde daden? Wie is de Barmhartige?
Wie bepaalt jouw plek in hemel of hel? Ja lieve moslims, hou van Allah meer dan
van wie of wat dan ook. Weet dat Hij jou altijd ziet en omdat je dat weet, zal je het
slechte niet eens meer willen doen. Wie wil niet opbouwen, wie wil niet iets
bereiken? Jouw lichaam is stof en wordt weer stof, maar jouw ziel is voor eeuwig.
Werk voor de eerlijkheid, werk voor jouw einddoel, werk voor het Paradijs.
Moge Allah ons brengen op de Weg die ons leidt naar het Paradijs. Moge Allah
ons beschermen in deze wereld. Moge Allah ons beschermen in de Wereld
hierna. Ya Allah, laat ons dankbare moslims zijn. Oh Allah, laat ons dankbaar en
geduldig zijn voor alles wat wij van U ontvangen. Moge Allah door ons goede
voorbeeld anderen op het Pad van de islaam brengen. Open de Deuren van het
Paradijs voor de mensen waar wij van houden.Ya Rabb, verlos alle mensen van
bezetting, onderdrukking en tirannie. Leid onrechtvaardige leiders tot
rechtvaardigheid. Oh 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.
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