In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle.
Alle eer is voor Hem, Hij Die luistert, Hij Die straft en vergeeft. 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 choetbah gaat deze week over tauwba. Tauwba wordt
vertaald met ‘berouw’. Als je berouw hebt, betekent het dat je echt
heel veel spijt hebt van iets. Als je berouw hebt, tauwba, dan wéét je
dat wat je deed echt niet goed was en je wilt het niet nog een keer
doen. Je wil er sorry voor zeggen. Ook Mohammed (saws), ons beste
voorbeeld, had berouw. Hij liet aan Allah zien dat hij spijt had.
Rasoelloellah (saws) heeft namelijk gezegd: “Bij Allah, ik zoek de
vergeving van Allah en laat meer dan zeventig keer per dag
spijt aan Allah zien.”
Broeders en zusters, niemand van ons is perfect en niemand van ons
maakt nooit een fout, maar het is belangrijk dat wij nadenken over wat
wij verkeerd doen. Als je goed nadenkt is er altijd wel iets waarvan je
diep in je hart spijt hebt. Dát is berouw! Dát is wat Allah (swt) aan jou
vraagt. In de H. Qoer’aan staat, als in een vertaling:
En jullie allemaal, vraag aan Allah om jullie te vergeven.
Misschien dat jullie dan succes krijgen. (soera An Noer 31)
Islamitische geleerden zijn het er over eens dat het voor iedereen,
iedere moslim, verplicht is om berouw te hebben. Deze echte spijt
maakt jouw zonden kapot, de zonden die jou weg hebben gehouden
van Allah, jouw Schepper, jouw Heer. Zeg met je hart sorry tegen Allah

voor alles dat je tegen Zijn regels in hebt gedaan. En beste broeder,
beste zuster, zonder uitzondering is er hier geen mens die geen fouten
heeft gemaakt in zijn of haar leven. Niemand is perfect, maar luister,
weet ook dat het niet de bedoeling is dat je een beetje sorry zegt en
dat je dan denkt dat het wel goed komt. Allah is de Vergevingsgezinde?
Ja, maar niet op díe manier!
Moslims! Pas op! Pas ook op voor de zogenaamde foutjes, de dingen
waarvan je denkt dat ze klein zijn. Zelfs als álle mensen zeggen: “Ah
joh, maakt niet uit, is een klein foutje.” Nee, zorg dat je je fouten nooit
als kleine foutjes gaat zien, want daarmee maak je het moeilijk om
spijt te krijgen of om uiteindelijk je gedrag te veranderen. En mensen!
Pas op! Pas ook op voor de zonden die je in het openbaar doet of die je
zelfs zélf vertelt aan mensen. Praat niet over je fouten. Ook wat je in je
verleden gedaan hebt is niet iets om trots op te zijn. Jouw praatjes kan
anderen op ideeën brengen, hoe goed je het misschien ook bedoelt als
waarschuwing. Maak ook de dingen die een ánder verkeerd doet niet
openbaar. Hou je mond als je weet dat je broeder of zuster iets
verkeerd heeft gemaakt. Een van de grootste fouten die wij kunnen
maken is als wij ’s avonds iets verkeerds doen dat wij dat ’s morgens
gaan vertellen aan andere mensen. Lieve broeders en zusters, Allah
(swt) heeft jou ’s nachts beschermt en niemand zag het. Waarom ga je
het nu zelf alsnog doorvertellen? Je moet weten dat als je het tegen
andere mensen zegt, dat het nóg een zonde is, twee keer zo fout! Als
je over zoiets praat, laat je het anderen misschien vervolgens ook wel
doen! Je helpt ze dus om fouten te maken in plaats van ze er ver weg
van te houden. Nu moet je dus niet denken dat als je iets stiekem
doet, dat het dan wel opeens mag. Nee en nog eens nee. Het is en
blijft fout. Het is en blijft een zonde, maar maak het in ieder geval, áls
je het hebt gedaan, niet nog erger dan dat het is. Bewust fouten
maken past niet bij een moslim.
Oh jullie die geloven, maar er is hoop. Het is nog niet te laat. Zoals je
hier nu zit, in leven en welzijn, is het nog steeds mogelijk om spijt te
hebben. Allah nodigt jou uit. In een Overlevering is gezegd dat Allah
zegt: “Ik ben voor iedere dienaar zoals hij denkt dat Ik ben. Ik
ben met hem waar hij Mij ook gedenkt. Bij Allah, Allah is meer
blij met de spijt van Zijn dienaar dan de blijheid van jullie als je
je verloren rijdier in de woestijn terugvindt. Wie een
handbreedte naar Mij toe komt, naar hem kom Ik een
armlengte; en wie een armlengte naar Mij toe komt, naar hem
kom Ik de ruimte tussen twee uitgestrekte armen. Als een
dienaar van Mij lopend naar Mij toe komt, ga Ik hem rennend
tegemoet."

Lieve mensen, hoe pak je dit nu aan als jij je leven wil verbeteren? Ik
help je: neem iets in je hoofd waar je spijt van hebt, iets dat jij
verkeerd hebt gedaan de laatste tijd. Doe dan het volgende. Ten
eerste, logisch, stop met wat je verkeerd deed. Laat het achter je.
Gisteren is niet vandaag en vandaag is niet morgen. Ten tweede: heb
spijt, écht spijt. Zeg sorry tegen Allah. Ten derde: weet met al het
geloof dat je hebt dat je deze fout ook echt nooit meer wil maken. De
wil om het te doen moet helemaal weg zijn. En mensen, stel nu voor
dat er iemand anders bij hoort, omdat je misschien iets weggepakt
hebt van deze persoon of omdat je geroddeld hebt, dan vergeet niet
dat je in dat geval ook de schade moet terugbetalen. Bij roddelen en
slecht praten, zul je die persoon ook om vergeving moeten vragen.
Broeders en zusters, het is nog niet te laat. Jouw spijt, jouw berouw,
kan jou vandaag nog redden. Ga niet terug naar de plekken waar het
ooit gebeurde. Haal de spullen uit jouw leven die er aan herinneren.
Vul je tijd zoveel mogelijk met goede dingen, met het lezen van de H.
Qoer’aan, het denken aan Allah en de deuren van de moskee staan
ieder gebed opnieuw weer open voor jou. Kijk rond voor de juiste
mensen waar je goede dingen mee kan gaan doen en hou altijd in je
achterhoofd de straf én beloning die Allah klaar heeft staan.
Moge Allah onze slechte daden vergeven en de goede daden belonen.
Oh Allah, help ons en sterk ons. Oh Allah, laat ons spijt hebben van
wat wij verkeerd deden. Oh Allah, beloon ons voor wat wij doen. Oh
Allah, laat ons blind zijn voor de fouten van anderen. Ya Rabb, open de
Poorten van 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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