In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle.
Alle eer is voor Hem, de Leidinggevende, de Liefdevolle. 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 komst
van de heilige maand ramadhaan. Dit is een heel speciale maand tussen
alle andere maanden. Allah (swt) heeft in deze maand een van de vijf
zuilen van de islaam geplaatst: het vasten tijdens ramadhaan. Met nog
minder dan één maand te gaan, is het goed om vast vooruit te blikken op
de bedoeling hiervan, want veel mensen letten niet goed op en worden
misschien pas wakker als ramadhaan begonnen is. Velen van ons leren op
dit moment hard voor examens en anderen maken plannen wat ze gaan
doen in de zomervakantie. Ja mensen, planning en voorbereiding is
inderdaad belangrijk en de maand sja’baan is de planning en
voorbereiding van de vastenmaand ramadhaan! Hoeveel van ons hebben
dat niet in de gaten en laten de kansen liggen? Wij moeten wakker
worden en als voorbereiding van ramadhaan onszelf van binnen wassen.
Dit is het moment om dat te doen.
Ramadhaan; deze maand van vasten is bedoeld om jezelf tegen de
zonden te beschermen. Vraag jezelf eens af, volg je de Weg van Allah één
maand per jaar of wil je de andere elf maanden ook op het juiste Pad zijn?
Vast jij omdat het nou eenmaal zo hoort of vast jij omdat je iets wil
bereiken? Als je je lessen niet leert deze maand, weet dan dat Allah (swt)
niet op jouw vasten zit te wachten. Moslims, in deze maand zijn de deuren
van genade en goedheid geopend en zijn de deuren van het hellevuur
gesloten, zoals Rasoeloellah (saws) ons heeft gezegd. Allah nodigt jou nu
uit om het goede te doen, te doen wat Hij vraagt, te blijven doen en om
vergeving te vragen.

Dienaren van Allah, zoals Allah zelf zegt, wat vertaald kan worden als:
De maand ramadhaan is de maand waarin de Qoer’aan is
neergezonden als leiding voor de mensen, met duidelijke bewijzen
van die leiding en het onderscheid tussen goed en fout... (soera Al
Baqarah 185)
De H. Qoer’aan is van wat we het Goedbewaarde Hemelse Boek noemen
in één keer in Zijn geheel neergedaald naar de laagste hemel tijdens
ramadhaan. Vervolgens werd het vanuit daar stukje voor stukje aan de
Boodschapper van Allah (zvmh) geopenbaard om het verschil te maken
tussen goed en fout, tussen wat we zelf willen en wat de bedoeling is. Het
Boek geeft ons dus die leiding.
Broeders en zusters, en wat een voordelen zitten er aan het vasten! Deze
maand zorgt er ook voor dat je ziet dat je je lichaam onder controle kunt
houden en dat je jezelf kunt beheersen. Door het vasten leer je om
structuur in je leven te krijgen, om dingen te ordenen zoals jij zelf wilt. Je
leert veel bewuster om keuzes te maken. Omdat je dit leert, kun je dus
daarna beter kiezen voor de dingen die ons zijn toegestaan en wegblijven
van wat verboden is. Dit doe je namelijk al een hele maand. Een hele
maand laat je zien hoe sterk je bent, laat zien dat je jezelf geleerd hebt
om ook de rest van het jaar dit te kunnen. Vergeet ook niet dat een ander
voordeel is dat het vasten onze oemma, onze islamitische gemeenschap,
versterkt. Wereldwijd, van Indonesië tot Suriname en van Zweden tot
Nieuw-Zeeland vasten de moslims en jij bent er één van.
Oh jullie die geloven, in plaats van je tijd te verspillen met onzinnige
dingen in het leven, moet je wakker worden en zien wat jouw doel op
deze aarde is. Deze wereld is eindig en het Hiernamaals is oneindig. Wat
jij nu doet, is werken voor later. In het Hiernamaals zijn vuur van
bestraffing en Tuinen van beloning. Als jij niet leert voor een examen of
als jij geen vliegtuigticket koopt voor je vakantie, hoe denk jij dan ooit
jouw doel te kunnen gaan bereiken? Als jij geen vergeving vraagt aan
Allah, als jij niet vast, terwijl je kunt vasten, als jij niet bidt, terwijl je kunt
bidden en als je geen Qoer’aan leest, terwijl je wel kunt lezen... hoe denk
jij dan ooit dát doel te gaan bereiken? Nee, je moet goed voorbereid zijn
en sja’baan, de maand van nu, is het moment om wakker te worden
voordat ramadhaan is begonnen.
En moslims, wij zijn niet altijd evenveel bezig met islaam. Ieder moment
is anders en we veranderen met de tijd, zowel positief als negatief.
Levenservaring verandert ons met de Wil van Allah. Allah (swt) vult voor
ons het leven en iedere dag die wij op aarde blijven is een winst voor ons,
een dag vol kansen, een dag om onszelf goed voor te bereiden op het
einde dat iedere maand dichterbij komt. De slimme mensen plukken
daarom iedere dag van het leven, doen wat ze kunnen en planten het
goede in hun harten. Deze maand, net voor ramadhaan, is daarom een

kans die wij krijgen van Allah. Pak die en bereid je voor op wat komen
gaat.
Oh jullie die geloven, er is geen maand waarin wij zoveel bezig zijn met
onszelf te verbeteren als de maand die komt. En nee, niemand van ons is
perfect. Niemand die hier zit heeft nog nooit een fout gemaakt, maar juist
nu, juist nu in deze ramadhaan, met alle fouten en tekortkomingen die wij
hebben, doen wij ons best, niet meer en niet minder, ons best om ons
hele lichaam onder controle te houden. Onze handen vasten, onze voeten
vasten, onze ogen vasten, onze oren vasten, onze tong vast en ja, onze
buik vast. Broeders en zusters, vast deze ramadhaan, vast met jouw hele
lichaam en laat jouw liefde en gehoorzaamheid aan Allah zien. Laat jouw
slechte gewoontes achter je, word een stralend voorbeeld voor anderen en
vergeet niet dat iedere ramadhaan, en iedere week, en iedere dag de
laatste kan zijn.
Moge Allah ons vasten accepteren. Moge Allah ons vasten alleen voor Hem
laten zijn. Moge Allah ons deze ramadhaan nuttig laten zijn voor het
veranderen van ons gedrag. Ya Rabb, geef ons de kans om te vasten
tijdens de aankomende ramadhaan. Allahoemma, bescherm ons tegen de
hel. Ya Rabb, neem ziekten weg van de zieken. Ya Rabb, geef wijsheid
aan onze broeders en zusters in deze komende tijd van examens. 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. 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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