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 uitleg van de choetbah gaat deze week over tauwba
en het terugkeren naar Allah. Ja broeders en zusters, over dit
onderwerp hebben we al vaker gesproken: spijt, het hebben van echte
spijt. Als jij aan Allah laat zien dat je wéét dat je verkeerd bezig bent,
als je sorry zegt tegen Hem en het niet meer doet, dan heb je aan
Allah laten zien dat jij om vergeving vraagt. En geloof me, Allah is de
meest Vergevingsgezinde: Hij wíl jou vergeven, maar de vraag is: wíl
je vergeven worden?
Oh jullie die geloven, Allah heeft gezien wat jij deed. Hij zag het goede
en Hij zag het foute. Het is belangrijk dat je spijt krijgt van deze fouten
en probeert het niet meer te doen. Als Allah wil, dan vergeeft Hij jou
alles. Allah vergeeft alles wat Hij wil en Hij bestraft wat Hij wil. Blijf dus
hopen op die vergeving van Hem. Met echte, diepe spijt mag je altijd
hopen op dat jouw Heer jou vergeeft. Hij zegt, vertaald als:
Oh Mijn dienaren, als jullie het verkeerde tegenover julliezelf
hebben gedaan, dan moeten jullie de hoop op de goedheid van
Allah zeker niet opgeven. Allah vergeeft alle slechte daden. Hij
is echt de Vergevingsgezinde, de Genadevolle. (soera Az Zoemar
53)
Ja, horen jullie dit? Allah roept jou, Zijn dienaar. Hij vraag jou iets, Hij
geeft jou hoop. Hij geeft jou nieuwe kracht en leidt jou zo terug naar
Zijn veilige paden. Hoe donker het dal ook is geweest, jij hoeft geen
gevaar te vrezen als jij spijt hebt, want Hij geeft jou hier weer kracht

om opnieuw te beginnen. Alles wat jij gedaan hebt, kán Allah vergeven
en er is geen slechtheid te verzinnen of het ligt binnen de
mogelijkheden van Allah om het te vergeven. Sommigen van ons zijn
dat vergeten, dus broeder of zuster, Allah nodigt jou uit om spijt te
hebben. Denk niet dat het niet vergeven kan worden. Twijfel niet aan
Allah, twijfel niet aan wat Hij wil en kan. Daarom zegt Hij, uitgelegd
als:
Want het is echt waar, Ik ben Vergevensgezind voor iedereen
die spijt heeft en die gelooft en die het goede doet en de juiste
Weg volgt. (soera Taha 82)
En laat de slapenden van nu wakker worden voor het te laat is. Veel
van ons denken dat ze een eeuwig leven hier op aarde hebben, maar
ieder leven is eindig. Zelfs de wereld kent een einde. Onze tijd staat
vast bij Allah (swt), maar is voor onszelf onbekend. Alles wat wij van
Hem hebben gekregen moeten we op de beste manier gebruiken,
vóórdat het te laat is. Na onze dood is die kans namelijk voorbij. Kijk
hoe snel de tijd is gegaan en bedenk je hoe het al weer een jaar
geleden is dat de vorige ramadhaan achter ons ligt, hoe wij al weer een
jaar geleden hier samen kwamen na het vasten. Langzaam stapelen we
zo wat we doen op de weegschaal van goed en kwaad. Bereid je
daarop voor, voordat het te laat is.
Oh jullie die geloven, Allah heeft Zichzelf de oneindige Vergever van de
zonden genoemd. Hij vraagt ook aan de mensen, aan ons, de kinderen
van Adam, in de H. Qoer'aan om elkaar te vergeven, maar niemand
kan vergeven zoals Allah dat doet. Hij geeft alles en Hij heeft ook
geduld, eindeloos geduld. Kijk naar wat Hij aan de mensen vraagt om
te doen, terwijl er zoveel mensen, óók moslims, gewoon maar doen
waar ze zelf zin in hebben. Toch heeft Allah geduld met hen en geeft ze
tijd tot ze spijt krijgen en vergeeft hen dan. Ja, als de mensen dan iets
goeds doen, dan verdubbelt Allah (swt) de beloning. De Profeet (zvmh)
heeft gezegd: “Allah spreidt Zijn Hand uit tijdens de nacht om de
spijt te accepteren van iemand die het verkeerde deed tijdens
de dag en Hij spreidt Zijn Hand uit tijdens de dag om de spijt te
accepteren van iemand die het verkeerde deed in de nacht. Dit
gaat zo door totdat ze zon opkomt in het westen.” (Moeslim) Dat
de zon opkomt in het westen, is een teken dat de wereld voorbij is en
de Dag van het Oordeel is gekomen.
Moslims, ja, Allah is Degene die vergeeft wat je verkeerd doet en
Degene die jouw spijt accepteert, maar Hij is ook Degene die straft als
je zonder spijt doorgaat met het verkeerde. Kom op de juiste Weg van
gehoorzaamheid en houd die vast. Waar en wanneer dan ook, blijf het
goede doen en krijg de beloning die daar bij hoort. Hij verdubbelt het
voor jou en verdubbelt dan ook jouw kracht. Denk aan die warme

dagen van de vorige ramadhaan waarin het je lukte om zoveel uren
met zoveel warmte te vasten. Vooraf dacht je dat het onmogelijk was,
maar toch heb je het gedaan! Al het slechte waarvan je nu denkt dat
het onmogelijk is om het los te laten, jawel, het kan wel. Met de Wil
van Allah kan je dit óók.
Mensen, 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 moment meer de Qoer’aan
kunt pakken om te lezen, geen dag meer kunt kiezen om te vasten en
hoe graag je ook nog één gebed zou willen doen, het kan niet meer.
Hoe hard je ook nog zou smeken en zou vragen, hoeveel spijt je ook
hebt… 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 vraag Allah jouw fouten te vergeven,
voordat deze wereld is afgelopen. De tijd tikt daarvoor weg. Iedere
maand die voorbij is gegaan, iedere week die achter je ligt en iedere
dag die niet meer terugkomt, het waren kansen. Alleen de daden
blijven en alles wat je deed, en waarom je het deed, en de vergeving
die je daarover hebt gevraagd, zijn bekend bij Allah. Allah is de meest
Vergevingsgezinde: Hij wíl jou vergeven, maar de vraag is: wíl je
vergeven worden?
Moge Allah ons vergeven. Moge Allah onze harten openen, zodat wij
anderen vergeven. Oh Allah, bestraf ons niet als wij vergeten of als wij
fouten maken. Oh Allah, verlicht ons Pad en leid ons. Oh Allah, beloon
onze verborgen goede daden. Oh Allah, vergeef onze verborgen.
slechte daden. Oh Allah, vergeef al onze slechte daden, de eerste tot
laatste, de kleine tot de grote. 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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