In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle.
Alle eer is voor Hem, Hij die spijt accepteert, Hij die zonden 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 hoe wij
ons klaar moeten maken voor de gezegende maand ramadhaan. Over
een paar dagen komt de maand vol vergeving al, de maand van het
goede, de maand waarin wij zoveel kansen krijgen. Allah geeft ons
ramadhaan, zodat we extra ons best kunnen gaan doen.
Broeders en zusters, ramadhaan komt met Gods Wil voor onze ogen,
dat ze niet kijken naar wat niet mag en dat de ogen zich vullen met
tranen als wij Allah vragen om ons te vergeven voor de fouten die we
hebben gemaakt. Ramadhaan komt voor onze mond, zodat we
ophouden met roddelen en het goede gaan zeggen, aan Allah het
goede vragen en anderen waarschuwen voor dat wat verkeerd is.
Ramadhaan komt voor onze oren, zodat we ophouden met het
luisteren naar het verkeerde en gaan luisteren naar het goede, naar
Qoer’aan, naar de dingen die ons op het juiste Pad van de islaam
brengen. Ja, en ramadhaan komt voor het hart, zodat het goed en
zacht wordt voor anderen. Ramadhaan is bedoeld om het goede te
doen. We moeten ons met niets anders bezig houden dan met iets dat
nuttig is. Islaam moet jou van binnen veranderen en deze aankomende
maand is het beste moment waarop dat kan gebeuren. Allah (swt)
verwacht niet van jou een paar bewegingen alleen tijdens de
gezegende maand die gaat komen, nee, Hij zegt, vertaald als:

Oh jullie gelovigen, het vasten is verplicht voor jullie, zoals het
ook verplicht was voor de mensen die vóór jullie waren, zodat
jullie je best gaan doen tegenover Allah. (soera Al Baqarah 183)
Ja broeder of zuster, ramadhaan moet jou veranderen. Het moet een
beter mens en een betere moslim van jou maken. Het zijn geen lege
dagen die je moet vullen met de mooiste gerechten bereiden, nachten
doorhalen met Netflix of je vrienden alleen ontmoeten op een Fortniteeiland. Het zijn niet de uren waarvan je geen idee hebt wat je er mee
aan moet, omdat je alle slechte dingen die je gewend was nu opeens
‘eventjes’ niet meer mag doen. Nee, ramadhaan is bedoeld om jou
wakker te schudden dat er eens een dag komt dat je anders terugkijkt
op je leven en beseft dat je niets bereikt hebt om mee te nemen in
jouw graf.
Mensen, ‘waarom moeten wij vasten?’ Vaak wordt die vraag
beantwoord met dat het is om het gevoel van honger en dorst te
krijgen voor de arme mensen, maar wij, gelovigen, moeten als
antwoord geven dat het vasten om het gehoorzamen van Allah is.
Sommigen vasten om te lijnen en anderen vasten, omdat de dokter dat
tegen ze zegt. Er zijn niet-moslims die met ons meevasten en wij, wij
vasten omdat Allah dat van ons vraagt. Het is een stukje van het
krijgen van goed gedrag. Wie stopt met alles dat niet mag en weet dat
Allah hem ziet en in de gaten houdt, ja, als hij dat gevoel heeft, dan
gaat die persoon daarna niet meer naar de dingen die God verboden
heeft. Bewust zijn dat Allah jou ziet en hoort moet er op de weg van
een moslim zijn. Iemand die vast en daarna eet en drinkt wat van Allah
mag op de momenten die Hij toestaat, iemand die het echt alleen om
Allah en om niets of niemand anders doet, denk je dat die persoon op
een ander moment nog iets gaat doen dat Allah verboden heeft?
Moslims, bedenk dus goed dat het niet om het gevoel van honger gaat,
nee, want we moeten ook in deze heilige maand extra goed oppassen
voor de tong. De tong zorgt namelijk voor leugens en bedrog. We
moeten hier altijd proberen heel ver weg van te blijven, maar vooral in
deze maand, terwijl je aan het vasten bent, is het heel gevaarlijk. Je
kan met je tong door verkeerde woorden óók je vasten verbreken.
Vasten is niet alleen wat er door de mond jouw lichaam binnen komt,
maar ook wat door jouw mond naar buiten komt. Jouw woorden die
leugens zijn, horen niet bij het gedrag van een moslim, van een
vastende moslim. In een Overlevering zegt onze Profeet (saws):
‘Iemand die niet stopt met het zeggen van leugens en zich ook
zo gedraagt, Allah heeft het niet nodig dat die persoon stopt
met eten en drinken.’ (Boegari)

Broeders en zusters, begrijp wat er gezegd wordt. Allah heeft het niet
nodig dat jij dorst en honger hebt, als je liegt en bedriegt. Wat is de
waarde van ramadhaan als je liegt tegen je ouders, je baas of je liegt
om geld, bijvoorbeeld voor een uitkering? Waarom lieg je voor het geld
waarmee je je iftaar en je kleding voor het feest koopt? Hoe kun je
eerlijk zijn met jezelf als je niet eens eerlijk bent tegenover anderen?
Ja beste moslims, hoeveel waarde heeft ramadhaan als jouw gedrag
niet meer is dan niet eten en niet drinken? Wat is de waarde van
ramadhaan als je naar roddels, praatjes en loze woorden gaat
luisteren? Nee, gebruik je oren goed, zoals ze bedoeld zijn. Luister naar
de mooie woorden van Allah en naar de goede adviezen van je
broeders en zusters. Gebruik je tong voor het gedenken van Allah, voor
het zeggen van het goede en zorg voor een glimlach op het gezicht van
een ander door een grapje op zijn tijd.
Ramadhaan, het vasten is ons verplicht gemaakt, zoals het verplicht
was voor degenen voor ons. Ramadhaan met het vasten, zodat wij
godsvrees krijgen, ons bewust worden van dat Allah er echt is. Lieve
broeders en zusters, deze maand van vasten is geen gevecht tegen
honger en dorst, maar moet een gevecht zijn tegen jouw slechte
gewoontes. Als je uren slaapt en niks doet, dan mis je de Beloning van
Allah en is er op het einde van deze maand niets in jouw gedrag
veranderd. En zeg niet: “Ik doe al zoveel fout, het heeft geen zin.”
Nee, laat het Oordeel bij Allah, want Hij belooft dat Hij de gelovigen
niet voor schut zet op de Dag van het Oordeel. Blijf daarom bidden
voor de beste beloning. Verbeter jezelf iedere dag opnieuw, ook als je
gisteren een mindere dag hebt gehad. Blijf vragen, blijf smeken. Laat
daarom deze ramadhaan meer zijn dan vasten. Laat deze maand jou
wakker schudden. Laat door deze dagen Allah een vaste plaats in jouw
leven krijgen, niet één maand per jaar, niet alleen de momenten die je
vast of bidt, maar van dag tot dag en van uur tot uur, van wieg tot
graf.
Moge Allah ons vasten alleen voor Hem laten zijn. Moge Allah ons deze
ramadhaan nuttig laten zijn voor het veranderen van ons gedrag.
Allahoemma, bescherm ons tegen de hel. Allahoemma, open de deuren
van het Paradijs voor de mensen waar wij van houden. Oh Allah, breng
onze oemma samen. Oh Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze
oemmah. Ya Allah, stop de fitna in onze oemma. Ya Allah, ya Allah, ya
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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