In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle.
Alle eer is voor Hem, Hij die hoort, Hij die geeft. 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 deze
maand van dhikr, van het denken aan en het gedenken van Allah. Dit
noemen we dhikr in het Arabisch en zorgt ervoor dat het hart zacht
wordt. Het hart van de mens is iets heel bijzonders dat Allah gemaakt
heeft en het heeft het nodig dat wij God gedenken. Als we dat namelijk
niet doen, dan verroest ons hart, zoals ook ijzer door roest wordt
weggevreten. Het gedenken van Allah is voor de mens zoals een plant
ook water nodig heeft. Iedereen weet dat zonder water de plant slap
wordt en verdroogt. Dhikr haalt de dorst en de roest van het hart weg.
Het moet daarom iets zijn dat gewoon door ons leven heen zit. Het
houdt niet op met een vijfdagelijks gebed, maar het gedenken van
Allah zit in alles, in je kleding, je hoofddoek, je baard, de verbazing in
de wonderlijke wereld om jou heen die door Allah uit het niets gemaakt
is, ja alles! Dhikr is wat moet zijn in jouw dagelijks leven. Het kent
geen grenzen
Mensen, wij doen zo vaak iets verkeerd, maar Allah blijft zo goed voor
ons. Hij nodigt ons uit om naar Hem toe te komen, het rechte Pad te
volgen en het Paradijs te verdienen. Er is niemand voor nodig om dat
aan Allah te vragen. Wat jij fout hebt gedaan en waar je voor vergeven
wil worden, kun je rechtstreeks aan God vragen. Daar hoef je geen
zorgen over te hebben: Allah hoort jou, zonder een tussenpersoon te
vragen. Allah zegt, vertaald:

“Ik ben nabij. Ik luister naar het gebed van de smekende ,
wanneer hij Mij iets vraagt.”(soera Al Baqarah 186)
Onderschat nooit de kracht van een doea, één doea kan jouw leven van
jou totaal veranderen. Een doea kan in elke taal, op elke schone plek
en zelfs in je eigen woorden. De doea is de brug tussen wanhoop en
hoop, de doea is de brug tussen duisternis en licht en de doea is de
brug tussen verdriet en vreugde. Het maakt niet uit wie je bent en het
maakt niet uit hoeveel fouten je in het verleden hebt gemaakt. Voel je
dus nooit schuldig om Allah (swt) te smeken voor wat je wil.
Broeders en zusters, en laten wij in onze doe’a niet alleen denken aan
onszelf of de mensen die wij kennen, maar laten wij juist nu denken
aan alle andere moslims waar dan ook ter wereld die wij niet kennen,
maar die onze doe’a wel nodig hebben. Denk aan onze broeders en
zusters en alle mensen in oorlogsgebieden, in bezette gebieden, die op
de vlucht zijn, die ziek zijn of die door wat dan ook het extra zwaar
hebben deze ramadhaan.
Moslims, wij hebben Allah zo hard nodig, terwijl Hij ons niet nodig
heeft. Hij zegt ons om Hem te aanbidden, of je dat nou wil of niet,
zonder dat Hij er beter of slechter van wordt. Wij wel, want de mensen
die daar naar luisteren en doen wat Allah aan ons vraagt, die
beschermen zich tegen de problemen die gaan komen. Ooit komt er
een Dag waarop Allah ons beloont of bestraft voor wat we nu aan het
doen zijn. Als je dat vergeet, dan werk je jezelf uiteindelijk diep in de
problemen. Als we om ons heen kijken, zien we dat velen blind zijn
geworden en slaven werden van het systeem. Het enige dat nog
belangrijk voor ze is, is geld en eten. Wie ze nu zijn is voor hen
belangrijker dan wat de toekomst brengt. Zij missen de Leiding van de
Heer. Zij durven niet te kijken naar het onbekende wat voor hen ligt.
Als ze dan niet krijgen van wat ze nu willen hebben, worden ze boos.
Zij snappen niet dat alles dat vandaag goed en mooi lijkt, dat het je
morgen in problemen kan brengen. Ze begrijpen niet wat het échte
doel van het leven is, maar ze werken aan de wereld van nu die voorbij
gaat.
Oh jullie die geloven, Allah (swt) zal ons vrijlaten uit de hel. Ja echt,
Allah gaat mensen vrijlaten uit de hel. Dagelijks zal Allah mensen
toelaten in het Paradijs die ervoor in de hel waren. Verlies daarom niet
de hoop. Zeg niet: “Ik doe al zoveel fout, het heeft geen zin.” Nee, laat
het oordeel bij Allah en blijf hopen en bidden voor de beste beloning.
Verbeter jezelf iedere dag opnieuw, ook als je gisteren een mindere
dag hebt gehad. Blijf vragen, blijf smeken. Weet dat de smeekbede van
sommige mensen in principe altijd verhoord worden. De Profeet (zvmh)

heeft gezegd: “Van drie personen worden de smeekbeden niet
geweigerd: iemand die vast tot hij zijn vasten verbreekt, een
goede en eerlijke leider en de persoon die onrechtvaardig wordt
behandeld.”(Tirmidhi)
Dienaren van Allah, dit is de maand dat je op je best hoort te zijn. We
zijn halverwege en denk even na over hoe je het tot nu toe doet. Dit is
de maand dat je, als het goed is, op je best bent. Of kan je nog beter?
Laat al jouw aanbidding en alles wat je doet voor Allah zijn en alleen
voor Allah. Hoop op en smeek voor Zijn beloning. En of het nu zo koud
is dat er ijsberen voorbij komen of dat het zo heet is dat de mussen
van het dak afvallen, dank Allah deze maand voor de kansen die je
krijgt om te laten zien dat je dit voor Hem doet. Laat jouw liefde voor
Allah aan Hem zien. Dit is de maand om daarvoor je allerbest te doen.
Niet klagen, maar dragen. Dat zijn de manieren van een moslim, dat is
hoe onze oemmah is.
Broeders en zusters, geef deze bijzondere maand haar rechten. Deze
maand is er voor jou iets te winnen. Allah heeft zoveel voordelen aan
ons gegeven, vooral deze maand met al haar kansen. Daarom moet je
goed doen en je gedrag veranderen. Zeg sorry tegen Allah voor wat je
deed en voor wat je niet deed. Je moet dit achter je laten en deze
ramadhaan gebruiken als een nieuw begin. Jouw verleden bepaalt niet
je toekomst en jouw fouten bepalen niet je goedheid. Smeek Allah om
vergeving en maak je geen zorgen dat het niet eerlijk is, omdat je al zo
vaak dezelfde fout maakte. Je beste best doen is voor Allah genoeg,
alleen al het probéren de fout niet meer te maken is wat Allah wil zien.
Smeek Allah, vraag Allah, om alles wat je wilt en zorg dat je Hem
dankbaar bent. Zie de kansen, pak het voordeel en krijg, hier of later,
van Hem de beste beloning.
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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