In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle.
Alle eer is voor Hem, de Zichtbare, de Onzichtbare. 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 gebed, vrede 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
bedevaart naar Mekka die op de juiste manier gedaan wordt,
bijvoorbeeld in de juiste tijd van het jaar. Voor dit jaar is dat al over
zo’n drie weken. Zoals de Vierdaagse altijd in de derde week van juli is,
zo is de hadj altijd in de eerste 10 dagen van de Bedevaartsmaand.
Deze reis is niet zomaar iets en moet iedere moslim, als het kan, ooit
in zijn of haar leven één keer maken. Wij weten dat de islaam is
gebouwd op vijf pilaren en de hadj is een van die vijf. In het Boek van
Allah (swt) en in de Overleveringen van onze Profeet (saws) vinden we
dan ook veel bewijzen dat de hadj verplicht voor ons is.
Een van de vele Overleveringen die over de bedevaart is overgeleverd
is dat onze Profeet (zvmh) de vraag beantwoordde wat het beste was
om te doen. Hij zei: “Het getuigen van Allah en Zijn
Boodschapper.” Toen vroeg men: “En daarna?” Hij zei: “Zichzelf
inzetten voor de goede zaak van Allah.” “En daarna?” vroeg
men. Daarop antwoordde hij: “De bedevaart die door Allah
geaccepteerd wordt.” (Boegari en Moeslim)
Broeders en zusters, de Profeet (zvmh) heeft ons gezegd te doen wat
híj deed en zo is het ook met de bedevaart. In het tiende jaar van de
hidjra, het vertrek van Mekka naar Medina, verrichtte onze geliefde
Profeet (zvmh) de hadj met al zijn rituelen, zoals wij ze nu ook nog

steeds moeten doen. Hij gaf toen het levende voorbeeld. Bij de berg
’Arafat sprak hij de moslims daar aanwezig toe: “Oh mensen! Luister
goed naar mij, omdat ik niet weet of ik na dit jaar ooit weer
onder jullie zal zijn.” In die afscheidsbedevaart en met deze
afscheidstoespraak heeft Rasoeloellah (saws) ons duidelijke
aanwijzingen en instructies gegeven. Wat hij toen bij ’Arafat gezegd
heeft is de grondslag, de basis van de islaam. Woord voor woord, zin
na zin wordt duidelijk hoe goed en rechtvaardig de islaam is. Onze
Profeet (zvmh) vertelt ons dat alles van de tijd van de onwetendheid,
voordat de islaam geopenbaard werd, voorbij is.
Moslims, de rituelen die wij tijdens de hadj doen hebben te maken met
de overgave van Ibrahim aan onze Heer. Het offer dat Ibrahim (as)
moest doen, het offeren van zijn zoon waar hij zo lang om had
gevraagd, wilde hij uitvoeren, zonder twijfel en alleen omdat Allah
(swt) dat aan hem vroeg. Omdat hij, omdat wij, Allah gehoorzaam
willen zijn, doen wij wat Hij vraagt, ook al lijkt dat soms heel moeilijk.
Daarom is het dat als Allah vraagt de bedevaart te verrichten dat wij
willen gaan, zonder twijfel, en waar we ook altijd klaar voor moeten
zijn. De hadj is niet iets dat je moet uitstellen of wat je misschien een
keer gaat doen als je zin of tijd hebt, nee, Allah zegt over de hadj dat
het opgelegd is, dat het een van de Zuilen van jouw islaam is. We
móeten gaan. Onder ons zijn er die denken dat ze er nog niet klaar
voor zijn om naar Mekka te gaan, denken dat dat later wel komt.
Later? Wie zegt dat later komt?! Allah heeft jou de bedevaart opgelegd,
verplicht gemaakt en niet gezegd: “Doe het maar een keer als je er
klaar voor bent.” Natuurlijk, voor wie geen geld heeft of écht geen tijd
door werk of door andere omstandigheden, zoals een zieke moeder, die
mogen wachten. Maar eerlijk, heb je jezelf ooit afgevraagd of je écht
wilde gaan? Heb je er over nagedacht en serieus gekeken naar de
mogelijkheden? Weet dat het niet makkelijk is en welke moeite de
mensen vóór jou moesten doen, toen zij naar de uitnodiging van hun
Heer luisterden. Allah zegt, vertaald als:
En roep de mensen op tot de bedevaart. Zij komen dan te voet
of op magere kamelen die door elk diep dal heen komen, om
getuige te zijn van de dingen die voor hen goed zijn…(soera De
Bedevaart 27-28)
Broeders en zusters, ieder jaar opnieuw ligt voor jou een uitnodiging
klaar van jouw Schepper, van jouw Heer. Hij nodigt jou ieder jaar
opnieuw uit bij Zijn Huis om jou te verhoren, om jou te vergeven, om
jou als herboren zonder zonden naar huis te laten terugkeren. Veel van
ons hebben nog nooit antwoord gegeven op die uitnodiging. Dat kan,
maar ben je dan wel begonnen met sparen? Heb je al gekeken hoeveel
dagen je vrij moet nemen? Heb je de inentingen gehaald, je paspoort

verlengd, ja, echt alles klaar gemaakt wat je in ieder geval klaar kón
maken. Ja, pas dán heb jij aan Allah laten zien dat je Zijn uitnodiging
serieus neemt en dat het dit jaar gewoon echt niet kon. Pas dan komt
insja’Allah de dag dat jij al Ka’aba zult ziet, insja’Allah zamzamwater
zult drinken en insja’Allah jouw smeekbedes op ’Arafat verhoord zullen
worden om insja’Allah hier op een dag ons in de moskee jouw verhaal
te kunnen vertellen, zoals al die broeders en zusters die jou zijn
voorgegaan.
En let op, je kan wel naar Mekka gaan, maar dat betekent nog niet dat
je op hadj gaat. Als je om de verkeerde reden gaat, dan ben je
eigenlijk alsnog niet gegaan. Mekka is geen vakantiebestemming of
een to-do-dingetje voor instagram. Let daarom op met hoe makkelijk
het je gemaakt wordt: met zoveel-sterrenhotels, met een
nieuwbouwmoskee van wit marmer en zalen met airconditioning van
waaruit je de Ka’aba niet eens meer kan zien bestaat het gevaar dat je
een aantal handelingen achter elkaar doet die betekenisloos zijn
geworden. Wéét waarom je tawaaf maakt, wéét waarom je zamzam
drinkt, wéét waarom je naar Mekka bent gekomen. Jij komt voor de
ontmoeting met jouw Heer, omdat Hij dat aan jou heeft gevraagd.
Alleen dan krijgt jouw hadj betekenis en wordt jouw bedevaart
insja’Allah geaccepteerd. De hadj maak je met je lichaam, maar vooral
met je gedachten.
Beste moslims, wij zijn allemaal verschillend, maar als wij om de zegen
van onze Heer vragen, moeten wij niet vergeten dat Allah ons allemaal
als gelijken heeft gemaakt. Ieder jaar opnieuw verschijnen miljoenen
van ons tegelijk daar voor Zijn Huis in Mekka; samen, maar toch
alleen, iedereen met even weinig. Dáár op die plek ontmoeten we
elkaar, dáár op die plaats ontmoeten wij Hem. Ja, de ontmoeting in
Mekka geeft jou kracht, geeft ons kracht, heeft eeuwenlang onze
oemma kracht gegeven en zal ons met Gods Wil tot op de Dag van het
Oordeels kracht blijven geven. Ga voor de ontmoeting, ga naar Mekka.
Zorg dat je jouw Heer bezoekt, voordat Hij je roept.
Moge Allah ieder van ons de kans geven ooit de hadj te kunnen maken.
Moge Allah onze ogen openen voor de kansen die we krijgen. Oh Allah,
accepteer de hadj van de mensen die Uw Huis bezochten. Oh Allah,
accepteer de hadj van de mensen die nog gaan. Oh Allah, accepteer
zelfs de hadj van de mensen die wel wilden, maar niet konden gaan.
Oh Allah, open onze harten voor Uw uitnodiging naar Uw Huis. Ya
Allah, open de Deuren van het Paradijs voor de mensen die ons nabij
zijn. Neem ziekten weg van de zieken. 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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