In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle.
Alle eer is voor Hem, Hij Die de harten wendt en keert en de
moeilijkheden wegneemt. 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, zoals ook de
afgelopen twee weken, over de vrijdag, de dag van het gezamenlijke
gebed. De vrijdag is bijzonder voor de moslims, want het is de beste dag
voor het goede. De dag van het vrijdagsgebed is als een moeder tussen
de andere dagen vol goedheid. Het is vandaag dat we massaal schouderaan-schouder nieuwe energie krijgen voor de rest van de dagen.
Moslims, Rasoeloellah (saws) heeft gezegd dat er drie verschillende
soorten mensen komen naar het vrijdagsgebed. Ieder van deze mensen
krijgt zoveel als dat hij wilde: de eerste is gekomen om te praten en hij
heeft gesproken; dat is dan zijn beloning. De tweede is gekomen om
doe'a te doen. Als Allah het wil, dan krijgt hij het en als Allah het niet wil,
dan krijgt hij niet. De derde heeft goed geluisterd en heeft niemand lastig
gevallen. Hij heeft niet geduwd of is niet tussen de mensen heen gelopen.
Van deze persoon vergeeft Allah de kleine zonden met zijn gebed van al
djoemoe’ah tot al djoemoe’ah. Ja moslims, let op! De preek van de vrijdag
is een les voor de hele week. Het is dan natuurlijk wel heel belangrijk dat
je dan oplet. Je moet stil zijn en luisteren. Laat de wereld even los: geen
werk of school, geen facebook of tiktok, geen vrouw of kinderen. Nee,
jouw gedachten moeten helemaal bij de preek zijn. Het ergste is als
iemand geluid gaat maken, maar de anderen om hem of haar heen mogen
niet waarschuwen. De Profeet (zvmh) heeft namelijk gezegd dat als de
een tegen de ander zegt dat hij stil moet zijn tijdens de preek, dat hij
nutteloos gepraat heeft. Er wordt bij gezegd dat de beloning voor het
moskeebezoek weg is. Val de anderen dus niet lastig en leer je les.

Dienaren van Allah, je hoorde vorige week ook al dat als je wil dat Hij jou
de kleine foutjes vergeeft van wat je verkeerd deed tussen de ene en de
andere vrijdag, dat je je dan moet wassen voor het vrijdagsgebed en
neem een douche. Gebruik parfum en trek mooie of in ieder geval schone
kleding aan. Probeer eigenlijk iets speciaals te dragen, iets anders dan de
andere dagen. Kom rustig en op tijd naar de moskee. Dat begint met een
goede voorbereiding. Daarbij moet je weten dat te vroeg komen in de
moskee niet bestaat, maar te laat komen wel. De gebedstijden zijn
bekend: die van 2020 kan je nu al vinden. De afspraak van het gebed
staat al vast, dus je kunt ze nu al in je agenda inplannen voor de
komende jaren.
Als je in de moskee arriveert, groet je eerst de moskee door een kort
gebed van twee gebedseenheden te bidden. Stap niet tussen de mensen
door om maar zo ver mogelijk vooraan te komen en als je een soennahgebed bidt, doe dat dan op een plek waar je anderen niet tot last bent.
Wacht daarna rustig tot het gebed begint. Het is heel jammer dat
sommige mensen niet hun best doen om op tijd te zijn voor de afspraak
met hun Heer en pas binnen komen als de imaam al met de preek is
begonnen of zelfs op het moment dat we al begonnen zijn met bidden.
Snap je dat als je steeds op het laatste moment binnen loopt, dat het je
dus ook wel eens gebeurt dat je te laat kot en zelfs het gebed mist? Dan
heb je dus alle moeite om naar de moskee te komen eigenlijk voor niets
gedaan. Je hebt veel beloning verloren als je te laat komt voor het gebed
achter de imaam. Dus, liever ‘te vroeg’ dan te laat.
Mocht het nou toch een keer gebeuren dat je te laat binnenkomt, doe dit
dan zo stil mogelijk. De Profeet (saws) heeft gezegd: ‘Ga naar je
gebedsplaats, wanneer je de iqama hoort. Ga niet rennend naar de
moskee, maar doe dit op een rustige manier. Bid mee met de
groep. Als je een paar rakaat hebt gemist, bid je die daarna nog
alleen.’ (Boechari, Moeslim, Aboe Dawoed, Tirmidhi) Het gebeurt wel
eens dat mensen te laat zijn en zich dan gaan haasten om alsnog mee te
bidden. Ze rennen luidruchtig naar de eerste lege plek die ze in de rij zien
en storen zo iedereen. Vooral als ze zien dat de imaam voorover gebogen
staat, willen mensen nog snel die gebedseenheid mee pakken. Broeders
en zusters, dit is tegen de soennah! Hou rekening met wat er van je
gevraagd wordt, hou het stil en rustig. Je bent te laat, accepteer dat en
kom voortaan op tijd!
Oh jullie die geloven, de beloning van het gebed met je broeders en
zusters wordt ook veel meer beloond dan als je het gebed alleen had
verricht. Zo krijg je er ook een hogere plek in het Paradijs door. Samen
bidden is niet hetzelfde als alleen bidden. Er zijn een paar dingen die je
moet weten als je met meer personen bent. Als je dat weet, dan krijg je
meer beloning van Allah. We kunnen namelijk pas de beloning van Hem
krijgen als we bewust voor iets kiezen. Wat we per ongeluk goed doen,
kan geen beloning krijgen. Als je weet wat je doet, dan ga je ook veel

bewuster bidden. Wat je doet krijgt een veel diepere betekenis.
Uiteindelijk gaat het dan ook niet meer om het doen, terwijl je het wel
blijft doen, maar om hoe dicht het jou bij Allah brengt.
Ja moslims, en de vrijdag is de mooiste dag tussen de andere dagen. Het
is als de bruid op de bruiloft, het mooiste en meest onmisbare wat er is.
Alle aandacht gaat tijdens de bruiloft naar haar en zo is het ook met de
week. Onze aandacht gaat naar de vrijdag, naar het mooiste moment. De
vrijdag heeft op de Dag van het Oordeel ook een speciale plek gekregen,
net als de Zwarte Steen, de Qoer’aan en de heilige maand Ramadhaan op
die Laatste Dag bijzonder zullen zijn. Laat de kansen op deze mooie
vrijdag niet liggen en weet dat er een extra beloning op jou wacht op het
moment dat je het het meest nodig hebt.
Broeders en zusters, het is vandaag vrijdag en jij hebt vandaag weer naar
de oproep van Allah geluisterd om hier samen te komen. Vandaag, op
deze mooie dag, op vrijdag zijn wij weer samen als één oemmah,
samengekomen omdat Hij dat van ons vraagt. Wij hebben vandaag de
moeite genomen om in stilte naar de imaam te luisteren, om respect te
tonen voor Allah en onszelf te versterken om wie we zijn. Dit zijn wij,
moslims, te midden van de wereld in onze moskee, te midden van alle
andere plekken, op vrijdag, te midden van alle andere dagen!
Moge Allah ons al het goede van deze vrijdag geven. Moge Allah vandaag,
deze week en altijd onze zonden vergeven, de grote en de kleine, de
openbare en de verborgene. Oh Allah, laat ons de volgende vrijdag weer
hier samen komen. Oh Allah, bescherm ons tegen onszelf. Ya Allah, laat
ons in veiligheid moslim kunnen zijn. Ya Rabb, verlos alle mensen van
bezetting, onderdrukking en tirannie. Leid onrechtvaardige leiders tot
rechtvaardigheid. Neem ziektes en pijn weg van de mensen die het
moeilijk hebben. 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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