In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle.
Alle eer is voor Hem, de Eeuwige, zonder begin of einde. 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 de jeugd,
over de jongeren. De jongeren zijn de basis van de samenleving, de
eerste en onderste steen. Zij zorgen ervoor dat de islaam overleeft en
verder gaat en zij zijn degenen die de handen uit de mouwen steken
om te bouwen aan een nieuwe toekomst. De jongeren, die geen kind
met zwakte meer zijn, maar mensen met verstand… maar het zijn ook
de jongeren, die niet oud en zwak zijn, maar die nog bijna geen
ervaring in het leven hebben. Allah zegt dan ook, als in een vertaling:
Allah is het die jou maakte, zwak. En dan, na de zwakte, maakt
Hij jou sterk. En dan, na de sterkte, maakt Hij je weer zwak met
grijze haren. (soera Ar Roem 54)
Ja mensen, het zijn de jaren van de jeugd waarin het beste gebeurt,
maar wat de meesten pas snappen als die tijd voorbij is. De tijd van
dromen is voor kinderen en de tijd van spijt is voor de ouderen. Maar
de jeugd! Zij moeten de kansen pakken zolang het nog kan. Zij moeten
een leven met de islaam omarmen en het de juiste plek geven om zo
succes krijgen.
Broeders en zusters, Allah spreekt in de H. Qoer’aan vaak in goede
woorden over de jongeren. Zo lezen wij over een groepje in een grot,
samen met hun hond, waarover Allah zegt, uitgelegd als:

Wij zullen jullie hun verhaal in waarheid vertellen. Zij waren
jong en zij geloofden in hun Heer en daarom hebben Wij hen
geholpen. (soera Al Kahf 13)
Deze jonge mensen zijn volgens deze geschiedenis eerlijk en trouw in
de aanbidding van hun Heer en wij kennen hen als de jongelingen van
de Grot. Zij leefden in een tijd waarin de mensen gedood werden als zij
dienaren van Allah waren. In plaats van op te geven en Allah los te
laten en te doen wat alle andere mensen om hen heen deden, bleven
ze vasthouden aan hun geloof in God. Toen zij Hem om bescherming
vroegen, liet Allah hen in slaap vallen om pas honderden jaren later
wakker te worden, toen de mensen getuigden van de ene God. Zo
waren ze gered van de problemen van de tijd tussen de mensen die
niet in Allah geloofden. Vraag daarom altijd aan Allah om jou te helpen
bij moeilijkheden of als je het niet meer ziet zitten en wie weet, hoe
ongelooflijk ook of op welke manier dan ook, Hij zal jou helpen! Allah
test uiteindelijk niemand zwaarder dan wat je aan kan.
Oh jullie die geloven, een paar weken geleden hoorden we de
Overlevering over de zeven soorten mensen die in de schaduw van
Allah komen op de Dag van het oordeel, de Dag dat er geen andere
schaduw meer is dan die van Allah (swt). Die soorten mensen zijn,
zoals genoemd in deze Overlevering: een eerlijke en rechtvaardige
leider; een jongere die opgroeit met het aanbidden van zijn
Heer; iemand die zijn hart verbindt aan de moskee; twee
personen die van elkaar houden om Allah tevreden te maken en
om die reden samenkomen en uit elkaar gaan; een man die
geroepen wordt door een rijke en mooie vrouw en dan weigert
en zegt: ‘Ik ben bang voor Allah om wat ik verkeerd doe’;
iemand die iets geeft, terwijl zijn linkerhand niet weet wat zijn
rechterhand heeft gegeven; en iemand die Allah gedenkt
wanneer hij alleen is en dat dan zijn ogen zich vullen met
tranen.
Je hoort de tweede: een jongere die opgroeit met het aanbidden van
zijn Heer. Het is de jongere die Koran leest, die naar de moskee komt
als hij kan, het zijn de kinderen die zijn of haar ouders respecteren, het
is het kind dat weet dat Allah alles hoort en ziet en daarom zijn of haar
best doen om belóning van Allah te krijgen. Die beloning kan hier op
aarde zijn of de beste beloning: in het Paradijs.
Beste jongeren, hou vast aan het mooiste dat jou gegeven is, de eerste
steen die in jouw leven is gelegd: de islaam. Zorg dat je bij iedere
twijfel die je ooit krijgt het meest islamitische antwoord zoekt. Op de
momenten dat dingen goed gaan in de wereld, is er ook het meest te

verliezen in het Hiernamaals en als het op een dag tegen zit, bedenk
dan dat Allah jou nooit in de steek laat. Islaam is een Weg die je nooit
los mag laten. En beste jongeren, sheikh Google is een dode letter die
jou nooit een voorbeeld in het echte leven zal geven, die glimlacht, die
jou indringend aankijkt als je iets verkeerd hebt gedaan. De adviezen
die je op internet vindt, zijn vaak makkelijk gezegd, maar moeilijk om
te doen. De vraag is ook of iemand vanuit een ver buitenland snapt wat
hier gebeurt en jou kan adviseren waar je ook écht iets mee kan.
Beste ouderen, blijf bidden voor onze jongeren, sta achter hen, ook op
de momenten dat jij een andere keuze zou maken. Vraag in jouw
gebeden om leiding voor hen en om de wijsheid die wij misschien wel
nooit meer bereiken. Ooit waren wij jong en dachten ook alles beter te
weten. Soms moet je fouten maken om iets te leren, láát ze soms ook
een foutje maken, maar wij moeten er wel voor zorgen dat onze
kinderen en de jongeren niet de grote fouten maken die sommigen van
ons ooit wel gemaakt hebben.
Moslims, jongeren kunnen niet zonder de ouderen en de ouderen
kunnen uiteindelijk niet zonder de jongeren. De jeugd is vol passie en
overgave, wil de doelen bereiken die de ouderen al hebben opgegeven.
Zij zijn het die vechten voor wat ze willen, standvastig zijn en zonder
twijfel. Deze jongeren houden de islaam levend op het moment dat wij
in onze graf wonen. De kinderen, de jeugd, de jongeren… zij zijn het
waardoor onze goede daden blijven doorwerken als wij deze wereld
verlaten hebben. Jongeren, werk aan jouw toekomst, voordat de
toekomst jou heeft ingehaald: met zwakte en grijze haren.
Moge Allah ons en onze jeugd leiden. Moge Allah ons samen doen
binnengaan in de Hemelse Paradijstuinen. Moge Allah ons dankbaar en
geduldig laten zijn voor alles wat wij van Hem ontvangen. 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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