In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle.
Alle eer is voor Hem, Hij Die luistert, Hij Die straft en 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 verder gaat de uitleg van de choetbah deze week over de straf die
komt als je iets verkeerds hebt gedaan. Vaak denken we dan aan het
Hiernamaals en de Dag van het Oordeel waarop we te horen krijgen
wat onze beloning wordt en wat onze straf. Toch is het zo dat soms de
bestraffing éérder komt, namelijk hier op aarde. Het moet de mensen
aan het denken zetten. Allah zegt namelijk, als in een vertaling:
Duidelijk is het slechte te zien op het land en in de zee, door
wat jullie zelf met jullie handen hebben verdiend. Een aantal
van jullie zal Hij daardoor meteen testen. Misschien krijgen ze
spijt. (Soera ar Roem 41)
Broeders en zusters, deze boodschap is dubbel. Een gedeelte van wat
ons overkomt, zoals hongersnood en klimaatverandering hebben we
aan onze eigen handen te danken, maar van de andere kant is het wel
iets dat Allah bestuurt. Wij krijgen waar we zelf mee begonnen zijn.
Doordat we tegen de Wil van Allah ingaan, ontvangen wij de gevolgen
daarvan, een straf. Als we stoppen met het verkeerde, dan stijgt het
goede van ons op naar de hemel en komt het Goede van Allah terug
naar ons hier op aarde.
Mensen, God heeft ons gevraagd om goed om te gaan met de wereld.
Niets van dat Allah gemaakt heeft durfde die taak aan te pakken, maar

de mens wel. Wat we helaas zien is dat we de wereld beschadigen met
wat we doen. Het ergste is dat Allah juist aan ons het inzicht en het
verstand heeft gegeven om na te denken over wat we doen. Wij zijn
niet als dieren, maar intussen lijkt het daar wel op als we kijken hoe
sommigen op deze aarde rondlopen, hoe ze er mee omgaan alsof het
hun eigen, persoonlijke speeltuin is, waarin ze alles kapot maken en
gebruiken, en hoe ze met andere mensen omgaan en doen alsof de ene
mens meer waard is de ander. Zo brengt Allah onze eigen bestraffing
in de wereld via onszelf.
Natuurlijk zijn sommigen onwetend en doen ze het verkeerde zonder
na te denken. Ook dan zien we de gevolgen en juist dat zou die
mensen aan het denken moeten zetten. Dat is de waarschuwing én de
wijsheid die Allah aan ons geeft. Laten we eerlijk zijn, er zijn al veel
profeten die gewaarschuwd hebben en er zijn veel volkeren geweest
die door wat ze zelf aan doen waren tégen de Wil van Allah uiteindelijk
al hier op aarde een grote of een kleine straf ontvingen. Volkeren zoals
het volk van Noeh en Loet (vzmh) werden zelfs compleet weggevaagd
door een aardse straf voor het goddeloze leven dat zij hadden.
Oh jullie die geloven, omdat wij verantwoordelijk zijn voor alles wat we
doen, gaan we ook vroeg of laat voelen wat goed of fout is. Allah is wel
eerlijk tegenover ons en zegt ons dan ook dat het onmogelijk is om iets
anders te krijgen dan wat door jouw eigen acties komt. Een straf van
Allah kan nooit onrechtvaardig zijn. Ja, en Allah heeft ons gemaakt met
een vrije wil. We kunnen zelf kiezen en daardoor maken we soms
fouten. Moge Allah ons daarvoor vergeven. Niemand van ons is perfect.
Vasthouden aan de goede Weg kan, ondanks dat je echt je best doet
en graag wil, soms moeilijk zijn. Daarbij moet je wel snappen en
voelen dat Allah weet en ziet wat je doet; het goede en het slechte. Je
staat immers op Zijn aarde en door Zijn Wil ben je op aarde gekomen.
Ga daarom goed om met de wereld en alles op deze wereld en
accepteer anders ook dat je flink wat tegenslag kunt krijgen en in de
problemen kunt raken.
Moslims, durf eerlijk te zijn met jezelf en durf te veranderen. Toen een
paar moslims bij Mohammed (saws) klaagden ze dat ze nooit perfect
konden worden, zei hij lachend: “Als jullie nooit fouten zouden
maken en dan spijt zouden voelen, zou Allah iets anders hebben
gemaakt dat dat wel zou doen.” De keuze om fouten te kúnnen
maken, wil niet zeggen dat Allah wíl dat je ze maakt. Het zorgt er
alleen voor dat je voor het goede kunt kiezen en het slechte kunt laten.
Als we dan kijken naar wat we vandaag hebben gehoord over wat Allah
in Zijn Boek zegt, dan zien we dat er mensen zijn die het slechte doen,
het verkeerde kiezen en daarom gestraft worden, soms zelfs al op
aarde in de hoop dat de verstandige mensen zich dan bedenken. Dat

kan zijn door orkanen of overstromingen, maar ook door het verlies
van vrienden of door ziekte. Je begrijpt dat bij deze aardse bestraffing
soms ook mensen worden geraakt die er niets mee te maken hadden.
Toch is Allah nooit onrechtvaardig en wij weten dat de beloning in het
Hiernamaals heel veel groter zal zijn voor de mensen die last hebben
gehad van de bestraffing op aarde van een ander.
Oh jullie die geloven, alles wat wij op deze wereld hebben komt van
Allah! Juist als je genoeg hebt, moet je weten dat onze Heer iedereen
op Zijn manier test. Als wij zien dat anderen het verkeerde doen, dan
is het dus belangrijk dat wij er niet in mee gaan. Iedereen heeft zijn of
haar eigen leven met moeilijkheden en beproevingen, met gemak en
meevallers. Steeds weer moeten we ons afvragen wat Allah van ons wil
met deze voor- en tegenspoed. Steeds weer moeten we bij ellende
bedenken of het een les van Allah is voor iets waar wij tegen Zijn Wil
ingaan.
Oh lieve mensen, bedenk hoe kort dit leven is tegenover de
eeuwigheid. Bedenk je dat deze aarde met alles wat er in is een test is
van Allah en Hij wil het beste voor ons. Daarom heeft Hij aan ons Zijn
Goddelijke Wetten gegeven. Deze Wetten, broeders en zusters, zijn
met vergeving. Het is weer een belangrijke les die jij en wij hier
allemaal van leren: er is geen straf hier op aarde of in het Hiernamaals
alleen om te straffen. Spijt en vergeving, dát is de kern van de
islamitische wetgeving. Spijt moet van binnenuit komen, doordat je
nadenkt, misschien omdat Allah jou wakker schudt met een aardse
bestraffing of misschien omdat je zelf al voelt dat het niet goed is. Met
die spijt kan Allah jou vergeven en dan kan Allah jou belonen. Red
jezelf daarom door je eigen rechtvaardigheid.
Moge Allah onze zonden vergeven, de grote en de kleine, de openbare
en de verborgene. 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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