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 tot rust
brengt. 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 het geloof in
het hart en dat begint bij de kinderen. In hun harten zit nog het goede,
ook al moet het nog groeien. Kinderen kennen hun Schepper en zijn
eerlijk van zichzelf. We moeten zorgen dat ze in eerlijkheid opgroeien
en het slechte niet aanleren. Wij moeten ze laten zien dat islaam niet
het willekeurig doen van dingen achter elkaar is, maar dat alles wat we
doen met elkaar verbonden is. Islaam is een manier van leven door
Allah gegeven en in alles wat je doet moet de islaam te zien zijn.
Ja mensen, en in deze wereld moet je oppassen, want je wordt zo
meegesleurd in iets waar je nooit had gedacht te komen. Vandaag ben
je moslim en zit je hier in de moskee en denk je veilig te zijn. Je denkt
dat je nooit iets anders zult gaan doen, maar Adam en zijn vrouw
dachten ook dat hen niets kon overkomen in het Paradijs en zie waar
wíj nu zijn. We leven in een wereld en een tijd waar het gewoon lijkt
om van alles over de islaam te zeggen. Misschien hoor je het zo vaak
en zoveel dat je het bijna zou geloven. Laat daarom je hoofd niet gek
maken door wat anderen zeggen of met welk nepnieuws ze over de
islaam komen. Je hoeft niet te bewijzen dat het waar is wat je gelooft.
Hou gewoon vast aan jouw islaam, hou vast aan de Waarheid. Ga niet
dwalen, twijfelen en zoeken om uiteindelijk toch weer bij de islaam uit
te komen, want Allah zegt, uitgelegd als:

Hoe kan Allah nu mensen leiden die niet meer geloven, maar die
eerst wel geloofd hebben, die getuigden dat de Boodschapper
echt was en nadat er duidelijke bewijzen aan hen gegeven
waren? Allah leidt zo’n onrechtvaardige mensen niet. (soera Al
Imraan 86)
Broeders en zusters, wij volgen de godsdienst van Allah die Hij van het
begin van de mensheid aan ons heeft gegeven. Daarbuiten heeft Hij
ons nooit een andere religie gegeven, maar het waren mensen die
regels afschaften, er regels bij verzonnen en de ware godsdienst
langzaam veranderden. Mohammed (saws) heeft dat gecorrigeerd. Als
je God wil dienen, dan is het dus nooit anders de bedoeling geweest als
hoe Allah het aan ons heeft gegeven. Jouw islaam moet dus zijn dat je
doet dat wat Allah aan ons vraagt; je geeft je over aan Zijn Wil. Jouw
Overgave is de islaam en jouw geloof moet in alle Heilige Boeken en
alle profeten zijn, van de eerste tot de laatste. Daarom zegt Hij,
vertaald als:
En het wordt niet geaccepteerd wie een andere godsdienst
zoekt dan de Overgave, want anders is hij in het Hiernamaals
een verliezer. (soera Al ’Imraan 85)
Oh jullie die geloven, de islaam is door Allah aan de mensen gegeven
als een handleiding voor ons bestaan hier op aarde. Als wij daarom de
dingen die we doen ook écht voor Hem doen, dan kunnen wij hier op
aarde en uiteindelijk ook in het Hiernamaals het beste ontvangen. De
mensen die dat niet willen inzien en maar wat doen met hun leven dat
ze leuk lijkt, gaan zoveel spijt hebben. Als zij zien wat de straf is,
hadden ze gewild dat ze nooit geleefd hadden.
Oh jullie die geloven, en natuurlijk denken alle mensen, ook wij
moslims, dat wij het goede doen. Juist als je zo gaat denken ben je
niet meer aan het opletten. Het wordt voor de sjeitaan makkelijk om je
van het Pad van Allah te krijgen. De Boodschapper van Allah (zvmh)
heeft ons dan ook gewaarschuwd toen hij zei: “Jullie moeten snel
zijn met het doen van het goede, want er komt binnenkort een
grote test aan, zoals tijdens een gedeelte van een donkere
nacht. Een man zal ’s morgens moslim zijn en ’s avonds niet
meer geloven. En hij zal ’s avonds moslim zijn en ’s morgens
niet meer. Hij heeft wat hij geloofde weggegeven voor wereldse
winst.” (Moeslim) Ja, begrijp goed wat wij hier horen. Omdat we
denken dat we er al zijn, omdat we onszelf moslim noemen, zijn we
niet meer aan het opletten. Voordat we het weten zijn we zo bezig met
wat er in deze wereld te krijgen is dat we onszelf buiten de islaam,
buiten de Wil van Allah, buiten de overgave aan Zijn Wetten, hebben
gebracht. Sjeitaan is niet dom en lokt natuurlijk niemand in één keer

naar waar hij wil dat je eindigt. Sjeitaan wil jouw vriend worden zonder
dat je het merkt. Hij laat je denken dat je goed bezig bent en laat jou
dingen belangrijk maken die niet belangrijk zijn. Je gaat naar school. Je
gaat naar je werk. Je gaat winkelen. Je gaat gamen. Je gaat op
vakantie. Je gaat naar huis. Je gaat eten. Je gaat slapen. Whatsapp,
TikTok, Snap, Netflix, Fifa… Allemaal zo belangrijk. Maar waarom ben
je eigenlijk op deze wereld? Zonder dat je het merkte noem je jezelf
nog wel een moslim, maar geloof je niet meer in wat je doet en al
gauw doe je niet meer wat je moet doen voor Allah, omdat de wereld
zo belangrijk lijkt.
Dienaren van Allah, de wereld om ons heen is een grote afleiding. Wij
moeten haar op de beste manier gebruiken, maar ons niet laten
verblinden. Als we teveel op het wereldse gaan letten, vergeten we
waarom we uiteindelijk hier zijn. Richt jouw hart op Allah en vul jouw
hart met liefde voor islaam. Laat jouw hart niet teveel wennen aan
deze wereld, want je hebt veel meer te verliezen dan wat hier op aarde
is en wat je nu kunt zien. Neem geen dieven en criminelen als jouw
voorbeeld of denk niet dat geld waarde heeft. Zorg dat je een
voorbeeld voor elkaar bent en een voorbeeld voor jullie kinderen.
Vergeet nooit, ja nooit, dat je, zolang als dat je leeft, sorry kunt
zeggen tegenover Allah. Laat het verkeerde achter je en begin
opnieuw, zolang als dat je het gegund is. Gebruik de tijd in jouw leven
voor iets waar je uiteindelijk wel iets mee bereikt. Open je ogen en
word wakker. Open jouw hart en word wakker in een eeuwig leven
waar jij alles gewonnen hebt wat er te winnen is.
Moge Allah ons op de juiste Weg houden. Oh Allah, laat ons een
voorbeeld zijn voor anderen. Oh Allah, laat ons dankbaar zijn voor onze
familie. Oh Allah, laat ons nooit stoppen met onze zoektocht naar
kennis. Oh Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze oemmah. Ya
Allah, stop de fitna in onze oemma. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, 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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