In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle.
Alle eer is voor Hem, Ontkiemer van de graankorrel en de dadelpit. 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 zoals de afgelopen
twee weken over godsvrees. Wij zijn voor niemand bang, behalve voor
Allah. Daarbij moeten we wel bij opletten dat het niet gaat om angst
voor Allah zelf, maar voor de straf die Hij kan geven voor alles wat we
verkeerd doen. Het vrezen voor de straf van Allah heeft ook alles te
maken met het vertrouwen op de beloning van Allah. Vrees de straf en
vertrouw op de beloning. Die beloning geeft Allah hier en in het
Hiernamaals. Dat we ook hier en nu op deze aarde beloond worden als
we in Hem blijven vertrouwen, zegt Allah in Zijn Boek als Hij zegt,
vertaald als:
En Hij geeft hem onderhoud van waar hij het niet verwacht. En
wie op Allah zijn vertrouwen stelt, voor hem is dat genoeg.
Allah doet wat Hij bedoelt. Allah heeft voor alles een grens
vastgesteld. (soera Al Talaq 3)
Ja, alles heeft een grens. Allah laat veel toe, maar dat wil niet zeggen
dat alles onbeperkt mag. Er is een grens aan alles. Maar dat wil niet
zeggen dat wij als moslim perfect zijn en nooit in de buurt van die
grenzen komen. Het is zelfs meer dan waarschijnlijk dat iedereen wel
ooit iets deed wat totaal niet mocht binnen de Wetten van Allah. Toch
hóeft dat niet direct een probleem te zijn, maar wat zeker niet mag is
denken dat je er mee wegkomt. Nee, je moet er wel spijt van hebben.

Je moet sorry tegen Allah zeggen voor wat je deed dat over de grenzen
heen ging. Vraag om vergeving met liefde, angst en hoop. Allah is zo
machtig en zo groot. Hij kan hard straffen, maar lieve moslims, Hij kan
ook vergeven.
En ja, Allah (swt) weet alles, of je wel of geen spijt hebt, of je het
expres deed of per ongeluk. Niets is voor Hem verborgen en niets kan
voor Hem verborgen zijn. Alle geheimen weet Hij al, zelfs de geheimen
die voor ons nog moeten komen. Allah weet wat in jouw hoofd is en
hoe je over dingen denkt. Dat zegt Hij meerdere keren tegen ons in
Zijn Boek. Daarom heeft Hij ons, heeft Hij jou en heeft Hij mij in de
gaten. Hij weet wat verborgen is en Hij weet wat openbaar is zonder
moeite te doen of zonder moe te worden. Hij ziet en Hij weet alles. Hij
weet wat je hebt gedaan en wat je gaat doen, wat in het verleden ligt
en wat in de toekomst komt.
Wij hebben de mens toch geschapen en Wij weten alles wat hij
tegen zichzelf zegt. Wij zijn hem namelijk dichterbij dan de ader
in zijn eigen hals. (soera Qaaf 16)
Mensen, ja, Allah heeft ons geschapen. Hij heeft ons uit niets gemaakt,
uit letterlijk niets. God maakte ons, man en vrouw, en weet precies wat
wij denken. Zoals we net al hoorden, is Hij dichtbij. Hij is zo dichtbij
dat het meer dichtbij is dan wat je je kunt bedenken. Zijn engelen die
jouw daden opschrijven zijn altijd bij jou om zo voor jou het bewijs
vóór en tegen jou te verzamelen voor op de Dag van het Oordeel. Heb
spijt voordat je het niet meer kan.
Want, broeders en zusters, als jij dadelijk jouw hoofd op de grond legt
voor Allah (swt), op de grond van Zijn Koninkrijk, weet je niet of dat
misschien wel de laatste keer is. En iedere keer dat je dat doet,
vandaag, morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, iedere
keer dat jouw hoofd de grond raakt… ik garandeer jou, eens zal de
laatste keer zijn, maar alleen Allah (swt) weet welke keer dat is. Pas
daarom alsjeblieft op met de dingen die je iedere dag doet, want het
wordt opgeschreven. Als je jezelf voor de gek houdt, dan is Allah de
eerste die het weet.
Ja, en ook als je gaat slapen weet jij niet of jij de volgende morgen zelf
uit bed zult stappen of dat je uit je bed naar het graf wordt getild.
Daarom moet je zorgen dat als je gaat slapen, dat je de wassing doet.
Daarbij zijn er verschillende gebeden die je kunt opzeggen voor het
slapengaan, waarbij je eigenlijk tegen Allah zegt dat je gaat slapen om
goed uit te rusten om de volgende dag weer te kunnen doen wat Hij
aan ons vraagt. Deze zijn opgeschreven in Overleveringen van onze
geliefde Boodschapper (saws) en zijn vrienden en veelal ook terug te

vinden in doea-boekjes. Zo laat je zien dat je zelfs in je slaap dichterbij
Allah wil zijn.
Oh jullie die geloven, in een van de vele Overleveringen zien we iets
van wat we terugkrijgen van Allah als we Zijn straf vrezen en op Zijn
beloning vertrouwen. Allah zal ons helpen en Allah gunt jouw een lang
leven waarin je het goede kunt doen. De Profeet (zvmh) heeft namelijk
gezegd dat Allah heeft gezegd: “Wie vijandig is en vervelend
doet tegenover iemand die dichtbij Mij wil zijn, daar ben Ik mee
in oorlog. Mijn dienaar komt dichterbij Mij met iets waar Ik
meer van hou dan de dingen die Ik voor hem verplicht heb
gemaakt. Mijn dienaar komt steeds dichterbij door extra
vrijwillige, goede daden waardoor Ik meer van hem ga houden.
Als Ik van hem hou, dan ben ik Zijn gehoor, waarmee hij hoort,
en dan ben Ik zijn gezicht waarmee hij ziet, zijn hand waarmee
hij aanraakt en zijn voet, waarmee hij loopt. Als hij iets aan Mij
vraagt, dan ga Ik het hem zeker geven, en als hij aan Mij om
bescherming vraagt, dan ga Ik die bescherming geven. Ik
twijfel over niets meer dan over nemen van de ziel van Mijn
toegewijde dienaar, want hij haat de dood en Ik haat het om
hem pijn te doen.” (Boegari)
Ja mensen, luister naar Allah, gehoorzaam jouw Schepper en doe
waarvoor Hij jou geschapen heeft. Hou je weg van het verkeerde en ga
niet over Zijn grenzen heen. Als je weet dat Allah jou ziet, dan blijf je
weg van het slechte en doe je wat Hij verplicht heeft gemaakt en doe
je zelfs nog wat je extra kunt doen. Allah ziet alles, Allah hoort alles,
Allah weet alles en alles wordt voor jou als bewijs ook nog
opgeschreven! Hoe ver jouw gedrag ook weg is van de islaam, van het
juiste Pad, het Pad waar wij altijd om vragen, dan toch is Allah dichtbij,
klaar om jou te vergeven als je echte spijt hebt, vanuit het diepste
‘sorry’ zegt. Vrees de straf van Allah en heb vertrouwen in de beloning.
Denk niet dat het kansloos is en dat je al zoveel verkeerd hebt gedaan,
want uiteindelijk is de vraag niet: hoe dichtbij is Allah, maar de vraag
is: hoe dicht ben jij bij Allah?
Moge Allah ons nooit laten vergeten dat Hij ons ziet. Moge Allah ons
nooit laten vergeten dat Hij ons hoort. Oh Allah, verlos alle mensen van
bezetting, onderdrukking en tirannie. Neem ziektes en pijn weg van de
mensen die het moeilijk hebben. Leid onrechtvaardige leiders tot
rechtvaardigheid. 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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