In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle.
Alle eer is voor Hem, de Vergevingsgezinde, de Oneindige Vergever
van de zonden. 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
vertrouwen houden in dat Allah je kan vergeven. In deze tijden lijkt het
of iedereen een perfect leven heeft, als je kijkt naar social media en
het lijkt of iedere moslim even perfect bezig is. Je kunt dan gaan
denken dat jij wel zoveel fout doet en zoveel vergeet dat het toch geen
zin meer heeft. Toch is dat niet zo, maar als je niet weet hoe graag
Allah jou wil vergeven voor wat je fout hebt gedaan, denk je misschien
dat de deuren van vergeving gesloten zijn. Oh mensen, laat je niet gek
maken door sjeitaan, ga niet zo denken dat er geen weg meer terug is,
want Allah wacht op het moment dat jij weer bij Hem aanklopt.
Niemand kan jou weghouden van spijt en niemand anders dan Allah
beslist of je vergeving krijgt. Daarom moet je blijven vasthouden aan
die hoop op vergeving. Het kan, echt! Hij zegt, vertaald als:
Oh Mijn dienaren, als jullie het verkeerde tegenover julliezelf
hebben gedaan, dan moeten jullie de hoop op de goedheid van
Allah zeker niet opgeven. Allah vergeeft alle slechte daden. Hij
is echt de Vergevingsgezinde, de Genadevolle. (soera Az Zoemar
53)
Ja, horen jullie dit? Allah roept jou, Zijn dienaar. Hij vraag jou iets, Hij
geeft jou hoop. Hij geeft jou nieuwe kracht en leidt jou zo terug naar

Zijn veilige paden. Hoe donker het dal ook is geweest, jij hoeft geen
gevaar te vrezen als jij spijt hebt, want Hij geeft jou hier weer kracht
om opnieuw te beginnen. Alles wat jij gedaan hebt, kán Allah vergeven
en er is geen slechtheid te verzinnen of het ligt binnen de
mogelijkheden van Allah om het te vergeven als je het achter je wil
laten. Sommigen van ons zijn dat vergeten, dus broeder of zuster,
Allah nodigt jou uit om spijt te hebben. Denk niet dat het niet vergeven
kan worden. Twijfel niet aan Allah, twijfel niet aan wat Hij wil en kan.
Broeders en zusters, en als je nog steeds niet gelooft dat er nog een
kans terug is, dan moet je weten hoe goed Allah voor ons is. Hij is de
meest Barmhartige, Hij is de meest Genadevolle. Hij vergeeft keer op
keer. Vraag Hem daarom, smeek Hem om jou te vergeven. De Profeet
(zvmh) heeft gezegd dat Allah (swt) zegt: “Oh kind van Adam, als
je Mij om hulp vraagt en Mij smeekt, dan vergeef Ik je wat je
gedaan hebt en Ik vind het zelfs geen probleem mee hebben.
Oh kind van Adam, ook al heb je meer zonden van hier tot de
wolken in de lucht, als je Mij om vergeving vraagt, dan zal Ik je
vergeven. Oh kind van Adam, als je naar Mij toe komt met
zonden bijna zo groot als de aarde en je komt naar Mij toe
zonder dat je bidt voor iets of iemand behalve Mij toe, dan ga Ik
je vergeving schenken bijna zo groot als die aarde.” (Tirmidi)
Mensen, spijt moet wel échte spijt zijn. Allah weet wat je bedoelt, dus
zorg dat je goed nadenkt hierover. Spijt betekent verder dat wat fout is
niet meer doen. Je moet helemaal stoppen met het verkeerde. Denk
dan ook echt bij jezelf dat je het niet meer opnieuw wíl doen, nooit
meer. Wat verder nog belangrijk is, is spijt hebben, voordat het niet
meer kan. Ieder leven heeft een einde en als jij jouw laatste adem hebt
uitgeblazen, dan zijn je kansen voorbij. Op de Dag van het Oordeel als
we uit ons graf opstaan, zal het voor niemand nog moeilijk zijn om
spijt te hebben als je oog in oog komt te staan met de straf, maar dan
is het wel te laat. En broeders en zusters, vergeet ook niet dat als je
iets verkeerds doet tegenover Allah en er zijn ook andere mensen die
je hebt geraakt met wat je verkeerd deed, dan moet je ook sorry tegen
die mensen zeggen en proberen de schade te herstellen. Als je
geroddeld hebt, zeg sorry, als je iets kapot hebt gemaakt, betaal de
schade en ook al weet de ander niet dat je iets verkeerds deed
tegenover hem of haar, zorg dat je het rechtzet, voordat je er op wordt
afgerekend door Allah.
Dienaren van Allah, waar blijft jouw spijt? Allah is er klaar voor. In een
Overlevering wordt een mooie vergelijking gemaakt. De Profeet (zvmh)
heeft gezegd: De vreugde van Allah met de spijt van Zijn dienaar
is groter dan die van een persoon in een grote, gevaarlijke
woestijn. Alles wat hij bij zich heeft, zit in een tas op zijn

kameel. Vervolgens gaat hij slapen en wanneer hij wakker
wordt, is zijn kameel verdwenen. Hij zoekt zo lang totdat hij
moet stoppen, omdat hij teveel dorst heeft. Dan gaat hij terug
naar de plek waar hij was, klaar om te sterven. Hij gaat liggen,
legt hij zijn hoofd op zijn arm en wacht op de dood. Opeens
wordt hij wakker en ziet dat zijn kameel is teruggekomen met
de tas met spullen nog bij zich. De vreugde van Allah met de
spijt van Zijn dienaar is groter dan de vreugde van deze
persoon met het terugvinden van zijn kameel! (Moeslim)
Mens, word wakker! Allah wil jou vergeven, Allah wil jou belonen, Allah
wil jou redden! Als jij echt spijt hebt, stopt met wat je verkeerd deed
en het niet meer wíl doen, dan belooft Allah dat Hij jou helpt. Hij zegt
ons, uitgelegd als:
Allah redt de mensen die zich door hoop en vrees bewust zijn.
Er zal niets ergs met ze gebeuren en ze zullen ook niet bedroefd
zijn. (soera Az Zoemar 61)
Oh jullie die geloven, wij hebben regels nodig, maar dat wil niet zeggen
dat je nooit, hopelijk alleen per ongeluk, de regels overtreedt. Als we
spijt hebben en we zeggen tegen onszelf dat we het écht nooit meer
willen doen, dan kan het in al onze dommigheid tóch weer opnieuw
gebeuren. Niet één keer zelfs, niet twee keer, maar zoveel keer als van
hier tot de wolken. Toch moet je voor iedere fout opnieuw aan Allah
laten zien dat jij zoveel spijt hebt. Opnieuw moet je het achter je laten
met de bedoeling het nooit meer opnieuw te doen. Je moet ver uit de
buurt blijven van wat je verkeerd deed en je moet aan Allah laten zien
dat je niet opnieuw deze fout wil maken. Toch blijven wij een heel
leven lang fouten maken, maar ook kansen krijgen om te stoppen. Ja
mensen, denk er aan, wij zijn gemaakt van zand en wij worden weer
zand. Allah wil jou nu nog vergeven, als jij maar bij Hem aanklopt,
voordat je weer zand wordt. Zo worden jouw fouten van gisteren de
beste kans om met jouw spijt van vandaag op dit moment dichter bij
Allah te komen en zo morgen het Paradijs als beloning te ontvangen.
Moge Allah onze zonden vergeven, de grote en de kleine, de zichtbare
en de verborgene. Oh Allah, verlos alle mensen van bezetting,
onderdrukking en tirannie. Laat ons in veiligheid moslim kunnen zijn.
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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