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Beste gelovigen, ondanks de ontelbare gunsten die Allah ons heeft
geschonken, blijf de gunst van Al-imaan (het geloof) de belangrijkste en de
grootste gunst. De imaan (het geloof) is de band die de gelovige heeft met
Allah. De moslim dient aan deze band vast te houden en alles te vermijden
wat zijn band met Allah kan schaden of verbreken. Trouw zijn aan banden
en verbintenissen die de moslim met zijn medemens heeft, is heel
belangrijk in de Islam. Maar, trouw zijn aan de band die we met Allah
hebben, is veel belangrijker.
Wanneer iemands band met Allah verslechtert of helemaal wordt
verbroken, dan lijdt diegene zeker het grootste verlies. Er is namelijk geen
grotere verliezer dan degene die zijn geloof verliest. Allah zegt in de koran:
)ِص ْوا بالصبْر
ْ ( َو ْال َع
َ سانَِ لَفي ُخسْرِ إّلِ الذينَِ آ َمنُوا َو
َ صرِ إنِ ْاْلن
َ ص ْوا ب ْال َحقِ َوت ََوا
َ عملُوا الصال َحاتِ َوت ََوا
العصر
Bij de tij. Voorwaar, de mens verkeert zeker in(staat van) verlies. Behalve
degenen die geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de
waarheid en elkaar aansporen tot geduld. 103: 1-4
In een andere vers heeft Allah dit verlies als volgt beschreven:
.15:ّل َٰذَلكَِ ه َُِو ْال ُخس َْرانُِ ْال ُمبينُِ) الزمر
َِ َ س ُه ِْم َوأ َ ْهليه ِْم َي ْو َِم ْالقيَا َم ِة أ
ِْ ُ(ق
َ ُل إنِ ْالخَاسرينَِ الذينَِ خَس ُروا أَنف
Zeg: "De verliezers zijn zij die zichzelf en hun families verliezen op de
opstandingsdag. Is dat niet het duidelijke verlies?"39:15.
Beste gelovigen, niemand van ons zou dit duidelijke verlies voor zichzelf
willen of toewensen. We willen juist dat Allah ons zijn genade en
barmhartigheid schenkt in dit wereldse leven en in het hiernamaals.
Daarom herhalen we vaak de volgende woorden van Allah uit de koran:
.201 :اب النارِ) البقرة
َِ َعذ
َ سنَةِ َوقنَا
َ سنَةِ َوفي ْاْلخ َرةِ َح
َ ) َربنَا آتنَا في الدُّ ْن َيا َح
onze Heer, geef ons in deze wereld het goede, en geef ons in het hiernamaals
het goede en red ons van de bestraffing van het Vuur 02:201.

Dit is wat we allemaal willen, het goede in deze wereld en het goede in het
hiernamaals en de redding van het Hellevuur. Indien wij dit zouden
bereiken, dan zouden we de grootste winnaars zijn. Allah zegt in de Koran:
.185:ع ْالغُ ُرورِ) آل عمران
ُِ ل ْال َجن ِةَ فَقَ ِْد فَازَِ َو َما ْال َحيَاِة ُ الدُّ ْنيَا إّلِ َمت َا
َِ عنِ النارِ َوأُدْخ
َِ (فَ َمن ُزحْ ز
َ ح
En wie van het Vuur wordt afgehouden en tot het Paradijs wordt toegelaten,
heeft zeker gewonnen. En het wereldse leven is slechts een misleidende
genieting. 03:185.
Beste mensen, is dit wel te bereiken? Kunnen we wel het goede hebben in
deze wereld en in het hiernamaals? Kunnen we het paradijs betreden en
van het Hellevuur afgehouden worden? Het antwoord is ja! Het kan zeker,
maar het is afhankelijk van de band die jij met Allah hebt. Het gaat namelijk
om jouw Imaan (geloof).
Voor degene die het goed wilt maken met Allah en voor degene die zijn
band met Allah wilt versterken, is de maand Ramadan het meest geschikte
moment, gezien de zegeningen en de gunsten die deze maand met zich
meebrengt. Luister bijvoorbeeld naar de volgende overlevering waarin De
profeet (vzmh) het volgende heeft gezegd:
“Wanneer de eerste nacht van Ramadan aanbreekt, worden de duivels
geketend en de poorten van de Hel gesloten en de poorten van het paradijs
geopend en er wordt geroepen: O jij die op zoek bent naar het goede, komt
nader. En o jij die op zoek bent naar het slechte, houd je in (i.e. toon
berouw).”’ [Tirmidhi]
Sta even stil beste broeders en zusters, bij jouw band met Allah. Evalueer
jouw imaan en reflecteer op jezelf. Het feit dat Allah jou lang laat leven en
de maand ramadan laat bereiken, is een belangrijk kans die jij goed dient te
benutten.
We weten allemaal hoe onze band met Allah slecht of goed kan worden.
Door Allah te gehoorzamen en onze plichten tegenover hem na te komen
wordt onze band met Allah en ons imaan sterker en door nalatigheid en het
ongehoorzaam zijn aan Allah, wordt onze band met Allah slechter en
misschien helemaal verbroken. Wat houdt jou tegen om jouw band met

Allah te versterken? Waar wacht jij nog op? Wat nog meer heb je nodig om
deze stap te maken en de gelegenheden die Allah jou heeft gegeven goed te
benutten en de kansen te grijpen? Nu kan je het nog en heb je het zelf nog in
je eigen handen, maar wie weet? Misschien later niet. Jij kan verhinderd
worden door moeilijke omstandigheden en allerlei afleidingen. Jij kan
bijvoorbeeld ziek worden, het te druk krijgen of sterven…Jij zal er dan zeker
spijt van hebben, maar het zal te laat zijn. Stop daarom gelijk met het
uitstellen van deze stap en keer gelijk terug tot Allah.
Misschien heb je een slecht verleden omdat je veel zonden hebt gepleegd
en vraag je je af of Allah jou zal accepteren en al je zonden wel zal vergeven.
Maak je geen zorgen beste gelovige, als je maar berouw toont en tot Allah
terug keert. Dan zullen al jouw zonden vergeven worden, hoe groot deze
zonden ook mogen zijn. Luister goed naar deze woorden van Allah (ta3ala):
ُ َّل ت َ ْقن
ِور
َِ ُاّلل يَ ْغف ُِر الذُّن
َِ ِطوا من رحْ َمةِ اّللِ إن
َِ ى أَنفُسه ِْم
َِٰ َعل
َِ ل يَا عبَاد
ِْ ُ(ق
ُ وب َجميعا إن ِهُ ه َُِو ْالغَ ُف
َ ي الذينَِ أَس َْرفُوا
.53:الرحي ُِم) الزمر
Zeg: "O mijn dienaren die tegen u zelf buitensporig bent geweest, wanhoopt
niet aan de barmhartigheid van Allah, voorzeker Allah vergeeft alle zonden,
waarlijk, Hij is de Vergevensgezinde, de Genadevolle. 39:53.
In een hadith Qoedsi zegt Allah het volgende:
“O Zoon van Adam, zo lang je een beroep op Mij doet en Mij vraagt, zal Ik je
vergeven voor wat je gedaan hebt, en Ik vind dat niet erg. O zoon van Adam, al
reikten je zonden tot de wolken van de hemel, als je mij om vergeving vroeg,
zou Ik je vergeven. O zoon van Adam, als je tot Mij kwam met zonden, die
bijna zo groot als de aarde waren en als je Mij onder ogen zou komen, zonder
Mij deelgenoten toe te schrijven, dan zou Ik je vergiffenis geven bijna zo groot
als dat.”
[Tirmidhi & Ahmad]
Zo zie je beste gelovige, je bent altijd welkom bij Allah en je wordt altijd
geaccepteerd. Wanneer je Allah met ‘o mijn heer’ aanroept, dan roept Hij
jou terug met ‘o mijn dienaar’. Allah zegt in de koran:
ِان فَ ْل َي ْست َجيبُوا لي َو ْليُؤْ منُوا بي لَ َعل ُه ْم
ِ ع
ُِ عني فَإني قَريبِ أُج
َ َ يب دَع َْوِة َ الداعِ إذَا د
َ سأَلَكَِ ع َبادي
َ ( َوإذَا
ُ يَ ْر
.186:شدُونَِ) البقرة

wanneer Mijn dienaren jou vragen over Mij; Ik ben dichtbij. Ik beantwoord het
smeekgebed van de smekeling wanneer hij Mij roept. Dus laat hen Mij
aanroepen en in Mij geloven, zodat zij juist geleid kunnen worden. 02:186.
Heb je dan een ander excuus beste gelovige, wat jou tegenhoudt om terug te
keren naar Allah? Ben jij misschien verlegen omdat je geen kennis over de
Islam hebt en jij weet bijvoorbeeld niet hoe jij de woedoe (rituele wassing)
en het gebed moet verrichten? Ken jij ook geen suras van de koran uit je
hoofd? Maak je geen zorgen beste gelovige, het is nog niet te laat. Niemand
van ons is als geleerde geboren, we zijn allemaal opzoek naar kennis. Sluit
je aan bij jouw broeders en zusters en je zult zeker mensen vinden die jou
graag willen helpen. En denk aan de verlegenheid en vernedering van het
hiernamaals wanneer je voor Allah staat en alle mensen van Adam tot de
laatste mens naar jou zullen kijken. Daar sta je dan, terwijl je jouw band met
Allah in dit wereldse leven niet hebt hersteld. Dit is de echte verlegenheid
waar jij je zorgen om dient te maken en dient te vermijden.
Beste broeders en zusters, als er iemand van ons denkt dat zijn band met
Allah goed genoeg is en dit allemaal niet hoeft te doen, dan is hij de eerste
die terug dient te keren naar Allah. Iedereen van ons heeft dit nodig. Ons
geloof is zwak. Kijk naar onze plichten tegenover Allah (ta3ala)
bijvoorbeeld. Wie van ons durft te beweren dat hij/zij dit op een prefecte
manier uitvoert? Wie van ons verricht zijn gebed met een volledige
concentratie en een 100% zuivere intentie (ikhlas) voor Allah? We
beginnen morgen Insha Allah met het vasten, wie van ons durft te zeggen
dan hij/zij met al zijn zintuigen 100% vast en bijvoorbeeld niets
verwerpelijks zegt, hoort of ziet tijdens het vasten? En zelfs als het iemand
lukt om iets goeds en perfect te doen en zijn plicht tegenover Allah op de
juiste manier nakomt, dan is het aan Allah en zijn hulp. De mens moet zijn
best doen maar zonder Zijn hulp en Zijn leiding gaat het ons niet lukken.
Als laatste beste broeders en zuster, wil ik het volgende aan mezelf en mijn
broeders en zusters meegeven. Ik richt me hier op broeders en zusters die
regelmatig de moskee bezoeken en daardoor bij hen het gevoel kan
ontstaan dat ze beter zijn dan anderen. Wees voorzichtig beste broeders en
zusters! Tijdens de maand ramadan komen er nieuwe broeders en zusters
naar de moskee, sommigen van hen hebben de moskee nooit bezocht. Ze
zijn jouw broeders en zusters en ze komen naar het huis van Allah. Ze zien
jou als een ervaren gelovige en misschien zien ze jou als voorbeeld. Let op

beste gelovige! Ontvang hen op een beste manier. Kijk niet raar naar hen,
vermijdt alle reacties, handelingen en woorden die lastig voor hen kunnen
zijn. Sommigen zijn heel erg gevoelig en door jouw reactie kunnen ze
weggaan. En vergeet dit niet: de moskee is het huis van Allah en niet van mij
of van jou. Wees daarom iemand die de ander naar het rechte pad van Allah
leidt en niet iemand die de mensen van het rechte pad van Allah afhoudt.
Mensen afleiden van het rechte pad is het werk van shaitan en mensen
leiden naar het rechte pad is het werk van de profeten. Kies zelf wie jij wilt
volgen.
وصلى هللا على سيدنا محمد

