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 ِ ۪ َ ّ ِ ا ٰ ْ َ ّ ِ ا ّٰ ِ ا ــــــــــــــــــــــ ْ ِ  

 ْ ِ ْ َ َواَ ْ ُ ّ َ ا ِ  َ َ ۪ َ  َ ْ َ  َ َة َو َ ِ ٰ ْ اَر ا َ ّ ُ ا ّٰ َ ا ٰ ٓ ٰا َ ۪  ِ َ ْ َوا

 َ َ َو ْ َ ُ اِ ّٰ َ ا َ ْ ٓ اَ َ َ ُ ّ ِ ُ  َ  َ ّٰ َْرِضۜ اِّنَ ا ْ ِ ا َد  َ َ ْ ِ ا ْ َ

 َ ۪ ِ ْ ُ ْ .ا  

 َ َ ّ َ ِ َو ْ َ َ  ُ َ ّ َ ا ّ َ  ِ َ ّ ُل ا ُ َل َر َ:  

 ِ ِ َ ِ ِ آ ْ ُه َوأَ َ ْ ِ ُد ْ َ ِ  ُ ّ ُ َ ي  ِ َ ّ ُ ا ِ ْ ُ ْ ، ا َ ِس  َ ّ ُ ا َ ْ .أَ  

 
ONZE BESTEMMING IN HET HIERNAMAALS 
 
Onze bestemming in het Hiernamaals (ākhira) is 
afhankelijk van de kwaliteit van ons wereldse leven. 
Allah vermeldt het volgende in de Qurʾān: ‘En zoek met 
datgene wat Allah jou heeft gegeven het verblijf van 
het Hiernamaals en vergeet jouw aandeel in de wereld 
niet. En doe het goede, zoals Allah jou het goede heeft 
gedaan. En probeer geen onheil op aarde te stichten. 
Allah houdt niet van degenen die onheil stichten.’1 In 
een overlevering zei de Profeet (vzmh) het volgende: ‘De 
grootste onder de bezorgde mensen, is de gelovige 
(muʾmin) mens die geeft om wereldse zaken én die 
geeft om zaken omtrent het Hiernamaals.’2 
 
Beste broeders! 
Toen Allah de eerste mens Ādam schiep, plaatste Hij hem 
in het Paradijs (janna). Dit laat zien dat Allah de mens erg 
waardeert en dat Hij veel van ons houdt. Allah heeft ons 
naar de wereld gestuurd om ons te beproeven. Als we 
slagen voor deze beproeving, kunnen we rekenen op het 
welbehagen van Allah en kunnen we het Paradijs 
binnengaan. De ruimte waarin de mens aan zijn 
bestemming werkt, is de aarde. Om die reden dienen we 
ons leven op aarde serieus te nemen. 
 
Beste moslims! 
De Profeet (vzmh) heeft het belang van het wereldse 
leven op voortreffelijke wijze omschreven. Hij omschreef 
de aarde als de akker van het Hiernamaals. Onze 
bestemming in het Hiernamaals wordt bepaald tijdens ons 
leven op aarde. Met alle goedheden zetten we het poort 
van het Paradijs op een kier, terwijl alle slechtheden het 
poort van de Hel op een kier zet. Zoals Allah heeft laten 
weten krijgt de mens zowel op aarde als in het 

                                                           
1 Al-Qaṣaṣ, 28: 77. 
2 Ibn Māja, Tijāra, 2. 

Hiernamaals datgene wat hij verdient. Een boer die zijn 
landbouwgrond onvoldoende bewerkt hoeft niet te reken 
op een vruchtbare oogst. Zo is ook het leven op aarde: 
iemand die niet in God gelooft en zich niet uitrust met 
goed karakter (akhlāq), hoeft niet te rekenen op een goede 
bestemming in het Hiernamaals. In het Hiernamaals 
worden we geconfronteerd met onze wereldse daden. 
Allah zal degenen die zich hebben ingespannen om een 
goed mens te zijn extra belonen. De lijfspreuk van een 
moslim is dan ook het volgende: ‘Werk voor het 
wereldse leven alsof je eeuwig zult leven, en werk voor 
het Hiernamaals alsof je morgen zult sterven.’ 
 
Beste mensen! 
Allah vraagt ons niet om ons wereldse leven te 
verwaarlozen omwille van het Hiernamaals. Ook doet 
Allah beroep op ons om het Hiernamaals niet te 
verwaarlozen. Onze inspanningen voor beide zaken 
dienen in evenwicht te zijn, mits we het welbehagen van 
Allah niet uit het oog verliezen. Allah benadrukt keer op 
keer dat Hij ons ziet en toezicht op ons houdt. We zijn 24 
uur per dag vergezeld door twee engelen, genaamd 
Kirāman Kātibīn. Deze engelen noteren zeer gedetailleerd 
al onze daden. Op de Dag der Opstanding krijgen we ons 
persoonlijke dadenboek (kitāb al-ʿamal) uitgereikt. 
Hierin staan de goede en kwade daden die de engelen 
hebben geregistreerd. De gelovigen (muʾminīn) die hun 
dadenboek overhandigd krijgen zullen vreugdevol 
gestemd zijn, terwijl dit bij degenen die opstandig en 
zondig zijn geweest een droevig resultaat zal opleveren. 
 
Beste broeders en zusters! 
We naderen het einde van de vastenmaand Ramaḍān. 
Laten we ons best doen om tijdens het laatste deel van 
deze maand extra aan onszelf te werken en om het 
welbehagen van Allah te verwerven. Laten we op 
vastberaden wijze onze aanbiddingsplicht volbrengen. 
Vergeet niet dat daden van aanbidding een investering is 
in het Hiernamaals. Ik beëindig mijn preek met een 
overlevering van de Profeet (vzmh).  Qatāda vroeg aan 
Anas ibn Mālik: ‘Welke smeekbede (duʿāʾ) droeg de 
Profeet het vaakst uit?’ Hij zei: ‘Meestal sprak hij de 
volgende duʿāʾ uit: “O Allah, geef ons het goede in de 
wereld en het goede in het Hiernamaals en bescherm 
ons tegen de bestraffing van het Hellevuur.”’3 
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3 Al-Muslim, Dhikr, 26. 


