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 ِ ۪ َ ّ ِ ا ٰ ْ َ ّ ِ ا ّٰ ِ ا ــــــــــــــــــــــ ْ ِ  

 ً ۪ َ َن  ُ َ ْ ُ  َ ٰ َو َ ّ ِ ا َ ِ  ٌ ْ َ ُة  َ ِ ٰ ْ ٌۚ َوا ۪ َ  َ ْ ُ ّ ُع ا َ َ  ْ ُ.  

 َ َ َ ّ َ ِ َو ْ َ َ  ُ َ ّ َ ا ّ َ  ِ َ ّ ُل ا ُ :َل َر  

 ٍ ِ َ  ُ ِ َ ٌ أَْو  ِ َ  َ َ ّ َ َ  َ ْ ُ ّ ِ ا  ْ ُ.  

HEB DE WERELD NIET LIEF 
 
Allah heeft alles wat zich op hemel en aarde bevindt 
geschapen om het ten dienste te stellen van de mens. 
Gedurende de geschiedenis heeft Allah profeten 
gezonden om de mensen te informeren over hoe ze om 
moeten gaan met deze gunsten. Wanneer we gebruik 
maken van deze gunsten, dienen we het welbehagen van 
Allah niet uit het oog te verliezen. Als we dit 
verwaarlozen, betekent dat dat we buitensporig veel 
aandacht besteden aan de wereld. Het te veel richten op 
de wereld en haar vermaken is tegenstrijdig met de Islām. 
Het doel van de Islām is immers om gelukkig te worden 
tijdens dit wereldse leven én tijdens het eeuwige leven in 
het Hiernamaals. Het is onmogelijk om gelukkig te 
worden in het Hiernamaals als je je puur richt op de 
wereldse genoegens. Het verkiezen van de wereld boven 
het Hiernamaals kan louter rampzalige gevolgen hebben. 
 
Beste broeders en zusters! 
Onze eindbestemming in het Hiernamaals (ākhira) is 
afhankelijk van onze keuzes in het wereldse leven. Het is 
een grote fout om je te verliezen in dit vergankelijke leven 
en het Hiernamaals te vergeten. We worden hier keer op 
keer op gewezen in de Qurʾān. Zo zegt Allah het 
volgende: ‘Dus haasten jullie je in het vragen om 
vergiffenis van jullie Heer (Rabb) en [in het verkrijgen 
van toegang tot] het Paradijs, zo uitgestrekt als de 
hemelen en de aarde, en gereedgemaakt voor degenen 
die Allah vrezen.’1 In een ander vers lezen we: ‘Iedereen 
zal de dood beproeven. Echter, pas op de Dag der 
Opstanding wordt jullie je beloning ten volle 
uitbetaald. Degene die van het Vuur wordt 
weggehouden en het Paradijs wordt binnengeleid, die 
zegeviert. Het wereldse leven is niet anders dan het 
gerief van de [misleidende] illusie. Jullie worden zeker 
op de proef gesteld over jullie bezittingen en over 
julliezelf.’2 Verder zegt Allah: ‘[O Profeet, zeg tegen 
degenen die niet in het Hiernamaals geloven:] “Het 

                                                           
1 Āl ʿImrān, 3: 133. 
2 Āl ʿImrān, 3: 185-186. 

genot van het wereldse leven is gering.”’3 Een ander 
vers luidt: ‘Wie het wereldse leven en de versieringen 
ervan wenst, Wij belonen hen vanwege hun 
handelingen in dit leven ten volle en zij worden daarin 
niet tekortgedaan. Zij zijn degenen die in het 
Hiernamaals niet anders dan het Vuur ontvangen, en 
hetgeen zij in dit leven verrichten gaat teniet, en 
hetgeen zij doen is [bij Allah] tevergeefs.’4 
 
Beste mensen! 
In de Qurʾān worden voorbeelden genoemd van volkeren 
die vergaan zijn als gevolg van wereldse verleidingen. 
Kaïn (Qābīl), een zoon van Ᾱdam (Adam) en Ḥawwāʾ 
(Eva), koos ervoor om een waardeloos deel van zijn bezit 
te offeren voor God. Hij vond zijn bezit waardevoller dan 
het welbehagen van Allah. De ʿĀd- en Thamūd-volkeren 
vertrouwden te veel op hun welvaart en vergaten Allah en 
het Hiernamaals. Ze verwierpen de wonderen die Allah 
hen toonde. Ook het volk van de profeet Lot (Lūṭ) was 
verslingerd aan het wereldse leven. Dit volk ontkende het 
Hiernamaals en verkoos een bandeloos leven dat 
gekenmerkt werd door buitenechtelijk geslachtsverkeer. 
Ze luisterden niet naar hun profeet en gingen ten onder 
aan hun immorele praktijken. Het volk van de profeet 
Jetro (Shuʿayb) ontkende het Hiernamaals, het Paradijs en 
de Hel. Ze waren rebels, volgden hun begeerten en 
koesterden oneerlijke praktijken. Figuren als de farao 
(firʿawn), Hāmān, Balʿam, Qārūn, Nimrūd en Abū Lahab 
waren zo verslaafd aan hun bezittingen, dat ze zich alleen 
op het wereldse leven richtten en zich schuldig maakten 
aan vele onrechten. In de tijd van de profeet Muḥammad 
belaagden de polytheïsten (mushrikīn) de moslims en 
pleegden ze vele vormen van onrecht jegens de moslims. 
 
Beste gemeenschap! 
Volkeren die zich te veel op de wereld hebben gericht 
hebben daar een hoge prijs voor betaald. Aanbidding als 
het gebed (ṣalāt), het vasten (ṣawm) en de offerande 
(uḍḥiyya) temperen onze focus op de wereld. De Profeet 
(vzmh) reciteerde tijdens het vrijdaggebed hoofdstukken 
(suwar) die de liefde voor het wereldse leven doen 
voorkomen, zoals al-Aʿlā, al-Ghāshiya, al-Jumuʿa en al-
Munāfiqūn. Laten we werken voor zowel het wereldse 
leven als voor het Hiernamaals en laten we de balans 
hiertussen bewaken. 
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3 Al-Nisāʾ, 4: 77. 
4 Hūd, 11: 15-16. 


