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 ِ ۪ َ ّ ِ ا ٰ ْ َ ّ ِ ا ّٰ ِ ا ــــــــــــــــــــــ ْ ِ  

َۜ اِّنَ  ّٰ ا ا ُ َ ّ ٍۚ َوا َ ِ  ْ َ َ ّ َ  َ  ٌ ْ َ  ْ ُ ْ َ ْ َ َو ّٰ ا ا ُ َ ّ ا ا ُ َ َ ٰا ۪ َ ّ َ ا ُ ّ ٓ اَ َ

نَ  ُ َ ْ َ  َ ِ  ٌ ۪ َ  َ ّٰ .ا  

 َ َ ّ َ ِ َو ْ َ َ  ُ َ ّ َ ا ّ َ  ِ َ ّ ُل ا ُ َل َر َ:  

 ِ ْ َم ا ْ َ  َ ِ ْ َ ٔاَ ُق ٕاِ ُ ُ ْ ّنَ ا ّدَ َ ُ َ  َ ِ ِء  َ ْ َ ْ ِة ا َ ّ ِ َد  َ ُ  َ ّ َ  ِ َ َ

ءِ  َ ْ َ ْ ِة ا َ ّ .ا  

HET GELOOF IN HET HIERNAMAALS 
 
Een van de geloofsartikelen van de Islām is het geloof in 
het Hiernamaals (ākhira). Het Hiernamaals begint met de 
wederopstanding na de dood, die gevolgd wordt door de 
grote ondervraging en met het eeuwige leven in onze 
eindbestemming: in het Paradijs (janna) of in de Hel 
(jahannam). De Profeet (vzmh) heeft laten weten dat het 
geloof in het Hiernamaals essentieel is. Op de vraag wat 
het geloof (īmān) inhoudt antwoordde de Profeet als 
volgt: ‘Het geloof in Allah, in Zijn Engelen, in Zijn 
boeken, in Zijn profeten en in de Dag der Opstanding. 
En in de Voorbeschikking (qadar) dat zowel uit het 
goede als uit het kwade bestaat.’1 
 
Beste broeders en zusters! 
Achter het geloof in het Hiernamaals (ākhira) schuilt veel 
wijsheid (ḥikma). Dit geloof versterkt het bewustzijn van 
de verantwoordelijkheden van een gelovige (muʾmin) en 
vergroot hij de kans dat hij in het Hiernamaals tot de 
gelukkigen behoort. Dit geloof heeft veel invloed op ons 
privéleven en op ons sociale leven. Zoals Abū Hurayra 
heeft overgeleverd, heeft de Boodschapper van Allah 
(vzmh) het volgende gezegd: ‘Dat degene die in Allah 
en in de Dag der Opstanding gelooft zijn gast bedient. 
Dat degene die in Allah en in de Dag der Opstanding 
gelooft zijn buren geen schade berokkent. Dat degene 
die in Allah en in de Dag der Opstanding gelooft óf iets 
goeds zegt, óf zwijgt.’2 De Profeet heeft hiermee 
duidelijk gemaakt dat het geloof in het Hiernamaals een 
positief effect heeft op ons gedrag in de maatschappij. 
Een ander voordeel van dit geloof is dat het hoop biedt 
voor degene die beseft dat elke goedheid en elke 
slechtheid wordt beantwoord. Mensen die te maken 
hebben met onrecht zijn zich bewust dat zij hun rechten 
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alsnog zullen krijgen in het Hiernamaals. Dit zal hen 
spirituele energie geven. De Profeet (vzmh) zei het 
volgende hierover: ‘Op de Dag der Opstanding worden 
zeker alle rechten aan de rechthebbenden gegeven. 
Zelfs het recht van het schaap zonder hoorns wordt 
verhaald op de gehoornde schapen.’3 
 
Beste moslims! 
De Qurʾān brengt het leven in het Hiernamaals in verband 
met het leven op aarde. In veel verzen worden ze zelfs 
naast elkaar genoemd. Zo leren we uit de Qurʾān dat het 
leven op aarde een beproeving is en dat jouw leven op 
aarde jouw bestemming in het Hiernamaals bepaalt. De 
Qurʾān maakt ons bewust dat het leven op aarde slechts 
tijdelijk is en dat het leven in het Hiernamaals eeuwig is. 
Ons heilige Boek nodigt ons dan ook uit om ons voor te 
bereiden op het eeuwige leven in het Hiernamaals. Zo 
zegt Allah het volgende in de Qurʾān: ‘O jullie die 
geloven! Vrees Allah! Laat eenieder bekijken wat hij 
voor morgen heeft voorbereid. Vrees Allah! 
Voorwaar, Allah is op de hoogte van wat jullie doen.’4 
 
Beste mensen! 
Laten we niet vergeten dat het leven op aarde een akker 
van het Hiernamaals is. Alles wat we nu zaaien zullen we 
in het Hiernamaals oogsten. Laten we dus goed kijken 
naar wat we tot nu toe gezaaid hebben. Immers, alles wat 
ons in het Hiernamaals getoond gaat worden zijn de daden 
die wij nu, tijdens ons leven, verrichten. De Profeet 
(vzmh) zei eens het volgende: ‘Een wijs persoon 
beheerst zijn ego (nafs) en werkt voor het leven ná de 
dood. Een machteloos persoon die nergens toe in staat 
is, leeft de begeerten van zijn ego (nafs) na en verlangt 
[desondanks om vergeving] van Allah.’5 Ik wil mijn 
preek beëindigen met een smeekbede: ‘O Allah! U heeft 
ons gezegend met de Islām en U heeft het geloof (īmān) 
in onze harten gevestigd. Laat ons, na dit voorrecht, niet 
vervallen in dwalende gedachten en laat ons niet 
vernederen! O Allah! Schenk ons het goede op aarde en 
schenk ons het goede in het Hiernamaals! Voorzie ons 
van goedheid en rechtschapenheid! Bescherm ons tegen 
de bestraffing in het Hellevuur! Āmīn. 
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