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ِ ْ ــــــــــــــــــــــ ِم ا ِ الر ْح ٰم ِن الر ۪حي ِم

ك ِم َن الد ْنيَا َو َ ْح ِس ْن كَ َمٓا
ْ ار
َ َاﻻ ِٰخ َر َ َو َﻻ ت َ ْن َس ن َ ۪صيب
َ ٰيمٓا ٰات
َ يك ا ُ الد
َ َو ْبتَ ِغ ۪ف

ِ ِ اﻻ َر
.ين
َ اَ ْح َس َن ا ُ اِل َْي
َ ض ان ا َ َﻻ يُ ِحب ا ْل ُم ْف ِس ۪د
ۜ ْ ْ ِ َ ك َو َﻻ ت َ ْب ِغ ا ْلفَ َساد

ِ ُ قَا َل رس
:َص ا ُ َعل َ ْيهِ َو َسلم
َ ول ا
ُ َ

ِ
.دا
َ امرِ ٍء يَظُن اَ ْن ل َْن ي َ ُم
َ امرِ ٍء ي َ ْخ َ اَ ْن ي َ ُم
ً َ وت اَب
ً َوت غ
ْ ا ْع َم ْل َع َم َل
ْ دا َو ْح َذ ْر َح َذ َر
EVENWICHT TUSSEN DE WERELD EN HET HIERNAMAALS

Beste broeders en zusters, één van de grondbeginselen
van de Islām is dat je gelooft in het leven in het
Hiernamaals en dat je jouw leven op aarde daarop
afstemt. Het leven op aarde is onze enige kans om ons
leven in het Hiernamaals in te richten. Beste moslims,
onze religie schrijft voor om op een verstandige manier
een balans te vinden tussen het wereldse leven en onze
bezigheden voor het Hiernamaals. Dit zien we namelijk
ook terug in het leven van de Profeet ﷺ. Hij heeft
geadviseerd om in onze aanbidding (ʿibāda) en in ons
dagelijkse leven de middenweg te volgen.1 We zien in
onze gemeenschap dat veel mensen zich alleen richten op
het leven op aarde. Anderen richten zich alleen op het
Hiernamaals en trekken zich niets aan van de gunsten die
Allah  ﷻheeft geschonken. Deze voorbeelden zijn het
gevolg van een verkeerd begrip van onze religie. Beste
gemeenschap, laten we gematigdheid (iʿtidāl), waartoe de
Qurʾān en de Profeet  ﷺons oproept, als principe nemen.
Laten we zoeken naar evenwicht tussen ons leven op
aarde en onze aanbidding van Allah ﷻ. O Allah! Maak de
wereld waarin wij leven en het Hiernamaals gezegend
voor ons en voorzie ons leven van al het goede. Āmīn.
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