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اّٰللس الرَّ ْح ٰم سن الرَّ ۪حي سم
ِبــــــــــــــــــــــ سم ه
ْس

ت
ين ٰا َم ُنوا ات َّ ُقوا ه
ْ اّٰلل َ َو ْلتَ ْنظ ُ ْر ن َ ْف ٌس َما قَدَّ َم
َ يََٓا اَ هُّيَا ال َّ ۪ذ

.ون
اّٰلل َ َۜ اس َّن ه
لسغَ ٍۚد َوات َّ ُقوا ه
َ ُري ب س َما ت َ ْع َمل
ٌ ۪اّٰلل َ َخب

َ س س
س
َ ص ََل
ُاّٰلل
َ ب
ُ  قَا َل النَ س: قَا َل،َع ْن َع ْمرو ْب سن َم ْي ُمون األ ْودي

: ا ْغتَ سن ْم َخ ْمسًا قَ ْب َل َخ ْمس:َعل َ ْيهس َو َسل َمَ ل س َر ُجل َو ُه َو يَعسظ ُ ُه

 َو سغنَا َك قَ ْب َل،ك
َ ك قَ ْب َل َس َق سم
َ َ َو سص َحت،ك
َ ك قَ ْب َل َه َر سم
َ َ َشبَاب
.ك
َ ك قَ ْب َل َم ْوت س
َ َ  َو َحيَات،ك
َ ك قَ ْب َل ُش ْغلس
َ َ َوفَ َراغ،فَ ْقرس َك

DE DOOD EN WAT DAARNA KOMT
Beste broeders en zusters, het doel van ons bestaan is om
in Allah  ﷻte geloven en te leven als een moreel persoon.
Het grootste kapitaal tijdens onze beproeving, is het
leven. Net zoals ieder begin een einde heeft, heeft ook het
leven een einde. De beste manier van leven, is dat je
voorbereid bent op het einde van jouw leven. Beste
moslims, na de dood is terugkeer naar de wereld niet meer
mogelijk. Iedereen zal de beloning van zijn daden
volledig krijgen. Laten we voorbereid zijn op de dood.
Laten we onszelf ondervragen, voordat wijzelf worden
ondervraagd. Ik beëindig mijn preek met een duʿāʾ: o
Allah, zegen ons leven en verfraai ons leven met goede
daden. Stel ons in staat om onze īmān vast te houden tot
en met onze laatste adem. Āmīn.
Naschrift huisregels ISN: het is momenteel verplicht om
een mondkapje te dragen en om anderhalve meter afstand
te houden in onze moskeeën, ook tijdens het gebed. Wij
verzoeken iedereen om zich hieraan te houden.
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