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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
Allah  ﷻzegt het volgende in de Qurʾān: ‘O jullie die
geloven! Vrees Allah en laat iedere ziel toezien op wat
zij heeft vooruitgezonden voor morgen. En vrees
Allah. Voorwaar, Allah is Alkennend over wat jullie
doen.’1 Volgens een ḥadīth zei de Profeet het volgende:
‘Profiteer van vijf [zaken] vóór vijf [andere zaken]:
jouw jeugd vóór jouw ouderdom, jouw gezondheid
vóór jouw ziekte, jouw rijkdom vóór jouw armoede,
jouw vrije tijd vóór jouw bezigheden en jouw leven
vóór jouw dood.’2
Beste broeders en zusters!
Allah  ﷻheeft in veel verzen de betekenis en het belang
van het wereldse leven uitgelegd. Het doel van het
menselijke bestaan is het geloven in Allah  ﷻen te leven
als een moreel persoon, in lijn met het geloof. Het
grootste kapitaal tijdens onze beproeving op aarde 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 het leven. Volgens een
ḥadīth zei de Profeet: ‘Verveelvoudig het gedenken van
de vernietiger van genoegens [dat wil zeggen: de
dood].’3 Als we nu eens terugkijken, zien we dat er veel
mensen zijn gekomen en heengegaan. Ook wij zullen op
een dag deze aarde verlaten. Allah  ﷻinformeert ons als

volgt over deze waarheid: ‘Waar jullie je ook bevinden,
de dood zal jullie bereiken, ook al bevinden jullie je in
versterkte kastelen.’4 ‘Iedere ziel zal de dood
proeven.’5 Na de dood is terugkeer naar de wereld niet
meer mogelijk. Iedereen zal de beloning van zijn daden
volledig krijgen en er wordt niemand onrecht aangedaan.
Allah  ﷻzegt daar het volgende over: ‘En wie een greintje
goeds heeft gedaan, die zal het zien. En wie een
greintje kwaads heeft gedaan, die zal het zien.’6
Beste gelovigen!
De Profeet  ﷺzei eens het volgende: ‘In deze wereld ben
ik niets anders dan een ruiter die beschutting zoekt
onder een boom en dan tot rust komt en die [plek
daarna] verlaat.’7 Kortom, wij zijn allemaal reizigers die
op weg zijn naar het Hiernamaals. We zijn de tijdelijke
bewoners van de aarde en zijn hier dus slechts te gast.
Wanneer de grote Dag komt, komen we oog in oog met
wat we op aarde hebben gedaan. We zullen dan ons
dadenboek overhandigd krijgen, de weegschalen van
gerechtigheid worden dan ingesteld en wij worden ter
verantwoording geroepen. Voor iedere goedheid krijgen
we de beloning ervan te zien en voor iedere zonde krijgen
we de gevolgen daarvan te zien. Allah  ﷻinformeert ons
als volgt over de dood en het leven na de dood: ‘O
mensen! Voorwaar, de belofte van Allah [over de
opstanding,
wederopwekking,
beloning
en
bestraffing] is waar. Laat het wereldse leven jullie dus
niet verleiden en laat te verleider [de satan] jullie niet
[van de vergeving en genade] van Allah weghouden.’8
Beste moslims!
Laten we voorbereid zijn op de dood, aangezien de dood,
het Hiernamaals, de afrekening, het Paradijs en de Hel een
realiteit zijn. Laten we eerst onszelf ondervragen voordat
wijzelf ondervraagd worden. Gezegend zijn degenen die
zichzelf ondervragen en werken voor het Hiernamaals!
Gezegend zijn degenen, die hun dadenboek van rechts
krijgen! Gezegend zijn degenen die bevoorrecht zijn met
Allah’s eeuwige genade! Ik beëindig mijn preek met een
duʿāʾ: o Allah, zegen ons leven, maak het ons makkelijk
om ons leven te leiden met goede daden. En stel ons in
staat om de īmān die U ons heeft geschonken vast te
blijven houden tot en met onze laatste adem. Āmīn.
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