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س الرَّْحٰمنس الرَّ۪حيمس  ــــــــــــــــــــــمس اّٰلله ْ  ِبس

َٓا اسَّلَّ لَْهٌو َولَعسٌبٌۜ َواسنَّ الدَّارَ  َوَما ٰهذسهس اْلَحٰيوةُ الدُّْنيَ
ُۢ لَْو كَانُوا يَْعلَُمونَ  رَةَ لَهسَي اْلَحيَوَاُن  . اَّْلٰخس

ََّم قَاَل  ُ َعلَْيهس َوَسل س َصَّلَّ اّٰلله  :رَُسوُل اّٰلله
سُر َسبسيل  أَْو  نََّك غَرسيٌب أَ كَ  ِفس الدُّْنيَا  كُنْ   . َعاب

HOE WE HET NIEUWJAAR INGAAN 
 

Allah هلالج لج zegt het volgende in de Qurʾān: ‘En dit wereldse 

leven is niets anders dan vermaak en spel. En 

voorwaar, het huis van het Hiernamaals is zeker het 

daadwerkelijke leven, wisten zij dat maar!’1 Volgens 

een ḥadīth zei de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص het volgende: ‘Wees in de 

wereld alsof je een vreemdeling of een voorbijganger 

bent.’2 
 

Beste gelovigen! 

Wij bevinden ons in deze wereld, waarin wij leven om 

beproefd te worden, tot een vastgesteld moment dat alleen 

Allah هلالج لج kent. Gedurende dit leven beschikken wij, in 

tegenstelling tot andere wezens, over 

verantwoordelijkheden rondom de waarde van tijd, de zin 

van het leven, het belang van de jeugdjaren en het belang 

van dankbaarheid voor elke hap die we eten en voor elke 

adem die ons mond binnengaat. Hoe gelukkig is het voor 

ons als we deze verantwoordelijkheden hebben kunnen 

vervullen tot op de dag van vandaag! We hebben onszelf 

een slechte dienst bewezen indien we de dagen hebben 

verspild, onze rijkdom hebben verspild, onze geest of 

lichaam hebben vervuild, onze dierbaren pijn hebben 

gedaan en onze aanbiddingsdaden hebben verwaarloosd. 

Het is raadzaam om de volgende waarschuwing van de 

Profeet ملسو هيلع هللا ىلص hierover ter harte te nemen: ‘De verstandige 

persoon is degene die zijn ego (nafs) beheerst en werkt 

voor wat na de dood komt.’3 
 

Beste broeders en zusters! 

Nu volgens de gregoriaanse jaartelling het einde van het 

jaar nadert, laten we een heel jaar achter ons en komen we 

 
1 Al-ʿAnkabūt, 29: 64. 
2 B6416 Al-Bukhārī, Al-Riqāq, 3 

een stap dichter bij de dood. Om die reden dient elke 

moslim een van zijn basisplichten na te komen door 

zichzelf te ondervragen, nog voordat hijzelf in het 

Hiernamaals wordt ondervraagd. Het doel van deze 

zelfreflectie is om je fouten en tekortkomingen te 

achterhalen en je best te doen om deze fouten voortaan te 

vermijden. We mogen niet vergeten dat ieder nieuw jaar, 

iedere nieuwe dag, ieder moment waarop we lucht 

inademen een bewaargeving (amāna) is waarover we op 

een dag zeker ondervraagd zullen worden. Vergeet niet 

dat het wereldse leven zich uitstrekt tot het Hiernamaals 

en het leven en de tijd die we daarin doorbrengen een 

kostbare reis is. We moeten alles dat werelds is slechts 

waarde geven als een reiziger en ons uiteindelijke doel, 

het Paradijs, altijd in gedachten houden tijdens ons leven. 

We dienen de waarde van ons leven en de gunsten waar 

we over beschikken goed te begrijpen en iedere dag goede 

en nuttige daden te verrichten, in overeenstemming met 

de wil van onze Heer (Rabb). 

 

Beste broeders en zusters! 

De betekenis van het einde van het jaar en de start van een 

nieuw jaar betekent, voor een moslim, dat je probeert om 

jouw toekomst op de beste manier op te bouwen door 

lessen te trekken uit het verleden. Als gelovige (muʾmin) 

dienen we op die manier naar het nieuwe jaar te kijken. 

We dienen het nieuwe jaar uitsluitend in te gaan door te 

handelen in overeenstemming met onze religieuze 

waarden, die niet indruisen tegen de bevelen en verboden 

van onze religie, door dingen die geen plaats hebben in 

onze tradities en gebruiken te vermijden, door iedere 

vorm van fanatisme te vermijden, door onze Heer 

dankbaar te zijn voor het schenken van een nieuw deel 

van het leven en met een eenvoudig en nederig besef van 

dienaarschap. Ik beëindig mijn preek (khuṭba) met een 

ḥadīth die deze genoemde punten kort aanstipt: ‘De 

voeten van de zoon van Ādam zullen op de Dag der 

Opstanding (Yawm al-Qiyāma) niet bewegen van [de 

nabijheid van] zijn Heer (Rabb) totdat hem over vijf 

zaken is gevraagd: over zijn leven: wat hij ermee heeft 

gedaan, over zijn jeugd: waarmee hij die heeft 

versleten, zijn bezittingen: waar hij die heeft 

verworven en waaraan hij die heeft besteed en wat hij 

deed met wat hij aan kennis had.’4 

 

 

Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut 

Islamitische Stichting Nederland (ISN) 

3 T2459 Al-Tirmidhī, Ṣifat al-Qiyāma, 25. 
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