Reflectie op het wereldse leven
Vrijdagpreek van vrijdag 14 september 2018
Bismillahi arahmani araheem,
Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: reflectie op het wereldse leven.
Allah swt zegt in surah al-hadied in vers 20 het volgende:

ُ اخ ُۢ ُر ب أَين
ُّ حيَوٰ ُة
ٌ۬ ٱلد أنيَا لَع
َ ََك أم َوت
ُ ب وَلَ أه ٌ۬و وَزين ٌَ۬ة َوتَ َف
أ
ُ َٱعل
َ مو ْٓا أَنَّمَا أٱل
ۖ ٰكاثُ ٌ۬ر فى أٱۡل َ أموَٲل و أَٱۡل َ أولَـ
د
َ
ُ م ي َُك
َّ ُص َف ٌ۬را ث
َّ ُث أ أعجَبَ أٱل ُك َّفا َر نَبَاتُ ُه ۥ ث
ُ م يَہي
ُ ون
ج َف َت َرٮ ُٰه ُم أ
َ َك
حطَـٰ ٌ۬ماۖ وَفى أٱۡلَخ َرة
ٍ م َثل َغ أي
ُّ حيَوٰ ُة
ٌ۬ شد
ٌ۬ َع َذ
َّ َيد َوم أَغف َر ٌ۬ة من
ٱَّلل وَر أ
َ َٲن َومَا أٱل
َ اب
ٱلد أنيَآ إ ََّّل َم َتـٰ ُع أٱل ُغ ُرور
ۚ ٌ۬ ضو
Weet dat het wereldse leven slechts spel en vermaak is, en een versiering, en (een aanleiding) tot
wederzijdse opschepperij tussen jullie en (onderlinge wedijver in) vermeerdering van bezettingen en
kinderen. (Het is) net zoals de gelijkenis van een regen waarvan het (daardoor groeiende) gewas de
landbouwers verheugt. Daarna verdort het en je ziet het vervolgens geel (van kleur) worden en daarna
wordt het tot afgestorven (gewas)resten. En in het hiernamaals is er (voor de ongelovigen) een harde
bestraffing, en (voor de gelovigen is er) vergiffenis van Allah en (Zijn) welbehagen. En het wereldse leven is
slechts een misleidende genieting.

Vandaag is het de vierde dag van de maand Muharram en dus is het nieuwe Islamitisch kalenderjaar
(1440) al gestart. Vandaag zullen we stilstaan bij het wereldse leven. Allah swt heeft in de genoemde
vers aan ons duidelijk gemaakt wat het wereldse leven inhoudt. Het wereldse leven in vergelijking met
het leven in het hiernamaals kent een zeer lage waarde. Allah swt maakt hier een statement dat het
wereldse leven slechts spel en vermaak is. Het wereldse leven is tijdelijk en alles wat afkomstig is van
het wereldse leven heeft een tijdelijk karakter. Alles heeft een houdbaarheidsdatum. Als men hier
bewust van is, dan moet men het wereldse leven niet als doel nemen. Het wereldse leven moet als een
middel gebruikt wordt om uiteindelijk het werkelijke doel te bereiken. Dat is het leven in het
hiernamaals: onze eindbestemming. Men moet het wereldse leven zien als een weg naar het goede of
het slechte. Eenieder bepaalt voor zichzelf welke pad hij of zij wilt bewandelen.
De tijd ‘vliegt’ en elke dag, elk uur, elke minuut en elke seconde brengt ons dichterbij de ontmoeting
met onze schepper. Het start van een nieuwe jaar, is een nieuwe kans om onszelf en onze daden te
evalueren en onze doelstellingen bij te stellen en/of nieuwe doelstellingen te bepalen. Waar stond je
vorige jaar en waar sta je nu? Heb je jezelf verder ontwikkeld? Hoe is je relatie met je schepper? Welke
daden heb je verricht? Wat wil je het komend jaar bereiken? Dit zijn vragen die je aan jezelf moet
stellen. Het feit dat we een nieuwe jaar hebben bereikt is een gunst van Allah swt. Het is een kans die
we krijgen om onszelf te verbeteren. Hoeveel mensen waren vorig jaar nog onder ons aanwezig en
vandaag de dag zijn ze er niet meer? Kijk om je heen en denk na.
Beste broeders en zusters, we moeten ons inzetten om het maximale uit ons zelf te halen zodat Allah
swt tevreden over ons is. De metgezellen van de profeet Mohammed vzmh hebben dit zeer duidelijk
begrepen. Een metgezel zei de volgende woorden hierover: “Ik heb een enorme spijt als een dag voorbij
is gegaan terwijl ik weinig goede daden heb verricht.” Tevens zei een andere metgezel die zei dat

diegene die zichzelf consequent afrekent of verantwoording aflegt bij zichzelf hier in dit wereldse leven,
op de dag des oordeels een lichte afrekening zal hebben met Allah swt. Hier zien we het belang van
zelfreflectie terug. De persoon die dag in en dag uit zichzelf een spiegel voorhoudt, is niet gelijk aan de
persoon die meegezogen wordt door de wereldse routine. Deze persoon is bewust van zijn daden en zijn
gedrag.
Allah swt zegt in surah Loeqmaan in vers 33 het volgende:

ْ اس ٱتَّ ُق
ُ ش أو ْا ي أَو ٌ۬ما ََّّل ي أَجزى وَالد َعن وَلَدهۦ و َََّل م أَولُود
وا َربَّ ُك أم و أ
ُ يَـٰ ٓأَيُّہَا ٱل َّن
َ َٱخ
َاز َعن
ٍ ه َو ج
ُّ حيَوٰ ُة
َّ ش أيـًٔاۚ إ
َّ ڪم ب
َّ ن و أَع َد
ُ َّ ٱلد أنيَا و َََّل ي َُغ َّرن
ُ ڪ
ُ ََّق َف ََل تَ ُغ َّرن
َ م أٱل
َ وَالدهۦ
ٱَّلل أٱل َغ ُرو ُر
ۖ ٌ۬ ٱَّلل ح
O mensen, wees hoog bewust van jullie heer en vrees (voor) een dag waarop geen (enkele) vader zijn
zoon kan baten, noch een zoon zijn vader met iets kan baten. Voorwaar, de belofte van Allah is de
Waarheid. Dus laat het wereldse leven jullie niet misleiden en laat de grote misleider (d.w.z. de satan)
jullie niet misleiden over Allah.
Allah swt waarschuwt ons dat we niet misleidt moeten worden door het wereldse leven. Kijk om je
heen, hoeveel mensen zijn helemaal geobsedeerd door het materialistische leven? Denk hierbij aan
auto’s, huizen, merkkleding etc. Je ziet dat de bewustwording vaak te laat is en de dood hen heeft
gegrepen. Pas als de dood hun heeft gegrepen zullen ze bewust worden van hun daden en zullen ze
gaan reflecteren. Allah swt zegt hierover in surah Faatir in vers 37 het volgende:

ُ َصطَر
ُ و
َ خ
ُۚ م
ُ صـٰ لحا َغ أي َر ٱلَّذى
ون فيہَا َربَّ َنآ أَ أخر أجنَا ن َ أعم أ
َه أم ي أ
َ ڪ َّنا ن َ أع
َ َل
ل أَوَلَ أم نُ َعمرأ ُكم َّما
َّ
َّ
ْ ُ
َّ يَ َت َذ
ُ جآء َُك
َ ڪ ُر فيه مَن ت َ َذك َر َو
ٍم ٱل َّنذي ۖ ُر َف ُذوقوا َفمَا للظـٰ لمينَ من نَّصير
En zij zullen daarin (het volgende) schreeuwen: “Onze heer haal ons (hier) weg. Wij zullen (dan) goede
daden verrichten, anders dan (de daden) die wij hebben verricht.” (Allah zal dan antwoorden:)
“Hebben wij jullie niet een lang leven geschonken, dat voor degene die zich liet vermanen voldoende
was om er lering uit te trekken? En is de waarschuwer niet tot jullie gekomen? Proef daarom (de
bestraffing). En voor de onrechtplegers is er geen helper.”
Beste broeders en zusters, kijk terug naar het afgelopen jaar. Houd jezelf een spiegel voor en wees
eerlijk tegen jezelf. Ben ik tevreden over de manier hoe ik mijn leven nu invul? Hoe zijn mijn daden?
Keer terug op het pad van Allah swt en zet je in om goede daden te verrichten. Beste broeders en
zusters, bedankt voor jullie aandacht!

