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Vrijdagpreek van vrijdag 11 oktober 2019  
 
Bismillahi arahmani araheem, 
 
Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: onachtzaamheid.  
 
Allah swt zegt in surah al-Anbiyaa, aya 1, het volgende: 
 

ۡعرُِضونَ 
 ٱۡقَتَرَب لِلنَّاسِ ِحَساُبُهۡم َوُهۡم فِى َغۡفلَة ٍ۬ مُّ

 
De afrekening voor de mensen nadert, terwijl zij zich in staat van onachtzaamheid afwenden.  
 
Allah swt maakt ons hier duidelijk dat veel mensen onachtzaam zijn, dit is een staat waarbij de mens niet 
oplettend is of een staat waarin men onbewust is. Je ziet dat deze persoon totaal niet bezig is met zaken 
waar het echt om draait in het leven, namelijk zaken die leiden tot de tevredenheid van Allah swt. Een 
persoon die onachtzaam is, is volledig gefocust op het wereldse leven. Men is bezig met het najagen van 
materialistische doelen, denk hierbij aan geld en roem. Deze persoon hoort en ziet alleen wereldse zaken, 
zaken die gerelateerd zijn aan het hiernamaals hoort en ziet hij niet.  
 
Allah swt zegt hierover in surah al-Araaf in aya 179 het volgende: 
 

َن ٱۡلجِن ِ َوٱۡۡلِنسِ  ۖ لَُهۡم ُقلُوب ٍ۬ َّلَّ يَۡفَقُهوَن بَِہا َولَُهۡم  ا م ِ وَ لََقۡد َذَرۡأنَا لَِجَهنََّم َڪثِير ٍ۬
ِم بَۡل ُهۡم أََضلُّ  ۚ  ـٰ ٰٓٮَِٕك َكٱۡلَ ۡنَع ـٰ ْولَ

ُ
أَۡعُين ٍ۬ َّلَّ ُيۡبِصُروَن بَِہا َولَُهۡم َءاَذان ٍ۬ َّلَّ يَۡسَمُعوَن بَِہآٰ  ۚ أ
ِفلُونَ  ـٰ ٰٓٮَِٕك ُهُم ٱۡلَغ ـٰ ْولَ

ُ
 أ

 
En voorzeker, Wij hebben velen van de djinns en de mensen voor de hel geschapen. Zij bezitten harten 
waarmee zij niet begrijpen, en zij bezitten ogen waarmee zij niet (kunnen) zien, en zij bezitten oren 
waarmee zij niet (kunnen) horen. Zij zijn net als het vee. Welnee! Zij zijn zelfs nog verder afgedwaald. Zij 
zijn de onachtzamen.  
 
In de genoemde aya maakt Allah swt een pijnlijk statement, een statement om ons allemaal wakker te 
schudden. Hoeveel mensen om ons heen zijn zo gefocust op het wereldse leven dat ze alles wat gerelateerd 
is aan het hiernamaals vergeten zijn. Ze zetten bewust de principes van Allah swt opzij om zo enkel en alleen 
hun materialistische doelen te kunnen bereiken. Het verschil tussen halal en haraam kent hij niet. Het helpen 
van de armen en de behoeftigen doet hij niet. Het contact met zijn schepper is verwaarloosd. De weg naar 
berouw kent hij niet. Als de dood hem grijpt, dan is het te laat.  
 
 
 
 
 
 
 



Allah swt zegt hiervoor in surah az-Zoemar in aya 56 het volgende: 
 

ِ َوإِن ُكنُت لَِمَن  َحۡسَرتَٰى َعلَٰى َما َفرَّطُت فِى َجۢنبِ ٱَّللَّ ـٰ أَن تَُقوَل نَۡفس ٍ۬ يَ
ِخرِينَ  ـٰ  ٱلسَّ

 
Zodat een ziel niet zal zeggen: “O wat spijtig voor mij dat ik tekort ben geschoten in de Zaak van Allah. En 
ik behoorde zeker tot de bespotters.” 
 
Hier maakt Allah swt ons duidelijk dat het dan te laat is. Om die reden is het essentieel dat we op tijd wakker 
worden en onszelf gaan veranderen. De vraag die nu gesteld is, hoe kan je herkennen of je sporen van 
onachtzaamheid bezit? We zullen stilstaan bij vier punten: 
 
1. Een lakse houding als het gaat om het contact met Allah swt, denk hierbij aan zeer passieve houding bij het 
onderhouden van het gebed. Je ziet dat deze persoon het gebed ook heel lichtelijk neemt, hij ziet het meer 
als een berg of een drempel dan een moment waarin hij terugkeert naar Allah swt om hem te vragen voor 
hulp of om Allah swt te bedanken.  
2.Het lichtelijk nemen van zondes. Iemand die onachtzaam is, neemt zijn zondes heel licht. Om die reden 
blijft hij zondigen en keert niet terug op het pad van Allah swt door berouw te tonen. Terwijl een oprechte 
gelovige zijn zondes ziet als een berg. Ibn Masóed RA, een metgezel van de profeet vzmh heeft hierover het 
volgende gezegd: de gelovige ziet zijn zonden als een grote berg die elk moment op hem kan vallen, een 
doorgeschoten zondaar ziet zijn zonden als een vlieg die even langs zijn neus vliegt en die hij wegwuift. 
3. Gewend raken aan het plegen van zondes. Iemand die gewend is geraakt aan het plegen van zondes is een 
duidelijke teken van iemand die onachtzaam is. Het is voor deze persoon normaal om ook zijn zondes te 
delen met anderen, hij ziet het niet meer als een zonde, het is een onderdeel geworden van wie hij is. De 
profeet Mohammed vzmh zei hierover het volgende: “Mijn hele gemeenschap zal vergeven worden, 
behalve de mujahirin. Een vorm van mujaharah is wanneer iemand in de nacht een zonde begaat en Allah 
dit bedekt heeft gehouden voor hem, en hij vervolgens in de ochtend zegt: “O die en die, ik heb dit en dat 
gedaan vannacht (de zonde benoemend).” De nacht ging voorbij terwijl Zijn Heer hem afgeschermd had, 
maar in de ochtend werpt hij de afscherming van Allah van zichzelf af.” 
4. Tijd verdoen aan nutteloze zaken. De meest kostbare wat de mens heeft, is de tijd. De tijd die men heeft is 
beperkt. Om die reden moet men bewust zijn hoe hij zijn tijd invult. Is het aan nutteloze en doelloze zaken? 
Of zaken die ervoor zorgen dat Allah swt tevreden over hem zal zijn?  
 
Nu zullen we stilstaan bij de grootste oorzaak van onachtzaamheid. De grootste oorzaak voor 
onachtzaamheid is liefde voor het wereldse leven. Je ziet dat deze persoon het wereldse leven heeft 
geplaatst in zijn hart. Men is geheel gefocust op het wereldse leven. Je ziet dat men alleen praat over 
materialistische zaken. Zaken die gerelateerd zijn aan het hiernamaals is voor deze persoon totaal niet 
relevant, men denkt het is iets voor later. Die later komt dan niet en men zal dan spijt krijgen waar men op 
dat moment niets aan heeft.  
 
Beste broeders en zusters, hou een spiegel voor jezelf op en wees heel kritisch naar jezelf. Herken je 
bepaalde punten van onachtzaamheid bij jezelf? Is het een ja, dan is dit een gouden kans om jezelf te 
veranderen voordat het te laat is. Laat je niet misleiden door de liefde van het wereldse leven. Het wereldse 
leven is zo voorbij en is in vergelijking met het leven in het hiernamaals niets waard.  
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!  
 
Wa salamou alaikoum wa ra7matoe lahi wa barakatoeh 


