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Bismillahi arahmani araheem, 
 
Het onderwerp van vandaag is: een nieuw jaar, een moment van reflectie.  
 
Allah swt zegt in surah an-Noer in aya 44 het volgende: 
 
 

ر  ـٰ ُْوِلى ٱِۡلَۡبَص  ِِلأ
ُ ٱلَّۡيَل َوٱلنََّهارَ ۚ  إِنَّ فِى ذَٲِلَك لَِعۡبَرة ً۬  يُقَلأُِب ٱَّللَّ

 
Allah wisselt de nacht en de dag af. Voorwaar, daarin bevindt zich zeker een lering voor degenen met 
inzicht.  
 
Het wereldse leven kunnen we zien als een reis, een reis naar het hiernamaals. Het leven van een mens hier op 
aarde bestaat uit tijd. Allah swt maakt duidelijk in de genoemde vers dat hij de dagen laten wisselen door de 
nachten en vervolgens maakt hij een duidelijk statement dat hier een duidelijke les in zit. De les die we hieruit 
kunnen halen is dat de tijd een grote gunst is maar ook een hele kostbare gunst is. Elke seconde die voorbij 
gaat, is een seconde die je niet terug kan halen. Het jaar 2019 is voorbijgevlogen, we bevinden ons in het jaar 
2020. Vele mensen gebruiken deze periode om doelen te stellen of voornemens te bepalen voor het komend 
jaar. Sommige mensen gebruiken juist deze periode om terug te kijken naar het afgelopen jaar, een moment 
van reflectie. Vandaag zullen wij stilstaan bij drie punten die belangrijk zijn bij het reflecteren:  
 
▪ Een moment van bewustwording dat het wereldse leven een tijdelijke verblijfplaats is. De mensheid in dit 

wereldse leven is als een groep reizigers die afreist naar een bepaalde bestemming. Gedurende de reis 
was de groep samen en na aankomst op bestemming koos ieder zijn eigen weg. Iedere reiziger heeft uit 
vrije wil zijn eigen keuze gemaakt. Wij als gelovigen dienen de weg te kiezen die ons dichter bij Allah swt 
brengt met als doel Zijn Tevredenheid te bereiken. Dit doel dienen wij na te streven in al onze daden en 
gedurende onze beschikbare tijd. Een gelovige dient zich hoog bewust te zijn dat dit wereldse leven zeker 
niet het eindstation is. Sterker nog, het is van zeer korte duur of stelt eigenlijk niets voor in vergelijking 
met het eeuwige leven in het hiernamaals. De tijd vliegt voorbij, je moet om die reden je tijd goed 
benutten. Dit houdt in dat wij ons moeten realiseren dat wij binnen een relatief korte duur moeten 
bewijzen door goede daden te verrichten. Dat is het enige wat telt.  

▪ Hou jezelf een spiegel voor en kijk kritisch naar jezelf. Een gelovige evalueert continue zijn eigen gedrag en 
zijn daden. Hij is kritisch naar zichzelf en probeert dagelijks een betere versie van zichzelf te worden. 
Tevens is een gelovige eerlijk tegen zichzelf, slechte daden herkent hij en probeert er alles aan te doen om 
dit te verbeteren. Hij is continue bezig om de beste daden te verrichten ter voorbereiding voor de 
ontmoeting met zijn schepper. Allah swt zegt hierover in surah al-Hashr in aya 18 het volgende: 

 

   ۚ َ ا قَدََّمۡت ِلغَد ً۬ ۖ  َوٱتَّقُواْ ٱَّللَّ َ َوۡلتَنُظۡر نَۡفس ً۬ مَّ ٰٓأَيَُّہا ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ٱتَّقُواْ ٱَّللَّ ـٰ  يَ
َ َخبِيُرُۢ بَِما تَۡعَملُونَ   إِنَّ ٱَّللَّ

 



O jullie die geloven, wees hoog bewust van Allah en laat iedere ziel kijken naar wat zij vooruit heeft 
gezonden voor morgen. En wees hoog bewust van Allah, waarlijk, Allah is op de hoogte van dat wat 
jullie doen.  
 
Een metgezel zei ooit: “Beoordeel jezelf voordat je wordt beoordeeld door Allah swt, de Alwetende”. Het 
is belangrijk om in het kader van het nieuwjaar ons leven en onze daden te evalueren. We zien in 
dagelijkse praktijk dat personen en organisaties allemaal eindverantwoordingen opstellen (bijvoorbeeld de 
jaarlijkse afsluiting van de boekhouding), in het algemeen over een kalenderjaar. Zo dient iedere gelovige 
periodiek een balans voor zichzelf op te maken. Elke gelovige dient na te gaan wat de afgelopen periode 
goed is gegaan en wat slecht is gegaan. Goede zaken dienen komend jaar in-sha-Allah verbeterd of 
behouden te worden en slechte zaken dienen vermeden te worden en recht gezet worden.  

 
▪ Concrete plannen ter voorbereiding van de ontmoeting met Allah swt. Het jaar 2019 is voorbijgevlogen. 

Als we kijken naar de gemeenschap dan zie we dat vele broeders en zusters in het jaar 2019 terug zijn 
gekeerd naar Allah swt. Wij moeten om die reden ons ter aller tijden voorbereiden op deze reis. Deze reis 
komt altijd onverwachts. Wij moeten onze ziel voorbereiden door goede daden te verrichten en ons af te 
houden van het plegen van zondes. Dit is een innerlijke strijd die we moeten aangaan. Als we deze strijd 
winnen, dan zullen we zeker behoren tot de geslaagden. Allah swt zegt hierover in surah an-Naaziaat in 
aya 37: 

 

ا َمن َطغَٰى ) فَإِنَّ ٱۡلَجِحيَم ِهَى ٱۡلَمۡأَوٰى   (٣٨َوَءاثََر ٱۡلَحيَٰوةَ ٱلدُّۡنيَا ) ( ٣٧فَأَمَّ

ا َمۡن َخاَف َمقَاَم َربأِهِۦ َونََهى ٱلنَّۡفَس َعِن ٱۡلَهَوٰى )  (٣٩) ( ٤٠َوأَمَّ  

ٱۡلَمۡأَوى فَإِنَّ ٱۡلَجنَّةَ ِهَى     
 

Wat betreft degene die zich dan tiranniek opstelde. En het wereldse leven verkoos. Voorwaar, het 
hellevuur is dan zijn woonplaats. En wat betreft degene die vreesde om tegenover zijn Heer te staan 
(voor de rekenschap) en de (eigen) ziel afhield van de (slechte) begeerte. Voorwaar, het paradijs is dan 
zijn woonplaats.  
 
Om die reden moeten we concrete plannen maken ter voorbereiding van de ontmoeting met Allah swt 
om zo te kunnen behoren tot de geslaagden.  

Beste broeders en zusters, neem deze punten mee en laat de start van het nieuwe jaar een mooie gelegenheid 
en aanleiding zijn voor het beoordelen van ons leven, en eventueel berouwproces in gang te zetten en mooie 
doelen te stellen voor komend jaar in-sha-Allah.  

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!  
 
Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh. 
 


