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Hijri nieuwjaar 1444   

ْنَساَن لَٖفي ُخْسر ِۙ ﴿١َواْلعَْصر ِۙ ﴿ ﴿ لُوا  ٢﴾ ا نَّ اْْل  ﴾ ا ْلَّ الَّٖذيَن ٰاَمُنوا َوَعم 
ْبر  ﴿ ال َحات  َوتََواَصْوا ب اْلَحق   َوتََواَصْوا ب الصَّ  ﴾  ﴾٣الصَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص  قَاَل َرسُوُل ّللَاه 

 َنَهُى َما هََجرَُ َمنُْ َواْلُمَهاِجرُُ َوَيِدِه، ِلَسانِهُِ ِمنُْ اْلُمْسِلُمونَُ َسِلمَُ َمنُْ اْلُمْسِلمُُ »
 « َعْنهُُ َللّاُُ

Beste broeders, zusters! 
Vanavond bereiken wij het 1444ste jaar van de Hijri-
kalender, die gebaseerd is op de migratie van 
Mekka naar Medina. We doen doe’a  zodat het 
Hijri-nieuwjaar zegeningen met zich zal 
meebrengen voor de hele islamitische wereld en we 
hopen dat vrede en welzijn heerst in de 
onderdrukte en getroffen regio’s. 
In de islamitische wereld wordt het nieuwjaar niet 
gevierd in de stijl zoals degenen die tot andere 
religies en culturen behoren. Men neemt afstand 
van wijze van viering waar onze Rab niet tevreden 
mee is. In overeenstemming met de waardigheid 
die een moslim heeft, evalueert hij zijn daden, hij 
maakt een planning voor het aankomend jaar en 
verricht doe’a voor de toekomst. Moslims 
beschouwen als hun plicht om onze Rab te prijzen 
voor de gunsten van het leven die hen is 
geschonken. Naast dat we onze dankbaarheid 
tonen dienen we onze tijd goed te benutten, 
wetend dat tijd waardevol is. "Eén ieder wiens 
twee dagen aan elkaar gelijk zijn, behoort tot 
de verliezers.” Het is dus onze plicht om onze 
spirituele wereld elke dag te verrijken. 
 
Beste moslims! 
In de Koran, die tot de Dag des Oordeels als gids 
voor de gelovigen dient, zweert onze Rab op de tijd. 
In surah Asr staat het volgende over het belang van 
de tijd: "Bij de tijd, de mens is zeker verloren, 
behalve degenen die geloven en goede daden 
verrichten en elkaar aansporen tot waarheid en 
elkaar aansporen tot geduld.”1  
Dit vers stelt dat degenen die hun leven leiden door 
de bevelen en verboden van Allah te negeren in 
verlies zijn. Degenen die de waarde van tijd 
kennen, zijn degenen die vastbesloten zijn om de 
plichten te vervullen die Allah van hen verlangt. 
Moge Allah Ta'ala ons laten behoren tot de 
dienaren die altijd aan zelfevaluatie doen en 
zichzelf verder ontwikkelen. Moge Allah hem tot 
een trouwe en levende gelovige in de Islam maken 
die zich niet beperkt en licht werpt op alle 

 
1 Asr 103:1-3 

leeftijden.   
 
Beste aanwezigen! 
De hijrah vond plaats van Mekka naar Medina. 
Tijdens het kalifaat van Umar (ra) werd dit als een 
hoogtepunt, oftewel als een geboorte of opstanding 
gezien. Dit laat ons zien dat de emigratie van de 
Boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص en zijn metgezellen van 
groot belang zijn voor de geschiedenis van de 
Islam. Het woord hijrah wordt meestal gebruikt in 
de betekenis van ‘emigreren van de ene plaats 
naar de andere’. De werkelijke betekenis van het 
woord is echter ‘fysiek, verbaal of in het hart 
afstand nemen van iets’.  
Wanneer we de emigratie vanuit de spirituele kant 
bekijken dan dient de emigratie van de gelovige 
altijd plaats te vinden. Emigratie van kwaad naar 
goed en van naarheid naar schoonheid dient 
continu plaats te vinden, in elke fase van ons leven. 
Het vervullen van Allah's bevelen en het verlaten 
van Zijn verboden is een emigratiereis die tot de 
Dag des Oordeels niet zal eindigen. De 
boodschapper van Allah ملسو هيلع هللا ىلص zei: “Een moslim is een 
persoon voor wiens hand en tong moslims 
veilig zijn. Een muhajir is een persoon die 
afstand doet van wat Allah heeft verboden."2 
 
Beste gelovigen 
Elk jaar dient een moslim zichzelf ter 
verantwoording te roepen, hij maakt zijn plannen 
en leidt zijn leven met als doel om een goed 
dienaar van Allah te worden. Op nieuwjaarsdag 
dienen we na te denken over de migratie van de 
profeet van Mekka naar Medina. We dienen als 
ware Ansar te zijn voor de vluchtelingen. Laten we 
niet vergeten dat men daadwerkelijk emigreert als 
men slechte daden opgeeft omwille van Allah. 
Moge onze Rab ons laten behoren tot degenen die 
de waarde van de tijd goed kennen en een leven 
leiden op het Pad van Allah. Amin!  

 

 
2 Buhârî, Îmân, 4 
 


