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De dood herdenken 

كُلُّ َنْفٍس ذََٓاِئقَةُ اْلَمْوِتِؕ َواِنََّما تَُوفَّْوَن اُُجوَركُْم َيْوَم اْلِقٰيَمِةِؕ فََمْن ُزْحِزَح   ﴿
ْنَيَٓا اَِّلَّ َمتَاعُ اْلغُُروِر   ﴾ َعِن النَّاِر َواُْدِخَل اْلَجنَّةَ فَقَْد فَاَزِؕ َوَما اْلَحٰيوةُ الدُّ

 ِ  ملسو هيلع هللا ىلص َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرسُوُل َّللاه
« أَْكِثُروا ِذْكَر هَاِذِم اللَّذَّاِت  »  

Beste broeders, zusters! 
De grootste gunst die Allah ons heeft gegeven, is 
dat Hij ons uit het niets heeft geschapen. Als 
vertoning van Zijn naam ‘Khalik’ heeft hij ons 
leven geschonken. Natuurlijk weten we als 
moslim zijnde dat het leven van een mens niet 
beperkt is tot dit wereldse leven. Na dit wereldse 
leven zal het leven in het hiernamaals starten. 
Het onveranderlijke feit van het wereldse leven is 
dat ieder mens de dood zal ervaren. Allah (swt) 
benadrukt dit in het volgende vers: “Iedereen zal 
de dood beproeven. Daarna worden jullie tot 
Ons teruggebracht.”1 
 
Beste gelovigen! 
Eén van de boodschappen van de profeten was om 
de mensheid te herinneren dat ze op deze wereld 
niet eeuwig zullen verblijven. Het wereldse leven 
is in vergelijking met het hiernamaals erg kort. 
Onze profeet (vzmh) zei: “Hoeveel heb ik met 
deze wereld te maken? Ik ben in deze wereld 
als een reiziger die schaduw zoekt onder een 
boom en dan opstaat om verder te gaan.”2 De 
vergelijking van het leven in het hiernamaals en 
het leven in deze wereld wordt in de Koran als 
volgt aangegeven: “En dit wereldse leven is niet 
anders dan ijdel vermaak en spel. En de 
woning van het Hiernamaals, inderdaad is dat 
het (werkelijke) leven. Hadden ze het maar 
geweten!”3 
 
Beste aanwezigen! 
De mens heeft een kort geheugen. Er wordt 
voortdurend vergeten dat deze wereld tijdelijk is 
en dat we niet permanent hier zullen verblijven. 
Men handelt alsof men deze wereld nooit zal 
verlaten. Natuurlijk zorgt deze situatie ervoor dat 
we meer verlangen naar de wereldse zaken en ons 
hieraan overgeven. De grootste ziekte van deze 

 
1 Ankebut 29:57  
2 Tirmizi, Zuhd, 44 
3 Ankebut 29:64 

tijd is dat we verlangen naar het wereldse leven. 
Als gevolg hiervan ontstaan er conflicten op 
zowel individueel als maatschappelijk gebied. 
Hierdoor ontstaat er chaos en onrust terwijl we 
deze wereld op een dag gaan verlaten. Onze 
profeet (vzmh) die als genade naar de werelden is 
gezonden gaf het volgende advies om dit te boven 
te komen: “Herdenk vaak de dood die de lust 
verderft.”4 Wij geloven dat dit advies van de 
profeet aan de mensheid ook ten goede zal komen 
aan mensen die lijden onder hun passies.  
 
Beste moslims! 
Voordat de dood tot ons komt, dienen we onszelf 
tot verantwoording te roepen. We dienen ons niet 
over te geven aan de dagelijkse stroom van het 
leven en we dienen niet onze begeerte te volgen. 
Als onze tijd is gekomen en dit wereldse leven 
verlaten dan gaan wij verantwoordelijkheid 
afleggen voor onze daden. Onze Rab zegt in de 
Koran: “Iedereen zal de dood beproeven. 
Echter, pas op de Dag der Opstanding wordt 
jullie je beloning ten volle uitbetaald. Degene 
die van het Vuur wordt weggehouden en de 
Tuin wordt binnengeleid, die zegeviert. Het 
wereldse leven is niet anders dan het gerief 
van de (misleidende) illusie.”5  
Moge Allah (swt) ons tot een van zijn gelukkige 
dienaren laten behoren die een leven lang in het 
bewustzijn van zijn dienstbaarheid hebben 
doorgebracht en in het hiernamaals het Paradijs 
zullen betreden. Amin! 
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