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De lente van de gelovigen: Winterseizoenen  

يَاٍت ِْلُ۬وِلي اْْلَلْبَاِبِۚ  ﴿  ﴾ اِنَّ ٖفي َخلِْق السَّٰمَواِت َواْْلَْرِض َواْختََِلِف الَّيِْل َوالنََّهاِر َْلٰ
 ِ  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  َعْن أَبِى هَُريَْرةَ َعِن النَّبِي 

ُ لَهُ نُُزلَهُ ِمَن الَْجنَِّة  »   «  كُلََّما َغَدا أَْو َراحَ َمْن َغَدا إِلَى الَْمْسِجِد َوَراَح أََعدَّ َّللاَّ

Beste broeders, zusters! 
Allah heeft het universum en elk deeltje daarin in een 
bepaalde volgorde en evenwicht geschapen. In dit 
evenwicht is niets vast en er is geen tekortkoming 
daarin. Alles wat geschapen is, is constant in 
beweging, het gedenkt Allah en functioneert zoals het 
is toegewezen. 
Het mensenleven is net als andere wezens continu in 
beweging. Mensenleven kun je verdelen in 
verschillende levensfases. De geboorte en de kindertijd 
kun je vergelijken met de lente, de jeugd kun je 
vergelijken met de zomer, volwassenheid met de herfst 
en tenslotte de ouderdom en de dood kun je 
vergelijken met de winter.  
Elk seizoen en leeftijd heeft zijn eigen speciale 
aspecten zoals gemak en moeilijkheden, gunsten en 
mogelijkheden. Als wij deze gunsten en kansen goed 
benutten zoals het ons is opgedragen dan hebben wij 
de hoop om tot degenen te behoren die zowel in deze 
wereld als in het hiernamaals zullen slagen.  
Seizoenswisselingen hebben niet alleen invloed op de 
natuur maar hebben ook een psychologisch effect op 
mensen. De lente- en zomerseizoenen hebben een 
positief effect op de mens waardoor we gelukkiger 
worden. Aan de andere kant is waargenomen dat 
mensen pessimistischer worden in gesloten ruimtes en 
bij koud weer. 
 
Beste aanwezigen! 
Op dit punt zei de Profeet (vzmh), die naar de 
wisseling van seizoenen met het oog van wijsheid keek 
het volgende: "Winter is de lente van de gelovige: 
overdag vast hij omdat de dagen kort zijn. ’s 
Nachts staat hij op om te bidden omdat de 
nachten lang zijn.”1 Hij verklaarde ons dat het 
winterseizoen een kans voor ons is. Als we vanuit dit 
perspectief naar het winterseizoen kijken, dan kunnen 
we zeggen dat dit een grote zegening en kans voor ons 
is. Door deze gunst vasten wij overdag en in de 
avonden houden wij ons bezig met het gebed, dhikir 
en herdenken we de scheppingen.  Met deze houding 
blazen we als ware een nieuw leven in onze 
spiritualiteit.  
Een van de grootste problemen van deze tijd is dat we 
niet goed kunnen plannen en hierdoor veel tijd 
verspillen. De wintermaanden geeft ons de 
mogelijkheid om onszelf te vernieuwen en onze dag 

 
1 Ahmed bin Hanbel, Müsned, III. 75; Ebû Ya‘le, Müsned, II, 519 

goed in te delen. In feite zegt de Koran: “Er bevinden 
zich in de schepping van de hemelen en van de 
aarde en in de afwisseling van de nacht en de dag 
tekenen voor mensen die verstand bezitten.”2 Er 
wordt benadrukt dat we lessen moeten trekken uit de 
wisseling van seizoenen en dit als een kans dienen te 
beschouwen. 
 
Beste moslims! 
De winterseizoenen zijn de seizoenen om onze ziel te 
koesteren en onze onafgemaakte zaken af te ronden. 
Het is een geweldige mogelijkheid voor onze broeders 
om met het gebed te beginnen mochten zij dit nog niet 
doen. In feite is de opeenvolging van de gebedstijden 
een onvermijdelijke gelegenheid om er een gewoonte 
van te maken. Dit seizoen biedt ons de mogelijkheid 
om boeken te lezen, Koran te reciteren en soerah’s  te  
memoriseren. De geliefde metgezellen van onze 
profeet (vzmh) keken uit naar het winterseizoen en 
waren bezig met meer aanbidding. Samen met onze 
gezinsleden kunnen we het winterseizoen veranderen 
in een seizoen van kansen en genade. We kunnen 
gebeden, dhikr en goede daden verrichten die we niet 
vaak kunnen doen. Deelnemen aan lezingen is een 
belangrijke gelegenheid om de lange winternachten te 
doorbrengen. We zouden een goed voorbeeld kunnen 
worden voor onze toekomstige generaties door het 
gebed gezamenlijk in de moskee te verrichten en deel 
te nemen aan activiteiten zoals ochtendgebeds-
programma’s met ons gezin. Onze geliefde 
profeet(vzmh), die de grootst mogelijke zorg 
besteedde om het gebed gezamenlijk te verrichten en 
dit tot zijn dood deed zei: "Wie 's morgens en 's 
avonds naar de moskee gaat, Allah zal voor iedere 
ochtend en avond een plaats voor hem maken in 
het Paradijs.”3 Hiermee gaf hij de beloning hiervan 
aan. 
 
Beste broeders, zusters! 
We zullen onze spirituele lente nooit bereiken als we 
onze dag doorbrengen met onnodige taken -anders 
dan ons dagelijks werk- en als we ons bezig houden 
met taken waar we niet verantwoordelijk voor zijn. 
Daarom dienen we het winterseizoen te zien als een 
seizoen van barmhartigheid en een mogelijkheid om 
ons voor te bereiden op de komende heilige maanden. 
Moge Allah ons in staat stellen om het winterseizoen 
goed te benutten ter voorbereiding op de gunsten van 
de heilige maanden. Amin! 

 
2 Al ‘Imran 3:190 
3 Buhârî, Ezân, 37; M1524 Müslim, Mesâcid, 285 


