
Hutbe, 28.12.2018 

Het begin van het nieuwe (zonne)jaar 

 ﴾فَإَِذا فََرْغَت فَانَصْب َواِلَى َربَِّك فَاْرَغبْ ﴿

 ِ ْغتَنِْم َخْمًسا قَْبَل َخْمٍس: َشبَابََك قَْبَل َهَرِمَك , اِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَوقَاَل َرُسوُل َّللاه

تََك قَْبَل َسقَِمَك , َوِغنَاَك قَْبَل فَْقِرَك  , َوفََراَغَك قَْبَل ُشُغلَِك , َوَحيَاتََك َوِصحَّ

 «قَْبَل َمْوتِكَ 

Beste moslims!  

Het is een grote gebeurtenis dat een dag, 

maand, of jaar voorbij gaat. Iedere dag, maand 

of jaar dat voorbij gaat is als het ware een 

bladzijde uit het leven van de mens. We naderen 

het einde van het zonnejaar. Een jaar van ons 

leven is wederom voorbij. De grootste gunst van 

Allah(swt) aan ons is dat Hij ons uit het niets 

heeft geschapen. Onze imaan en gebeden 

maken ons bestaan betekenisvol. Het grootste 

bewijs van ons bestaan is de gunst van het leven 

dat met de tijd plaatsvindt. Moge onze Rab ons 

allemaal een goed, gezegend en gezond leven 

schenken.  

Beste broeders, zusters! 

Met de maan en de zon kunnen we de tijd 

waarnemen en dit zijn de tekenen van 

Allah(swt). Het belangrijkste is dat we de tijd en 

diens toevertrouwing goed benutten, de tijd is 

een gunst voor ons. Het gaat er om hoe we 

omgaan met deze gunst. Allah(swt) beveelt ons 

om de tijd nooit te bederven in ons leven. 

‘Wanneer jij verlicht bent, streef dan 

verder.’1 

Beste aanwezigen! 

Onze profeet(vzmh) vertelt kort en krachtig 

waarop we in ons leven moeten letten: ‘Benut 

vijf zaken vóór vijf andere zaken: je jeugd 

vóór je ouderdom en je gezondheid vóór je 

ziekte en je rijkdom vóór je armoede en je 

vrije tijd vóór je bezigheid en je leven vóór je 

dood.’2 

De tijd goed benutten zorgt er voor dat je zowel 

in het wereldse leven als in het hiernamaals 

succesvol wordt. Zo zegt Malik el-Shahbaz, of 

terwijl Malcolm de volgende waardevolle 

woorden: 

                                                 
1 Asj-Sjarh 94:7 
2 Hakim, el-Mustedrek, IV, 341 

‘De mensen die ik niet kan verdragen zijn zij die 

geen rekening houden met de tijd. Deze mensen 

weten niet hoe de tijd er voor staat. Alle 

werkzaamheden die naar succes of mislukking 

leiden, komen door de respect die we aan de tijd 

geven.’ 

Beste moslims! 

Het nieuwe jaar nadert en een groot deel van de 

samenleving viert dit in verband met hun geloof 

of cultuur met Kerstmis en nieuwjaar. Natuurlijk 

mag iedereen zijn eigen geloof of feest vieren, 

dit is hun recht. Voor een gelukkige en vredige 

samenleving is het belangrijk dat verschillende 

geloofsgenoten bij deze speciale gelegenheden 

respectvol met elkaar omgaan. Voor de moslims 

is het ook belangrijk dat ze hun eigen 

feestdagen vieren, zodat ze hun geloof en 

culturele identiteit kunnen laten leven.  

Voor iedere moslim is het belangrijk dat die zijn 

leven verantwoordt, dit is zijn echte taak. 

‘Neem je verantwoording voordat je nafs 

verantwoordelijkheid moet afleggen.’ 

Volgens dit beginsel moeten we ons 

verantwoorden en onze tekortkomingen en 

fouten kennen en waarderen. We naderen het 

einde van het jaar en dit is een goede 

mogelijkheid om ons te verantwoorden voor 

onze daden. We moeten beseffen dat ieder jaar, 

iedere dag, de adem die we in- en uitademen 

een toevertrouwing aan ons is en we moeten 

hiervoor verantwoording afleggen. Het is voor 

ons belangrijk dat we afstand doen van 

vieringen die grenzeloos, haram en 

verspillingen veroorzaken. Bij deze hoop ik dat 

het nieuwe jaar voor de mensheid geluk, vrede, 

zegening en rechtvaardigheid zal brengen. Moge 

onze Rab ons allen beschermen van slechtheid 

en verspillen, zodat we op een goede wijze het 

leven kunnen leiden. Amien 

 

 


