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Beste dienaren van Allah: Het leven van een mens loopt van de wieg tot het graf langs een tijdslijn van 

seconden tot minuten en uren. En van dagen tot maanden en jaren. Wanneer wij beseffen dat elke dag 

die voorbij gaat in ons leven, er één is die ons dichter bij ons graf brengt, zullen wij weten hoe 

belangrijk het is om onze tijd goed in te delen. 

Allah (s.w.t) heeft het belang van tijd in meerdere verzen in de Koran benadrukt door in verschillende 

soera’s te zweren bij de tijd zelf, of bij tijdsaanduidingen zoals de dag, de nacht, de dageraad en de 

ochtendgloren. En wij weten dat als Allah (s.w.t) bij iets zweert, dan is dat meestal om het belang 

ervan aan te duiden. Allah (s.w.t) zegt: (Bij de tijd.* Voorwaar, de mens lijdt zeker verlies * 

Behalve degenen die geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en 

elkaar aansporen tot geduld). (S103) 

Een ieder is in verlies behalve degene die gelooft en goede daden verricht en geduld heeft. Tussen 

leven en dood is niks anders dan een goede tijdbesteding. Op de Dag des Oordeels kan alleen jouw 

goed bestede tijd je helpen.  

Achafi-i, moge Allah hem genadig zijn, heeft gezegd: (Als Allah geen ander bewijs aan Zijn schepping 

had geopenbaard behalve dit hoofdstuk, dan zou het voldoende voor hen geweest zijn). 

Beste gelovigen; we moeten behoedzaam omgaan met onze tijd, we moeten streven naar het zo goed 

mogelijk benutten van onze tijd in zaken die ons geloof aangaan en ons leven in het hiernamaals maar 

ook ons leven op deze aarde. 

De Profeet (s.a.w) zei: Als iemand in de ochtend zegt: Oh Allah, alle gunsten komen van U, alle lof 

en dank is aan U, dan heeft men hiermee zijn dankbaarheid aan Allah getoond tot in de avond. 

En degene die het in de avond zegt, heeft dankbaarheid getoond aan Allah tot aan de nacht.  
(Aboe Dawood-5073) 

Er mag geen dag verloren gaan zonder dat je iets wijzer bent geworden, zonder dat je iets geleerd hebt, 

zonder dat je geloof sterker is geworden, zonder dat je dichter bij Allah bent gekomen. 
 

Onze geliefde Profeet (s.a.w) zei: ("Wie zegt:" Vrij van alle onvolkomenheden is Allah en alle 

lofprijzingen komen Hem toe (Subhan Allahi Al-Adim), Wa Bihamdih) "voor hem zal een 

palmboom geplant worden in het paradijs). (At-Tirmidhi-3460) 

Laat dat de les zijn dat er geen dag verloren laten gaan zonder iets te leren waar je wat aan hebt in dit 

leven en in het leven hierna! Al is het maar iets kleins. 

Mouad ibn Jabal (r.a) heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah (s.a.w) zei: 

(De voeten van de dienaar zullen op de Dag des Oordeels niet bewegen, totdat hij gevraagd 

wordt over vijf (zaken): hoe men het leven besteed heeft, hoe men de jeugd heeft doorgebracht, 

hoe men zijn inkomen verdient heeft en waar deze aan besteed is en wat men gedaan heeft met 

de kennis die hij had). (At-Tirmidhi-2417) 

 

Hoe dienen wij moslims dan om te gaan met onze tijd als het belang ervan zo groot is in de Koran en 

in de overleveringen van de profeet (s.a.w)? 

Besef om te beginnen dat je na je dood gevraagd zal worden naar hoe jij je tijd op deze aarde, die je 

van Allah (s.w.t) hebt gekregen, hebt gespendeerd. Waar heb je je tijd aan besteed op deze aarde?. 

Daarnaast is de tijd van een moslim zeer kostbaar. Als we kijken naar hoe de metgezellen van de 

profeet (s.a.w) omgingen met hun tijd zien wij dat zij zelfs slapen als tijdsverspilling zagen. Zij 

streefden ernaar dat elke moment in hun leven een moment is waarin zij in contact stonden met Allah 

(s.w.t) door een vorm van de vele vormen van aanbidding te verrichten. 

 

De Khotba van vandaag gaat over het volgende 701131  
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Één van de geleerden zei: (Er zijn drie soorten uren: [1] Het uur, dat voorbij is gegaan en dat niet 

langer inspanning vergt van een deel van de mens. Onafhankelijk van hoe het is verbracht, in luxe of in 

moeilijke omstandigheden. [2] Het uur, dat in de toekomst ligt en dat nog niet is gearriveerd. De mens 

kan niet weten of hij lang genoeg zal leven om er in te verblijven, ook weet hij niet wat Allah (s.w.t) 

ervoor heeft bepaald. [3] Het uur van dit moment, waarvoor hij zich tot het uiterste behoort in te 

spannen om zijn plicht tot Allah te volbrengen, zodanig dat hij geen reden had om er spijt van te 

hebben als hij het volgende en het daaropvolgende uur niet zou kunnen beleven).  

 

We vragen Allah (s.w.t) om genadig met ons te zijn en om ons te begunstigen met het goed benutten 

van onze tijd die Hij ons gegeven heeft en die Hij ons kan ontnemen, want Allah is de barmhartige en 

de genadevolle. 

Moge Allah (s.w.t) ons leiden naar het goede en verre houden van het slechte en ons in staat stellen 

onze tijd goed in te delen zonder dat wij Zijn rechten verwaarlozen.  

 

Amien 
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