
Zegeningen in voorzieningen 

Vrijdagpreek van 11 december 2015 

 
 

Bismillahi Rahmani Arrahiem, 

Onderwerp van vandaag is: Zegeningen in voorzieningen 
 
Allah swt zegt in de koran in Soerah Hoed (11) vers 6 het volgende:  
 
En er is geen schepsel dat op aarde kruipt, of zijn voorziening berust bij Allah, Hij kent zijn 
tehuis en zijn verblijfplaats. Alles staat in een duidelijk Boek. 
 
Alle mensen, dieren en alle overige schepselen die door Allah swt zijn geschapen zijn afhankelijk 
van de voorzieningen van de Schepper, Allah swt. Allah swt heeft iedereen geschapen en heeft 
voor alle schepselen een bepaalde voorziening vastgesteld en voorbeschikt. Tevens heeft Allah 
swt zichzelf verantwoordelijk gesteld als Voorziener van al zijn schepselen.  
 
Wanneer wij het vandaag hebben over voorzieningen die Allah swt schenkt aan de mensheid, 
dan hebben wij het over alle soorten voorzieningen. Te denken valt bijvoorbeeld aan voedsel, 
vermogen en kennis.  
 
Een gelovige die de voorzieningen van de Schepper herkent, waardeert en hiervoor 
dankbaarheid toont, hem zal Allah swt als persoon zegenen naast dat ook de voorzieningen 
zullen worden gezegend.  
Als een persoon is gezegend, dan houdt dat in dat Allah swt deze persoon extra ondersteunt 
met het goede en hem goedheid laat ervaren. 
 
De relevante vraag die vervolgens gesteld kan worden is: ‘Hoe kan een mens zegeningen in zijn 
voorzieningen ontvangen?’. Allereerst dient een persoon hoog bewust te zijn van de Schepper 
en het vermogen van de Schepper om deze voorzieningen te kunnen ontvangen.  
 
Allah swt zegt hierover in de koran in soerah Al-Aa’raaf (7) vers 96 het volgende: 
 
En indien de mensen van die steden hadden geloofd en rechtvaardig waren geweest, zouden 
Wij zeker zegeningen van de hemel en van de aarde voor hen hebben gezonden, maar zij 
verloochenden (onze profeet); daarom grepen Wij hen vanwege hun daden. 
 
Naast hoog bewust zijn van de Schepper en Zijn vermogen, dient een gelovige smeekgebeden 
te verrichten en zijn relatie met de Schepper te versterken door continu in contact te staan en 
contact te onderhouden.  
Uit het volgende verhaal blijkt dat het onderhouden van een goede en oprechte contact met 
Allah swt zal leiden tot een gezegend leven.  



 
Op een dag kwam de profeet vzmh de moskee binnenlopen en zag een man zitten in de moskee. 
De profeet Mohammed vzmh was verbaasd over het feit dat deze persoon op dit betreffende 
tijdstip helemaal alleen in de moskee aanwezig was. Deze metgezel vertelde aan de profeet 
vzmh dat hij in een moeilijke situatie zit  en een groot aantal schulden had. De profeet vzmh 
leerde deze metgezel vervolgens dat hij Allah swt diende aan te roepen om hem te steunen bij 
het oplossen van zijn problemen en moeilijkheden.  
De metgezel van de profeet vertelde op een later tijdstip dat als gevolg van het onderhouden 
van een oprecht contact met Allah swt zijn problemen zijn opgelost.  
 
Ten derde leert de Islam ons dat wij zegeningen kunnen ontvangen wanneer wij goede daden 
verrichten en goede banden onderhouden met onze medemensen. Daarnaast leert de Islam 
ons ook dat wij dienen te investeren in het goede en dienen uit te geven aan liefdadigheid om 
in aanmerking te komen voor zegeningen van Allah swt. Ten vijfde leert de Islam ons dat wij 
arbeid dienen te verrichten binnen de geoorloofde gebieden. Dit allemaal zal leiden tot 
zegeningen in onze voorzieningen en tot een gezegend leven in-sha-Allah. 
 
Tot slot dienen wij als gelovigen alle vormen van zonden te vermijden met als doel de 
zegeningen van Allah swt te blijven ontvangen.   
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht! 

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh. 


