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Bismillahi arahmani araheem, 
 
Het onderwerp van vandaag is: het verkrijgen van zegeningen.  
 
Allah swt zegt in surah ar-Araaf, aya 96 het volgende: 
 

َمآِٰء َوٱۡۡلَۡرضِ  ت ٍ۬ م َِن ٱلسَّ ـٰ  َولَۡو أَنَّ أَۡهَل ٱۡلُقَرٰىٰٓ َءاَمُنوْا َوٱتََّقۡوْا لََفَتۡحَنا َعلَۡيِہم بََرَك

 

En als de inwoners van de steden hadden geloofd en hoog bewust waren van Allah, dan zouden Wij zeker 
zegeningen uit de hemel en de aarde voor hen voortbrengen.  
 
Vandaag zullen we stilstaan bij een zeer essentiële vraag, hoe kan je zegeningen krijgen van Allah swt in je 
gunsten? In de genoemde aya zien we een zeer duidelijke statement terug van Allah swt als het gaat om dit 
onderwerp. Als men geloofd en hoog bewust is van Allah swt, dan is dit de sleutel tot een gezegend leven. In 
het Arabisch spreken we over al-barakah, al-barakah is een veelomvattend begrip wat gerelateerd is aan alle 
gunsten die men kan hebben. Als men spreekt over al-barakah, dan zien we dat de gunst die men heeft 
gekregen een grote toegevoegde waarde heeft voor de persoon zelf maar ook voor zijn omgeving. We 
spreken dan over dat men een gezegende gunst heeft. Zo zie je dat mensen ontzettend veel doen in een 
beperkt hoeveelheid tijd wat men heeft, men werkt, men is maatschappelijk actief en tegelijkertijd zie je dat 
men andere mensen helpt en ook nog tijd heeft om kennis op te doen over zijn geloof. Men spreekt over dat 
deze persoon een gezegende tijd heeft. We zullen nu stilstaan bij 9 punten of wegen hoe je zegeningen kunt 
verkrijgen in je gunsten: 
 
▪ Hoog bewust zijn van Allah swt. Allah swt zegt in surah at-Talaq in vers 2 en 3 het volgende: 
 

َ يَۡجَعل ا ) لَّهُ  َوَمن يَتَّقِ ٱَّللَّ   َۚويَۡرُزۡقُه ِمۡن َحۡيُث ََل يَۡحَتِسبُ  (٢ۥ َمۡخَرج ٍ۬

 
En wie hoog bewust is van Allah, Hij zal hem een uitweg bieden. En Hij zal hem voorzien (uit bronnen) van 
waar hij het niet verwacht.  
 
We leren uit dit vers dat een persoon die hoog bewust is van Allah swt, hoe dan ook een uitweg zal krijgen 
om uit die situatie te komen waar hij of zij in zit. Tevens zal Allah swt deze persoon voorzien uit een bron die 
hij of zij totaal niet had verwacht.  
 
▪ Het overpeinzen en bestuderen van de koran. De persoon die de koran overpeinsd en bestudeert, die zal 

gezegend wordt door Allah swt. Je ziet dat deze persoon verkeert in een (geestelijke) situatie wat 
gekenmerkt wordt door innerlijke rust. Tevens zie je dat deze persoon ook op andere vlakken gezegend 
wordt in zijn gunsten.  

▪ Het verrichten van een dua. De profeet Mohammed vzmh leert ons in vele overleveringen dat het 
essentieel is om een dua te verrichten waarin we Allah swt vragen om zijn zegening. Zo zien we dat terug 
in een dua die we verrichten als we gaan eten maar ook een dua die we verrichten voor iemand die het 
huwelijk in gaat treden.  

▪ Tevredenheid. Het is essentieel om tevreden te zijn met hetgeen wat je hebt gekregen. Dankbaarheid is 
hierbij essentieel. Om een gezegend leven te hebben is het belangrijk om tevreden te zijn, dit zal leiden 
tot rust en geluk.  



▪ Vroeg opstaan. Het is een gewoonte van ons profeet Mohammed vzmh om de dag vroeg te beginnen. De 
dag begint vanaf al-fajr. Salaat Al-fajr op tijd bidden is de start van een nieuwe dag. Je zult gezegend je 
dag beginnen. Je hebt vele mensen die salaat al-fajr pas bidden nadat de zon is opgekomen, je ziet dat ze 
hun dag veel anders beginnen dan mensen die hun dag beginnen nadat ze het gebed op tijd hebben 
verricht. Om die reden is het essentieel om het gebed op tijd te verrichten en vroeg te beginnen om zo 
het maximale uit een dag te kunnen halen.  

▪ Het volgen van de soennah. Het is van belang om de levenswijze van ons profeet Mohammed vzmh te 
volgen om een gezegend te leven te krijgen. Ons grootste voorbeeld is ons profeet, hij heeft ons alles 
geleerd hoe we ons leven moeten inrichten. Alle facetten van het dagelijkse leven is besproken door ons 
profeet. Om die reden moeten we dit zoveel mogelijk toepassen om ook zo een gezegend leven te 
kunnen krijgen.  

▪ Vertrouwen hebben in Allah swt. Het is belangrijk om vertrouwen te hebben in Allah swt. Het is 
belangrijk dat we ons maximaal inzetten, zodra we dit gedaan hebben dan laten we het over aan Allah 
swt. Heb vertrouwen dat Allah swt je zult bijstaan en helpen. Dit zal ertoe leiden dat je een gezegend 
leven tegemoet gaat.  

▪ Liefdadigheid uitgeven. Allah swt leert ons in de koran dat alles we uitgeven op zijn pad, dat we het 
terugkrijgen van Hem en zelfs meer. Tevens leert Allah swt ons dat als we uitgeven op het pad van Allah 
swt dat we hiermee een gezegend leven krijgen.  

▪ Het gedenken van Allah swt. Het is essentieel dat we Allah swt veelvuldig gedenken middels dhikr. Dit 
kunnen we doen door een levendig contact te hebben met Allah swt, dit kan door (extra) gebeden te 
verrichten of door de koran te bestuderen of door het verrichten van een smeekgebed. Het zijn allemaal 
vormen om Allah swt te gedenken. Dit zal ertoe leiden dat je leven gezegend wordt.  

 
Beste broeders en zusters, neem deze tips mee en pas ze toe in je dagelijkse leven om zo een gezegend leven 
te verkrijgen.  
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!  
 
Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh. 


