
Het wegblijven van zegeningen   

Vrijdagpreek van vrijdag 20 september 2019  
 
Bismillahi arahmani araheem, 
 
Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: het wegblijven van zegeningen.  
 
Allah swt zegt in vers 96 van surah al-Araaf het volgende:  
 

ُبوْا  َمآِٰء َوٱۡۡلَۡرضِ َولٰـَ كِن َكذَّ ت ٍ۬ م َِن ٱلسَّ ـٰ َولَۡو أَنَّ أَۡهَل ٱۡلُقَرٰىٰٓ َءاَمُنوْا َوٱتََّقۡوْا لََفَتۡحَنا َعلَۡيِہم بََرَك
ُهم بَِما َڪانُوْا يَۡكِسُبونَ  ـٰ  َفأََخۡذنَ

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. Maar zij verloochenden, waardoor 
Wij hen grepen vanwege dat wat zij verwierven.  

Vandaag zullen we stilstaan bij een zeer essentiële vraag: hoe kunnen de zegeningen van de gunsten die je 
hebt gekregen van Allah swt wegblijven? In de genoemde aya zien we een zeer duidelijk statement terug 
van Allah swt als het gaat om dit onderwerp. Als men gelooft 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 dat 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 noemen dat een gezegende gunst. Zo zie je dat mensen 
ontzettend veel doen in een beperkte hoeveelheid tijd die men heeft: zij werken, zijn maatschappelijk 
actief en tegelijkertijd zie je dat zij andere mensen helpen en daarnaast ook nog tijd maken om kennis op te 
doen over ons geloof. De tijd van deze persoon is gezegend. Als we kijken naar de tijd waarin we nu leven, 
dan zien we dat vele onder ons klagen over het feit dat ze vele gunsten hebben gekregen, maar dat zij 
eigenlijk het genot of de toegevoegde waarde van deze gunsten, oftewel al-barakah, missen. Allah swt zegt 
in vers 46 in surah al-Kahf het volgende: 

ۡنيَا ۖ  ٱۡلَماُل َوٱۡلبَُنوَن ِزيَنُة ٱۡلَحيَٰوِة ٱلدُّ

Het bezit en de kinderen zijn de bekoringen van het wereldse leven.  

Hoe vaak hoor je ouders klagen over de stress en de pijn die hun kinderen veroorzaken? De vraag die 
gesteld kan worden: hoe komt dat deze grote gunst geen rust en genot oplevert? Verder zegt Allah swt in 
vers 21 in surah ar-Roem het volgende:  

َودَّة ٍ۬  َوَرۡحَمة   ۚ ْا إِلَۡيَها َوَجَعَل بَۡيَنُڪم مَّ ا ل َِتۡسُكُنوٰٓ ۡن أَنُفِسُكۡم أَۡزَوٲج ٍ۬ تِِهۦۤ أَۡن َخلََق لَُكم م ِ ـٰ  َوِمۡن َءايَ

En het behoort tot Zijn tekenen dat Hij uit jullie zelf echtgenotes voor jullie heeft geschapen om daarin 
jullie rust te vinden. En Hij heeft tussen jullie genegenheid en genade geplaatst.  



Als we kijken naar de hedendaagse huwelijken, dan zien we dat vele huwelijken gekenmerkt worden door 
stress, pijn en verdriet. Vaak zien we deze huwelijken ook eindigen in een echtscheiding. Dat terwijl het 
huwelijk is iets prachtigs is: het huwelijk zorgt voor innerlijke rust en geluk. De vraag die we nogmaals 
kunnen stellen: hoe komt het dan dat deze gunst geen rust en genot oplevert?  

Verder horen we vaak dat vele broeders en zusters klagen over het feit dat de tijd zo snel gaat. Een vaak 
gehoorde klacht is dat ze het gevoel hebben dat ze amper wat kunnen doen in de tijd die ze hebben. Je ziet 
dat ze de zegeningen, al-barakah, van hun tijd missen. Terugkomend op de centrale vraag: wat kunnen de 
redenen zijn voor het wegblijven van de zegeningen van de gekregen gunsten? We zullen stilstaan bij 5 
mogelijke redenen.  

 Het plegen van zondes. Zondes zorgen ervoor dat de zegeningen van je gekregen gunsten weggaan. 
Tevens zorgen zondes ervoor dat je de tevredenheid van Allah swt niet ontvangt. Dit leidt ertoe dat 
je steeds minder rust ervaart in je leven en er ontstaat ook een afstand tussen jou en jouw 
schepper. Je zult zowel in dit wereldse leven als in het hiernamaals geen rust ervaren.  

 Het bedriegen van mensen. Op het moment dat je mensen bedriegt, zal Allah swt de zegeningen 
van je gunsten wegnemen. Hierdoor zal je nooit de rust en het genot ervaren van je gunsten. Dit is 
een vorm van bestraffing van Allah swt.  

 Het vergaren van vermogen op een onwettige (haraam) manier. Op het moment dat jij jouw 
vermogen vergaart op een wijze die haraam is en je leeft van dat haraam vermogen, zul jouw 
gunsten geen zegeningen bevatten. Je ziet mensen om ons heen die een 6-cijferig banksaldo 
hebben en alles waarover je kan dromen, bezitten ze, maar innerlijke rust en stabiliteit kennen zij 
niet. Je kunt je dan afvragen: wat is belangrijker? Innerlijke rust of dat haraam verkregen vermogen 
wat jouw continue onrust en instabiliteit brengt?  

 Hebzucht. Hebzucht is een ziekte van het hart. Deze ziekte leidt ertoe dat men nooit tevreden is. 
Ondanks wat hij of zij bezit: men wil steeds meer en meer. Deze ziekte van het hart leidt ertoe dat 
de zegeningen van de gunsten worden weggenomen. Men zal nooit rust ervaren en zij zullen het 
genot van de gekregen gunsten nooit proeven.  

 Het niet uitgeven van de armenbelasting, de zakaat. Allah swt heeft het als een plicht gesteld om 
jaarlijks een deel van ons vermogen uit te geven aan de armen in de vorm van de zakaat. Er zijn 
broeders en zusters die deze verplichting bewust niet nakomen. Je ziet dat Allah swt de zegeningen 
van hun gunsten afneemt.  

 
Beste broeders en zusters, neem deze punten mee en wees bewust van het feit dat geluk en genot niet in 
de hoeveelheid gunsten zit, maar juist in de hoeveelheid zegeningen die je hebt in jouw gunsten.   

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!  

 


