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Bismillahi arahmani araheem, 
 
Het onderwerp van vandaag is: het hebben van vertrouwen in Allah swt.  

Allah swt zegt in surah at-Talaq, aya 2 het volgende: 

َ يَۡجعَل لَّه  َوَمن يَتَِّق  ۡقه  ِمۡن َحۡيث  ََل يَۡحتَِسب   ۥ َمۡخَرج    ٱَّللَّ َويَۡرز   

 
En wie hoog bewust is van Allah, Hij (Allah) zal hem een uitweg bieden (bij iedere moeilijkheid). En hij zal 
hem voorzien (uit bronnen) van waar hij het niet verwacht.  

De mens leeft volgens de gebeurtenissen die zijn leven bepalen, nu eens vrolijk en dan weer verdrietig.  
Het wereldse leven kent geen rechte lijn, het wereldse leven kent moeilijke momenten maar ook mooie 
momenten. Allah swt heeft de mens immers voorbeschikt om te huilen en ook om te lachen. De 
gevoelens en tegengestelde gewaarwordingen maken deel uit van onze natuurlijke aard. Allah swt 
maakt in de genoemde aya duidelijk dat als we volledig vertrouwen hebben in Allah swt dat Allah swt 
ons hoe dan een uitweg zal bieden voor iedere moeilijke situatie waarin we ons bevinden. Meestal zal 
Allah swt je een uitweg bieden uit een bron die je totaal niet hebt verwacht. Om die reden moeten we 
voor elke situatie waarin we ons bevinden geduldig blijven en Allah swt danken daarvoor. Allah swt 
heeft altijd het beste voor ons. Hij is de beste planner, hij bepaalt wat goed voor je is en wat de beste 
timing is daarvoor. Het is een kwestie van tijd. Om die reden moeten we ten aller tijden geduldig zijn.  

Je ziet tegenwoordig vele broeders en zusters klagen over de situatie waarin ze bevinden. Eenieder van 
ons heeft een zorg die hem of haar bezighoudt. Voor de ene is het een ziekte, voor de ander is het een 
moeilijke financiële situatie en voor de andere is het vinden van een juiste partner. Iedereen wordt op 
zijn of haar manier beproeft door Allah swt. Je ziet vaak dat men gaat klagen en de vraag stelt waarom 
ik? Waarom moet ik dit meemaken? Je ziet ook dat de relatie met Allah swt ook onder druk komt te 
staan. Dit is iets waar we voor moeten waken. Men moet ten aller tijden vasthouden aan de koord van 
het geloof en men moet ten aller tijden vertrouwen hebben in Allah swt. Je moet bewust zijn van het 
feit dat de situatie waarin je bevindt een voorbereiding is voor de situatie die komen gaat. Allah swt zegt 
hierover het volgende in surah al-Baqarah in aya 156:  

ِ  َوإِنَّآ إِلَۡيِه َرٲِجع ونَ   قَال ٓواْ إِنَّا َّلِلَّ
ِصيبَة   بَۡته م مُّ ـٰ  ٱلَِّذيَن إِذَآ أََص

Degenen die, wanneer zij door een ramp getroffen worden, zeggen: “Waarlijk, aan Allah behoren wij 
toe en waarlijk, tot Hem zullen wij terugkeren.” 

Dit is een duidelijke opdracht van Allah swt naar ons, op het moment dat we een moeilijk moment 
ervaren, wees dan bewust dat alles afkomstig is van Allah swt. En alles wat afkomstig is van Allah swt is 
goed voor ons, ongeacht hoe moeilijk de situatie is. Tevens zal Allah swt iets beters voor in de plaats 



schenken van wat Hij van je af heeft genomen. Hoe vaak heb je meegemaakt dat je een moeilijk 
moment ervaart in je leven en dat je achteraf tot de conclusie komt dat die moeilijke situatie vele mooie 
vruchten met zich mee heeft gebracht. In de koran zien we vele voorbeelden hierover terug. Een 
duidelijk voorbeeld hiervan is de situatie van profeet Yoesoef. Profeet Yoesoef werd op een jonge 
leeftijd achtergelaten in een put door zijn broers. Dit was een zeer moeilijke situatie voor hem. 
Vervolgens is die terecht gekomen in Egypte. Allah swt veranderde zijn situatie en zo kende Yoesoef 
weer een periode van rust en blijdschap. Daarna lezen we in de koran dat hij weer een moeilijke situatie 
moest meemaken, hij belandde voor een lange periode in de gevangenis. Nadat hij deze moeilijke 
situatie heeft meegemaakt, heeft Allah swt zijn situatie veranderd en kreeg hij een hooggeplaatste 
functie in de samenleving waardoor hij weer de rust en blijdschap weer ervaarde. Allah swt zegt 
hierover in surah Yoesoef in aya 56 het volgende:  

أ  ِمۡنَہا َحۡيث  يََشآء   ۚ ن ِصيب  بَِرۡحَمتِنَا َمن  َوَكذَٲِلَك َمكَّنَّا ِلي وس َف فِى ٱۡۡلَۡرِض يَتَبَوَّ

ۡحِسنِينَ   نََّشآء   ۖ َوََل ن ِضيع  أَۡجَر ٱۡلم 

En zo vestigden Wij Yoesoef op aarde, en kon hij zich daar overal (vrij) op begeven, zoals hij wilde (na 
jaren van gevangenschap). Wij schenken Onze genade aan wie Wij willen. En Wij zullen de beloning 
voor de weldoeners niet verloren laten gaan.  

Het verhaal van Yoesoef geeft een duidelijke weerspiegeling van het wereldse leven. Als we inzoomen op de 
moeilijke momenten, dan zie je dat die moeilijke momenten goed zijn geweest voor Yoesoef. Om die reden 
moeten we bewust zijn dat alles wat wij meemaken en wat afkomstig is van Allah swt, dat het ten goede is 
voor onszelf. Als we kijken naar het leven van onze profeet Mohammed vzmh dan zien we dat hij ook zeer 
moeilijke situaties heeft gekend in zijn leven. De profeet bleef ten aller tijden geduldig en dankbaar. Hij was 
ten aller tijden hoog bewust dat hetgeen wat hij meemaakt goed voor hem is. We leren in vele 
overleveringen van ons profeet Mohammed vzmh dat de sleutel tot succes in dit wereldse leven geduld en 
dankbaarheid is. Een bekende hadith die dit duidelijk omschrijft zijn de volgende woorden van ons profeet 
Mohammed vzmh: “Hoe wonderlijk is de zaak van de gelovige. Er is iets goeds voor hem in alles en dit is 
enkel voor de gelovige. Wanneer het goede hem treft, dan uit hij zijn dankbaarheid tegenover Allah en dit 
is goed voor hem. Wanneer tegenslag hem treft, dan is hij geduldig en dit is goed voor hem.”  

Best broeders en zusters, onze alledaagse problemen en zorgen zijn netals wolken. Je hebt ze niet in de hand, 
ze overkomen je gewoon en meestal vrij onverwachts. Zodra de zon erdoor heen straalt dan zie je dat de 
wolken onverwachts worden verdreven waardoor je gezicht belicht wordt door de prachtige stralen van de 
zon en weer volop kan genieten. Dit geldt ook met jouw zorgen die je nu ervaart. Wees niet bedroeft, er 
komt hoe dan ook een moment dat je weer kan genieten en stralen. Het is een kwestie van tijd. Men zegt ook 
wel de tijd leert. En de beste medicijn om deze moeilijke periodes door te komen is geduld en het hebben 
van vertrouwen in Allah swt.  
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!  
 
Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh. 
 
 
 


