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Bismillahi arahmani araheem, 
 
Het onderwerp van vandaag is: het voedsel van de inwoners van het paradijs.  
 
Allah swt zegt in surah al-Mursalat in aya 41 en 42 het volgende: 
 

ل ٍ۬ َوُعيُون ٍ۬ ) ـٰ ا يَۡشتَُہون (٤١إِنَّ ٱۡلُمتَِّقيَن فِى ِظلَ َوفََوٲِكهَ ِممَّ  
 
Voorwaar, de godsvruchtigen zullen zich in Schaduwen en (bij water) bronnen bevinden. En (bij) vruchten 
die zij begeren.   
 
Het wereldse leven kunnen we zien als een reis naar het hiernamaals. Ons doel in dit leven is om de 
tevredenheid van Allah swt te bereiken om zo te doen behoren tot de inwoners van het paradijs. Het paradijs 
zal een plek zijn die voor ons niet te bevatten is. Het is een plek die geen beperkingen kent. Het is een plek 
waar rust, geluk en genot centraal zullen staan. Vandaag zullen we stilstaan bij het voedsel van de inwoners 
van het paradijs. Om te beginnen moeten we beseffen dat het voedsel wat wij vandaag de dag kennen niet te 
vergelijken is met het voedsel in het paradijs. Wij kunnen de kwaliteit van het voedsel ons niet inbeelden, het 
gaat boven ons vermogen. De profeet Mohammed vzmh zei hierover het volgende: “In het Paradijs bevindt 
zich wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en geen menselijk hart zich heeft ingebeeld.” 
 
Als we kijken hoe wij onze voedsel verkrijgen, dan zie je dat we ons moeten inzetten om het te krijgen. Zo 
moet je zaaien om te kunnen oogsten. In het paradijs is het een ander verhaal. Alles wat je begeert zal je 
krijgen zonder beperkingen en zonder inzet. Allah swt zegt hierover in surah at-Toer in aya 22 het volgende: 
 

ا يَۡشتَُہونَ  مَّ ِكَهة ٍ۬ َولَۡحم ٍ۬ م ِ ـٰ ُهم بِفَ ـٰ  َوأَۡمدَۡدنَ
 
En Wij zullen hen voorzien van vruchten en vlees die zij begeren. 
 
Tevens is het bekend dat de hoeveelheid vruchten in het paradijs ontelbaar zijn, het is iets wat voor ons niet 
te bevatten is. Er zullen vruchten zijn die wij vandaag de dag niet kennen. Dit zijn allemaal beloningen voor de 
gelovigen die zich vast hebben gehouden aan de principes van Allah swt. Allah swt zegt hierover in surah 
Saad in aya 50 en 51 het volgende: 
 

 لَّهُ 
فَتََّحة ٍ۬ ِت َعۡدن ٍ۬ مُّ ـٰ ِكَهة ٍ۬ َڪثِيَرة ٍ۬  (٥٠ُم ٱۡۡلَۡبَوٲُب )َجنَّ ـٰ ُمتَِّكـ ِيَن فِيَہا يَۡدُعوَن فِيَہا بِفَ

 َوَشَراب ٍ۬ 

 
Voor hen zullen de deuren van de Tuinen van A’dn (d.w.z. het paradijs) worden geopend. Zij bevinden zich 
daarin achteroverleunend (op rustbanken), (en) zij zullen daarin om veel vruchten en drank vragen.  
 



De inwoners van het paradijs zullen volop genieten van de vele vruchten die daar zullen zijn. Het is een plek 
die gekenmerkt is met optimale genot. Alles wat je begeert, zal je daar vinden. Allah swt zegt in surah Yaa-
Sien in aya 55 tot en met 57 het volgende: 
 

ِكُهوَن ) ـٰ َب ٱۡلَجنَِّة ٱۡليَۡوَم فِى ُشغُل ٍ۬ فَ ـٰ ل  َعلَى  (٥٥إِنَّ أَۡصَح ـٰ ُهۡم َوأَۡزَوٲُجُهۡم فِى ِظلَ

ا يَدَُّعونَ  (٥٦ٱۡۡلََرآٮِِٕك ُمتَِّكـُٔوَن )  َولَُهم مَّ
ِكَهة ٍ۬ ـٰ لَُهۡم فِيَہا فَ  

 
Voorwaar, de bewoners van het paradijs zullen op die dag verblijd zijn met de bezigheden die zij aan het 
verrichten zijn. Zij en hun echtgenotes zullen zich in schaduwen bevinden, achteroverleunend op 
(rust)banken. Voor hun zullen daarin vruchten zijn en voor hen is er waar zij om vragen.  
 
De natuurwetten die wij kennen in dit wereldse leven gaan niet op in het leven in het paradijs, de wetten 
zullen dan niet gelden. Tevens zullen de vruchten niet lijken op de vruchten die wij vandaag de dag kennen. 
In eerste instantie denk je dat het dezelfde vruchten zijn, maar nadat je ze hebt gegeten kom je erachter dat 
het toch anders is.  
 
Tevens leert de profeet Mohammed vzmh ons dat de bewoners van het paradijs niet spugen, niet urineren, 
niet ontlasten en niet rochelen. Er werd vervolgens gevraagd aan de profeet hoe zit het dan met het eten. De 
Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: “(Het eten verlaat het lichaam door het laten van) 
boeren en zweten, en hun zweet zal de geur van muskus hebben en het verheerlijken en het prijzen van 
Allah zal voor hen even eenvoudig zijn als het ademen.” 
 
Daarnaast vertelt Allah swt in surah Mohamed in aya 15 het volgende over hetgeen wat de inwoners van het 
paradijs zullen drinken: 
 

ن لَّبَن ٍ۬ لَّۡم  ر ٍ۬ م ِ ـٰ آء  َغۡيِر َءاِسن ٍ۬ َوأَۡنَہ ن مَّ ر ٍ۬ م ِ ـٰ ثَُل ٱۡلَجنَِّة ٱلَّتِى ُوِعدَ ٱۡلُمتَّ قُونَ  ۖ فِيہَ آ أَۡنَہ مَّ

ى
َصف ٍ۬ ۡن َعَسل ٍ۬ مُّ ر ٍ۬ م ِ ـٰ ِربِيَن َوأَۡنَہ ـٰ ۡن َخۡمر ٍ۬ لَّذَّة ٍ۬ ل ِلشَّ ر ٍ۬ م ِ ـٰ  يَتَغَيَّۡر َطۡعُمهُ ۥ  َوأَۡنَہ

 
De beschrijving van het paradijs dat aan de godsvruchtigen is beloofd (is als volgt): (een paradijs) waarin 
rivieren zijn van water dat niet verandert (d.w.z. waarvan de smaak en de geur niet veranderen). En 
rivieren van melk waarvan de smaak niet verandert. En rivieren van (niet bedwelmend) wijn, (die) 
verrukkelijk (is) voor degenen die het drinken. En rivieren van helder gemaakte honing (d.w.z. van schone 
en pure honing).  
  
Beste broeders en zusters, probeer jezelf dit in te beelden. Dit moet voor extra motivatie zorgen om alles uit 
jezelf te halen om zo de tevredenheid van Allah swt te bereiken om zo te doen behoren tot in de inwoners 
van het paradijs. Als je een doel moet stellen in je leven, dan moet dit jouw doel zijn!  
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!  
 
Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh. 
 


