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Bismillahi arahmani araheem, 
 
Het onderwerp van vandaag is: de relatie tussen het gebed en iemands voorziening.  

Allah swt zegt in surah adh-Dhaariyaat, vers 56, 57 en 58 het volgende: 

نَس إَِّلَّ ِليَۡعبُدُوِن ) ۡزق ٍ۬ َوَمآ أُِريدُ  (٥٦َوَما َخلَۡقُت ٱۡلِجنَّ َوٱۡۡلِ ن ر ِ َمآ أُِريدُ ِمۡنُہم م ِ

ةِ ٱۡلَمتِينُ  (٥٧أَن يُۡطِعُموِن ) اُق ذُو ٱۡلقُوَّ زَّ َ ُهَو ٱلرَّ إِنَّ ٱَّللَّ  

 
En Ik (Allah) heb de djinn en de mens slechts geschapen om Mij (Alleen) te aanbidden. Ik wens van hen 
geen levensonderhoud en Ik wens niet dat zij Mij voeden. Voorwaar, Allah, Hij is de voorziener, de bezitter 
van macht, de sterke.   

Vandaag gaan we stilstaan bij de relatie tussen het gebed en iemands voorziening. Het gebed in het 
Arabisch is Salaah. Salaah is het contact tussen jou en je schepper, Allah swt. Allah swt heeft ons 
opgedragen om minimaal 5 keer per dag met Hem in contact te staan. Deze bijzondere 
contactmomenten brengen vele vruchten met zich mee. Er is een hele sterkte relatie tussen jouw 
gebeden en het krijgen van voorzieningen en gunsten van Allah swt. In de genoemde vers zien we 
duidelijk terug wat het doel is van de schepping van de mens, de mens is enkel en alleen geschapen om 
Allah swt te aanbidden. Het gebed is een onderdeel van de aanbiddingen. Verder zien we ook terug in 
de genoemde vers dat Allah swt een statement maakt dat de aanbiddingen die wij verrichten richting 
Allah swt dat het allemaal ten gunste is van ons zelf. Allah swt kent geen behoeftes, wij zijn diegene die 
behoeftig zijn. Verder verteld Allah swt ons in het vers die daarna komt, dat Hij de voorziener is en dat 
hij de bezitter is van alles. We zien hier een duidelijke link tussen de aanbiddingen en het krijgen van 
voorzieningen. De oprechte aanbiddingen zullen leiden tot iets goeds, tot vele vruchten waar jij wat aan 
hebt en vruchten die jouw leven hier op aarde als in het hiernamaals naar een hoger niveau kan 
brengen. Vele broeders en zusters denken dat de beloningen die je krijgt van Allah swt over je gebed 
alleen gericht zijn op het hiernamaals, dit is een misconcept. Allah swt beloont zowel in dit wereldse 
leven als in het hiernamaals. Mensen die oprecht vasthouden aan hun gebeden worden geholpen bij 
alles wat ze doen. Je ziet ook dat ze een bepaalde rust en vertrouwen ervaren. Allah swt zal je helpen 
met alles waarmee je zit. We zien in surah Taa-Haa in aya 132 de volgende opdracht van Allah swt naar 
ons: 

ِقبَةُ  ـٰ ا ۖ نَّۡحُن نَۡرُزقُكَ  ۗ َوٱۡلعَ
لَٰوةِ َوٱۡصَطبِۡر َعلَۡيَہا ۖ ََّل نَۡسـَٔلَُك ِرۡزق ٍ۬ َوۡأُمۡر أَهۡ لََك بِٱلصَّ

 ِللتَّۡقَوىٰ 

 



En spoor jouw familie aan tot het gebed en wees geduldig hierin. Wij vragen van jou geen voorziening. 
Wij voorzien jou. En het goede einde is voor degenen die hoog bewust zijn van Allah swt.  

Hier verteld Allah swt aan ons dat we ons moeten vasthouden aan het gebed en dat het ook zo leiden 
tot vele voorzieningen en gunsten. Als we kijken naar ons profeet Mohammed vzmh en de metgezellen 
en de vrome voorgangers, dan zien we dat ze hoog bewust waren hiervan. Zo was er een vrome 
voorganger die altijd zijn familie opriep om gezamenlijk te gaan bidden als ze in een moeilijke situatie 
zitten of als ze bepaalde voorzieningen mistte. Het gebed werd echt gezien als een koord waar je aan 
vast hield in tijden dat je het moeilijk hebt. Ze bleven geduldig en vervolgens gaf Allah swt hoe dan ook 
een uitweg. Verder lezen we in de koran vele voorbeelden waarin we dit concept duidelijk terugzien. Zo 
zegt Allah swt in surah Aali-Imraan in vers 37 het volgende: 

ا َوَكفَّلََها َزَكِريَّا ۖ ُكلََّما دََخَل َعلَۡيَها  فَتَقَبَّلََها َربَُّها بِقَبُول  َحَسن ٍ۬ َوأَۢنبَتََها نَبَات ا َحَسن ٍ۬

ذَا ۖ قَالَۡت ُهَو ِمۡن ِعنِد  ـٰ َمۡريَُم أَنَّىٰ  لَِك َه ـٰ ا ۖ قَاَل يَ
َزَكِريَّا ٱۡلِمۡحَراَب َوَجدَ ِعندََها ِرۡزق ٍ۬

َ يَۡرُزُق َمن يََشآُء بِغَۡيِر ِحَساب   ِ  ۖ إِنَّ ٱَّللَّ  ٱَّللَّ

Zo aanvaardde haar Heer haar met de goede aanvaarding. Hij liet haar vervolgens op een goede wijze 
opgroeien en bracht haar onder de hoede van Zakariya. Telkens wanneer Zakariya bij haar (in) de 
gebedsplaats binnentrad, trof hij levensonderhoud bij haar aan. Hij zei: “O Maryam, waar heb jij dit 
vandaan?” Zij zei: “Het is afkomstig van Allah. Waarlijk, Allah voorziet wie Hij wil zonder beperking.” 

Allah swt verhaald ons hier een bijzondere gebeurtenis tussen Zakariya en Maryam. Zakariya kreeg de 
verantwoordelijk over Maryam om haar op te voeden en groot te brengen. Op een dag kwam Zakariya 
de plek binnen waar kleine Maryam (geleerden zeggen dat ze hier nog vrij jong was) haar gebeden 
verrichtte, hij trof bij haar bepaalde voorzieningen die zeer bijzonder waren (geleerden zeggen dat het 
ging om bepaalde vruchten die onmogelijk zijn om het te treffen bij een kind). Zakariya stond perplex en 
vroeg waar ze dit vandaan heeft gehaald. Maryam wees naar Allah swt en vertelde dat het afkomstig is 
van Allah swt en dat hij de voorziener is. Zakariya was op dat moment oud en zijn vrouw was 
onvruchtbaar. Zakariya had altijd een wens gehad om een kind te krijgen. Zakariya was hoog bewust dat 
Allah swt in staat is om alles aan je te geven. Zakariya hief zijn handen op en verrichtte een smeekgebed. 
Allah swt zegt hierover in surah Aali-Imraan in vers 38: 

 َطي ِبَة   ۖ إِنََّك َسِميُع 
يَّة ٍ۬ ِ َهۡب ِلى ِمن لَّدُنَك ذُر ِ ُهنَاِلَك دََعا َزَڪِريَّا َربَّهُ  ۥ ۖ قَاَل َرب 

 ٱلدَُّعآءِ 

Op dat moment riep Zakariya zijn heer aan, hij zei: “Mijn heer, schenk mij van Uw zijde een goed 
nageslacht. Waarlijk, U bent Degene die de smeekbede verhoort.” 

Vervolgens zien we dat Allah swt de dua van Zakariya verhoorde. Allah swt zegt hierover in surah Aali-
Imraan in vers 39 het volgende: 



قَۢ  ُرَك بِيَۡحيَٰى ُمَصد ِ َ يُبَش ِ ٓٮَِٕكةُ َوُهَو قَآٮِٕم ٍ۬ يَُصل ِى فِى ٱۡلِمۡحَراِب أَنَّ ٱَّللَّ ـٰ ا فَنَادَۡتهُ ٱۡلَملَ

ِلِحينَ  ـٰ َن ٱلصَّ ا م ِ
ا َونَبِي ٍ۬ ا َوَحُصور ٍ۬ ِ َوَسي ِد ٍ۬ َن ٱَّللَّ  بَِكِلَمة ٍ۬ م ِ

Toen riepen de engelen hem, terwijl hij in de gebedsplaats stond te bidden: “Waarlijk, Allah verblijdt 
jou met Yahya, die gelooft in het woord van Allah en (die) nobel is, zich onthoudt en een profeet is die 
tot de rechtschapenen behoort.” 

Beste broeders en zusters, onderschat het gebed niet. Het gebed brengt vele vruchten met zich mee. Kamp je 
met zorgen of problemen? Keer terug naar het gebed en vraag Allah swt voor hulp en steun. Hij is diegene 
die jou kan helpen.  
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!  
 
Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh. 


