
Het bereiken van rust en geluk in je leven  

Vrijdagpreek van vrijdag 28 februari 2020 

 
Bismillahi arahmani araheem, 
 
Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: het bereiken van rust en geluk in je leven.  
 
Allah swt zegt in surah Yoenoes in aya 44:  
 

ِكنَّ ٱلنَّاَس أَنفَُسُہۡم يَۡظِلُمونَ  ـٰ ا َولَ َ ََل يَۡظِلُم ٱلنَّاَس َشۡيـ ً۬ٔ  إِنَّ ٱَّللَّ

 Waarlijk, Allah doet de mensen geen enkel onrecht aan, maar de mensen doen zichzelf onrecht aan.  

Mensen vragen zich regelmatig af waar en hoe rust en geluk in het leven te vinden is. Dit is een relevante en 
belangrijke vraag omdat deze vraag iedereen bezighoudt, zowel jong als oud. Wij zien om ons heen dat 
mensen hun geluk en rust proberen te vinden op verschillende manieren. Sommige denken dat ze optimale 
geluk en rust kunnen vinden door een glansrijke carrière in het bedrijfsleven te bereiken of door het behalen 
van zoveel mogelijk diploma’s. De ander is juist geheel gefocust op het verdienen van zoveel mogelijk geld. 
Tegelijkertijd zie je dat mensen zich continue lopen te vergelijken met anderen. Je ziet dat het gevoel van rust 
en geluk vaak gekoppeld is met hetgeen wat anderen hebben. Als de ander meer heeft qua voorzieningen 
dan zie je dat men vaak zegt dat die persoon geluk heeft en hij niet. De rode draad is dat deze manieren van 
denken en doen geheel gefocust zijn op materialistische zaken. Allah swt maakt in de genoemde aya een 
statement dat Allah swt de mensen geen onrecht aandoet, maar dat de mensen zichzelf onrecht aandoen. De 
mens creëert zelf een situatie door zijn manier van denken en doen dat hij geen rust en geluk ervaart in zijn 
leven. Allah swt heeft ons genoeg handvatten aangereikt om deze rust en geluk te kunnen bereiken, maar 
het ligt aan ons dat we geen rust en geluk ervaren in ons leven. De vraag die vervolgens gesteld kan worden 
is: kan je rust en geluk vinden in materialistische zaken? Over het algemeen is het antwoord ontkennend. Dan 
resteert de vraag: “maar waar is rust en geluk dan wel in te vinden?”.  

De islam leert ons dat optimale rust en geluk van de ziel en het hart alleen te vinden is op een ander niveau, 
namelijk op het niveau van bewust zijn van Allah swt, door goed te zijn voor jezelf en goed te zijn voor de 
medemensen. Met andere woorden, je kan geluk en rust alleen vinden op het pad van Allah swt. Het pad 
waarin de gelovige zich dag in en dag uit inzet om het goede te verrichten en die vasthoudt aan de 
voorschriften van Allah swt. Alleen hiermee kan een gevoel van rust en geluk bereikt worden. Allah swt zegt 
hierover in surah al-Ahzaab in aya 70 en 71 het volgende: 

ٰٓأَيَُّہا ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ٱتَّ  ـ  ا )يَ َ َوقُولُواْ قَۡولاً۬ َسِديداً۬ لَُكۡم   (٧٠قُواْ ٱَّللَّ ـ  يُۡصِلۡح لَُكۡم أَۡعَم

َ َوَرُسولَهُ  ا َعِظي َويَۡغِفۡر لَُكۡم ذُنُوبَُكۡمۗۡ َوَمن يُِطعِ ٱَّللَّ اۥ فَقَۡد فَاَز فَۡوزا ما  

O jullie die geloven, wees hoog bewust van Allah en spreek goede woorden. Hij zal voor jullie daden 
succesvol laten zijn en Hij zal voor jullie zonden vergeven. En degene die Allah en Zijn boodschapper 
gehoorzaamt, heeft voorzeker een grandioze overwinning behaald.  

 



Verder leert Allah swt ons dat het belangrijk is om een groot hart te hebben, een hart die gekenmerkt is met 
liefde voor Allah swt, liefde om je medemens te helpen, een hart die mensen vergeeft, een hart die 
gekenmerkt is met genade en barmhartigheid en een hart die geen afgunst en jaloezie kent. Je ziet dat deze 
persoon optimale rust en geluk zal ervaren in zijn leven. Verder zie je dat deze persoon continue bezig is met 
het verrichten van goede daden om zo de tevredenheid van Allah swt te bereiken. Allah swt zal van deze 
persoon houden. Tegelijkertijd zie je ook dat de mensen van deze persoon zullen houden.  De profeet 
Mohammed vzmh zei hierover het volgende: Als Allah van een persoon houdt, roept Hij Djibriel, zeggende: 
‘Allah houdt van die-en-die; O Djibriel, houd van hem!’ Hij zei: ‘Djibriel zal dan van hem houden.’ en 
vervolgens zal Djibriel een aankondiging maken onder de bewoners van de hemelen (d.w.z. de engelen): 
‘Allah houdt van die-en-die, daarom dienen jullie ook van hem te houden.’ Hij zei: ‘Aldus zullen alle 
bewoners van de hemelen van hem houden en vervolgens zal zijn acceptatie op aarde verspreid worden.  

Verder leert de islam ons ook om goed te zijn voor onze ouders en voor onze naasten. De persoon die 
continue bezig is om zijn relatie met zijn ouders en zijn naasten te versterken zal begunstigd worden met rust 
en geluk in zijn leven. Om die reden moeten we het bezoeken van onze naasten, denk hierbij aan je 
familieleden (oom, tante etc.), niet te onderschatten. Het is namelijk een bron van geluk en rust.  

Een laatste advies is dat we de juiste prioriteiten moeten stellen als het gaat om het vinden van rust en geluk. 
Als we ons hart aan dit wereldse leven geven, breekt het ons. Daarom doet het wereldse leven ook zo’n pijn. 
Het komt doordat de definitie van het wereldse leven, als iets dat tijdelijk en imperfect is, niet strookt met 
alles waar we naar verlangen. Allah swt heeft in ons een verlangen geplaatst, dat alleen vervuld kan worden 
door wat eeuwig en perfect is. Door te proberen voldoening te vinden in wat vluchtig en voorbijgaand is, 
rennen we achter een luchtspiegeling aan. Om die reden moeten we zaken die leiden tot de tevredenheid 
van Allah swt een hogere prioriteit geven.  

Beste broeders en zusters, laten we vanaf vandaag hiermee aan de slag gaan. Laten we onze koers voor het 
vinden van rust en geluk aanpassen en laten we ons focussen op het hoger bewust worden van Allah swt en 
het verrichten van goede daden.  

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!  

Wa alaikoum assalaam wa rahmatoe lahi wa barakatoeh!  


