
De waarde van je gezondheid   

Vrijdagpreek van vrijdag 6 maart 2020 

 
Bismillahi arahmani araheem, 
 
Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: De waarde van je gezondheid.  
 
Allah Subhana wa Ta’ala zegt in Surah An-Nahl in aya 18:  
 

ِ ََل تُۡحُصوَها    َوإِن تَعُدُّواْ نِۡعَمةَ ٱَّلله

En als jullie de gunsten van Allah zouden tellen, dan zouden jullie deze niet kunnen opsommen.  

Allah Subhana wa Ta’ala maakt in de genoemde vers een statement waarin hij ons uitdaagt om de gunsten die wij 
van Hem hebben gekregen te tellen. Echter, wij zullen nooit in staat zijn om al deze gunsten die we hebben 
gekregen te kunnen tellen, omdat deze ontelbaar zijn. Eén van de grootste gunsten die we hebben gekregen van 
Allah Subhana wa Ta’ala is het bezitten van een goede gezondheid. De islam leert ons dat we ten alle tijden bewust 
moeten zijn van deze grote gunst. Een goede gezondheid is namelijk geen vanzelfsprekendheid. De profeet 
Mohammed vrede zij met hem zei aansluitend hierop het volgende: Er zijn twee gunsten waarvan de waarde nog 
wordt onderschat door een groot deel van de mensen. Dit zijn je gezondheid en je vrije tijd. 

Vandaag de dag zien we dat gehele wereld op zijn kop staat vanwege de uitbraak van de Coronavirus. Je ziet dat 
iedereen in angst leeft om getroffen te worden door deze virus. Winkelschappen staan leeg, omdat men uit angst 
van alles inslaat. Men is bang om ziek te worden en uiteindelijk te zullen overlijden aan deze virus. Je ziet dat 
mensen nu pas inzien wat de waarde van hun gezondheid is. De profeet Mohammed vrede zij met hem zei 
aansluitend hierop het volgende: Hij die s’ochtends wakker wordt met een gezond lichaam en ziel en zeker is van 
zijn brood voor die dag, is als degene die de hele wereld bezit. Wij moeten om die reden ten alle tijden bewust zijn 
van de waarde van onze gezondheid. Als je je gezondheid hebt ben je beter in staat om goede daden te verrichten. 
Het is een grote gunst van Allah Subhana wa Ta’ala en om die reden zou je je volledig in moeten zetten. De profeet 
Mohammed vrede zij met hem zei hierover het volgende: Benut vijf (zaken) vóór vijf (andere zaken): je jeugd vóór 
je ouderdom, je gezondheid vóór je ziekte, je rijkdom vóór je armoede, je vrije tijd vóór je bezigheid én je leven 
vóór je dood.  
 
Nu zullen we stilstaan bij een viertal punten die ons leren hoe wij deze grote gunst, gezondheid, kunnen 
beschermen.  
 
▪ Het volgen van het pad van Allah Subhana wa Ta’ala. Wij moeten ons houden aan de voorschriften die Allah 

Subhana wa Ta’ala aan ons heeft voorgedragen. Alles wat Allah Subhana wa Ta’ala aan ons heeft 
voorgeschreven is ten gunste van onszelf. Als we zaken verrichten die voor ons verboden zijn verklaard, dan 
zal dit een negatieve impact hebben op onze fysieke en mentale gezondheid.  

▪ Het uiten van dankbaarheid. Wij moeten ten alle tijden Allah Subhana wa Ta’ala danken voor de gunsten die 
we hebben gekregen. Zoals eerder aangegeven is geen enkele gunst vanzelfsprekend. Allah Subhana wa Ta’ala 
zegt in Surah Ibraahim in aya 7 het volgende:  
 

 

 َوإِۡذ تَأَذهَن رَ بُُّكۡم لَٮِٕن َشَڪۡرتُۡم ََلَِزيدَنهُكمۡ ۖ 
 



En (gedenk) toen jullie Heer verklaarde: “Als jullie je dankbaar opstellen (tegenover Mij), dan zal Ik (de gunsten) 
zeker voor jullie vermeerderen.  
 
▪ Het verrichten van smeekbeden (dua’s). Wij moeten Allah Subhana wa Ta’ala ten alle tijden vragen om 

bescherming tegen het kwaad dat afkomstig is van anderen. We zien dat ons profeet Mohammed vrede zij 
met hem de gewoonte had om in de ochtend en in de avond een dua te verrichten waarin hij Allah Subhana 
wa Ta’ala vraagt om zijn gezondheid te beschermen. 

▪ Hygiëne. Wij moeten hygiëne een hoge prioriteit geven in ons dagelijks leven. Zo moeten we ons zelf een paar 
keer per dag goed wassen om onszelf te beschermen tegen mogelijke besmettingen. Het is daarom ook sterk 
aangeraden om je handen gedurende de dag een paar keer te wassen. Tevens leert de islam ons dat een 
gelovige zichzelf goed hoort te verzorgen. Het is een belangrijk onderdeel van ons Imaan (geloof).  

Beste broeders en zusters, wees bewust van de grote gunst die je hebt gekregen van Allah Subhana wa Ta’ala, 
namelijk je goede gezondheid! Wees hier hoog bewust van en voer de opgenoemde adviezen uit om je gezondheid 
te beschermen.  

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht.  

Wa alaikoum assalaam wa rahmatoe lahi wa barakatoeh.  


