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۪حيمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْســــــــــــــــــــــِم ّٰللاه

اْلقُلُوُبهَ تَْطَمئِنَ  للّاَِ بِِذْكرَِ اََلَ للّاَِه بِِذْكرَِ قُلُوبُُهمَْ َوتَْطَمئِنَ  ٰاَمنُوا اَلَّ۪ذينََ   

َ أبِى بنَِ سعد عن ِمنَْ  للّاَِ َرُسولَُ قَالََ :قال َعْنهَُ للّاَُ َرِضيََ وقّاص   

آدَمََ اْبنَِ َوةََِشقَا َوِمنَْ تَعالى، للّاَُ قَضى بَِما ِرَضاهَُ آدَمََ اْبنَِ َسعَادَةَِ  

للّاَُ قضى بَِما َسَخُطهَُ آدَمََ اْبنَِ َشَقاَوةَِ َوِمنَْ تَعالى، للّاَِ اْستَِخاَرةََ تَْرُكهَُ  

  تَعالى
INNERLIJKE RUST EN GELUKZALIGHEID. 

 

Beste moslims! 

Onze religie, de Islam, ziet het leven in deze wereld en 

het leven in het hiernamaals als één geheel. Met zijn 

universele boodschap heeft het als doel om de 

gelukzaligheid van de mensen in beide werelden te 

bewerkstelligen. Om in beide werelden innerlijke rust te 

hebben en gelukkig te worden dient men te geloven in 

Allah en te leven als een goed persoon. Het vaststellen dat 

het levensdoel houdt in dat men een goed mens is en 

goede intenties en gedachtes heeft en goede gedragingen 

vertoond. Dit zijn bronnen voor innerlijke rust en 

gelukzaligheid. Onze geliefde Profeet zei het volgende 

over het recept tot gelukzaligheid en de redenen van 

ongelukzaligheid:  

“De mens zal gelukkig zijn als hij tevredenheid toont 

met hetgeen wat Allah voor hem heeft voorbestemd. 

Echter, wanneer hij ophoudt met het hopen op wat 

goed voor hem is van Allah en boos wordt en in 

opstand komt tegen hetgeen wat Allah met hem heeft 

voorbestemd dan zal hij innerlijk onrustig en 

ongelukkig worden. “ 

 

Beste Moslims! 

Het is alleen mogelijk om een gelukkig leven te leiden in 

deze wereld alsmede een eeuwig durend gelukkig leven 

in het hiernamaals door te geloven  in Allah en door goede 

daden te verrichten. Deze waarheid vertelde onze geliefde 

Profeet op de dag van de verovering van Mekka als volgt: 

“Oَmensen! Allah heeft de trots op de onwetende periode 

en de gewoonte van opschepperij met de voorouders van 

jullie verwijderd. Er zijn twee soorten mensen: een goed 

en godvrezend persoon die geliefd is bij Allah en een 

zondig en ongelukkig persoon die niet geliefd is bij 

Allah. De mensen zijn de kinderen van Adam en Allah 

heeft Adam uit aarde geschapen.”1 Ook staat in de 

Koranَ hetَ volgende:َ “O mensen! Wij hebben jullie 

vanuit een man en een vrouw geschapen. En wij 

 
1 Al-Tirmidhī, Tafsīr Al-Qurān, 49. 
2 Al-Ḥujurāt, 49:13.  
3 Al-Tin, 95:5 

hebben jullie tot volkoren en stammen gemaakt, opdat 

jullie elkaar leren kennen. De meest edelmoedige 

onder jullie bij Allah is degene van jullie die zich het 

meest bewust is van zijn verantwoordelijkheden. 

Inderdaad, Allah is Alwetend en Albewust.”2 

 

Beste Moslims! 

Om gelukkig te zijn moet men ten eerste de wensen van 

zijn ego en zijn begeertes onder bedwang houden. 

Vervolgens moet hij zich intellectueel en cultureel 

ontwikkelen en daden verrichten die ten goede zijn voor 

de gemeenschap. Pas dan wordt men op deze manier een 

volwassen en een gelukkig persoon. Echter als hij zijn 

begeertes niet onder bedwang houdt, dan wordt hij een 

gevangene van zijn ego en zal hij, zoals de Koran zegt 

over zulke mensen, zich bevinden aan de afgrond3 en 

voortdurendَuitnodigen tَotَhetَkwade.َZo’nَpersoonَheeftَ

Allah vergeten. En omdat hij Allah heeft vergeten heeft 

hij zichzelf vergeten.4 Degenen die alleen leven om hun 

begeertes, verlangens en wereldlijk genot te vervullen 

zullen niet gelukkig worden. Omdat de wens om alles te 

krijgen wat men begeert ongeluk met zich meebrengt in 

plaats van geluk. Zonder twijfel is de plaats van het geloof 

het hart. “.. Het is door het gedenken van Allah dat de 

harten tot rust komen.”5 

 

Beste Moslims! 

Islamitische Stichting Nederland bezorgt met bijna 40 

jaar ervaring de offers van de mensen aan de behoeftigen 

over de hele wereld. Het offerfeest is niet alleen een 

feestdag, het is tegelijkertijd een liefdadigheid. Het is 

belangrijk om juist dit jaar onze offers te delen omdat we 

als mensheid te maken hebben met het viruspandemie 

waardoor vele mensen hun banen en basisvoorzieningen 

zijn  kwijtgeraakt. Geduldig zijn in moeilijke tijden, onze 

mogelijkheden met elkaar delen en elkaar helpen is een 

unieke kans om de moeilijkheden te overwinnen en om 

de tevredenheid van onze Heer te verkrijgen. Het offeren 

onder volmacht bedraagt dit jaar 125 euro. Laten we een 

aanleiding zijn tot te verspreiding van innerlijke rust en 

geluk in de harten van de behoeftigen. 

 

Vertaling: Islamitische Stichting Nederland 

4 Al-Ḥashr, 59:19 
5 Al-R’ad, 13:28 


