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Gelovige broeders en zusters, in de preek van vorige week hebben we het gehad over het
werkelijke geluk en het misleidende geluk in het leven. In deze preek gaan we dieper in op
de aanleidingen om het werkelijke geluk in deze wereld en in het hiernamaals te bereiken.

Allah (Subhanahoe Wata3la/geprezen en verheven is Hij (swt)) verteld ons in surat Hud dat
er op de dag des oordeels 2 soorten mensen zullen zijn met 2 verschillende bestemmingen.
De gelukkigen in het paradijs en de ongelukkigen in de hel.
Als die Dag komt zal niemand spreken behalve met Zijn toestemming. Sommigen onder hen
zullen ongelukkig zijn en (anderen) gelukkig. Voor degenen die ongelukkig zullen zijn, zij
bevinden zich in de Hel waarin zij zullen zuchten en steunen. Zij zullen daarin verblijven,
zolang als de hemelen en de aarde bestaan, behalve als jouw Heer het anders wil. Waarlijk,
jouw Heer doet wat Hij wil. En degenen die gelukkig zullen zijn, zij zullen in het Paradijs zijn,
daarin wonend zolang als de hemelen en aarde voortbestaan, behalve als jouw Heer het
anders wil, als een gift zonder einde. 11:105-108.

Het is daarom zeer belangrijk om ons te verdiepen in wat ons zowel in dit leven als na dit
leven gelukkig kan maken. Wat is het werkelijke geluk? En wat kan ik doen om dit geluk te
bereiken? In de vorige preek hebben we twee aanleidingen genoemd om het werkelijke
geluk te vinden. Namelijk één het omarmen van gehoorzaamheid en aanbidding van Allah
(swt) en het nalaten van zonden. En twee het veelvuldig en terugkerend bezig zijn met het
gedenken van Allah (swt).

Een derde aanleiding tot geluk is het tevreden zijn met de voorbeschikking en het lot, zowel
het goede als slechte hiervan. De ongelukkige is degene die niet tevreden is met hetgeen
Allah (swt) voor hem of anderen heeft voorschreven. Zijn ziel en verstand vinden geen rust.
Hij is altijd gespannen en ervaart geen plezier of geluk. Waarom omdat hij geen geloof
ervaart in zijn hart met betrekking tot de voorbeschikking en het lot zowel wanneer hem iets
goeds bereikt of als hem iets slechts treft.

De vierde aanleiding tot geluk is het genoegen met jouw voorziening (rizq) die Allah (swt) jou
heeft gegeven. Een persoon kan zijn hart vullen met geluk op basis van hoe hij kijkt naar
hetgeen hij bezit. Het maakt niet uit of je veel of weinig bezit. Het gaat er om hoe je naar je
bezit kijkt. Overpeins deze geweldige overlevering van de profeet (sallallahu alaihi wa
sallam/vrede zij met hem (vzmh)): Wie onder jullie s’ochtends wakker wordt en zich veilig
voelt in zijn gemeenschap, gezond in zijn lichaam en voedsel heeft voor zijn dag: het is alsof
hij de hele wereld bezit. Geluk ligt niet in een mooie auto, het geven van een dure bruiloft,
het dragen van dure kleding, het bezitten van grote meerdere huizen enz. Kijk ook niet naar
de mensen die meer dan jou hebben maar kijk juist naar degenen die minder hebben zodat
je dankbaar blijft over hetgeen je bezit.

De vijfde aanleiding tot geluk is het houden en gunnen van het goede aan anderen en het
laten van jaloezie. Wees oprecht blij voor het geluk van anderen. En help anderen met het
goede waar dit maar kan. Hier zal je zelf ongetwijfeld geluk van ondervinden.
Wie leeft voor anderen leeft groot en sterft belangrijk. En wie alleen leeft voor zichzelf leeft
klein en sterft onwaardig.

De zesde aanleiding tot geluk is het aankijken van anderen met een glimlach. Een glimlach
in het gezicht van je broeder is een goede daad en zorgt voor onderlinge geluk.



Een zevende aanleiding tot geluk is het versterken van je hart door je niet te laten leiden
door zorgen en verbeeldingen die komen van slechte gedachten. Dit kan namelijk zorgen
voor ongeluk, stress en gezondheidsklachten. Vertrouw op Allah (swt), vraag hem om hulp
en wees niet ongeduldig door te zeggen had ik dit maar niet gedaan of dat wel gedaan enz.

De achtste aanleiding tot geluk is het verrichten van het gezamenlijke gebed in de moskee.
En met name het fajr gebed. Omdat een persoon die het gezamenlijke fajr gebed verricht
zich in de bescherming van Allah (swt) bevindt tot in de avond.

De negende aanleiding tot geluk is bijwonen van zittingen van kennis en zittingen met goede
personen. Een persoon ervaart werkelijke geluk bij zittingen van kennis of in de
aanwezigheid van goede geleide mensen.

De tiende en laatste aanleiding tot geluk zijn vier wereldse zaken die je leven aangenaam
kunnen maken. Namelijk een goede echtgenote of echtgenoot, een ruime woning, een
goede buur en een vervoersmiddel in goede staat.

Moge Allah (swt) ons verblijden en gelukkig maken door hem te gehoorzamen en ons in
voldoende maat voorzien van het goede. Ameen!


