
Samenvatting vrijdagpreek 4 juni 2021/ 23 Shawwal 1442

Onderwerp: Wijsheid als eigenschap

Beste broeders en zusters,

Het hebben van oneindige wijsheid is één van de eigenschappen van Allah geprezen en
verheven is Hij (subhanahoe wata3la (swt). Het is ook één van Zijn schone namen, namelijk
Al-Hakiem/de Oneindig Wijze. Er is wijsheid in zijn schepping en zijn regelgeving. Hij heeft
namelijk iedere schepsel op de beste wijze geschapen en ieder zijn plek gegeven. Hij heeft
ons zijn boeken via zijn profeten en boodschappers gezonden met daarin Zijn volmaakte
wetgeving. Allah (swt) zegt over Zichzelf in de Koran: En Hij is de Alwetende de Alwijze.

Hij heeft zijn dienaren opgedragen om zijn wetgeving toe te passen op hun woorden, hun
daden, hun omgang met anderen en in het uitnodigen tot het geloof. Allah (swt) zegt in de
Koran: Nodig uit naar de Weg van jou Heer met wijsheid en een goede vermaning, en
redetwist met hen op de beste wijze (16:125).

Allah (swt) prijst zijn dienaren die wijsheid hebben en met wijsheid handelen in hun dagelijks
leven. Het hebben van wijsheid en hiermee handelen moet voor ons iets zijn waarover we
concurreren en waarover we jaloers moeten zijn als een ander hierover beschikt. De profeet
Profeet (sallallahu alaihi wa sallam/vrede zij met hem (vzmh)) zegt hierover in een
overlevering: “Er zijn maar twee soorten mensen die het waard zijn om jaloers op te
zijn: een persoon die van Allah voorzieningen geschonken krijgt en hij gebruikt ze
voor een rechtvaardig doel; en een persoon die van Allah wijsheid krijgt waarmee hij
oordeelt en anderen onderwijst.”

Het gebruiken van wijsheid voorkomt dat je dingen onderneemt waarvan je later spijt krijgt. In
de Koran staat wijsheid ook synoniem voor het handelen op basis van kennis, het genoegen
nemen met wat je hebt, het kennen van de plichten die je hebt ten opzicht van je schepper,
succesvol zijn in je geloof, het houden van Allah (swt) en zijn boodschapper (vzmh), het
hebben van goede inzicht betreft de werkelijke doelen van het leven, het doen van goede
daden en het tegenhouden van onrechtplegers en het streven naar perfectie in het geven
van ieders recht.

De gunst van wijsheid vindt men ook in de sunnah/ het voorbeeld van de profeet (vzmh). De
profeet (vzmh) waarnaar de Koran en Wijsheid is neergezonden. Wie zijn profeet (vzmh)
goed kent en in hem gelooft en handelt naar hetgeen hij opdraagt en nalaat wat hij verboden
heeft, die heeft de eigenschap wijsheid tot één van zijn eigenschapen gemaakt.

Beste broeders en zusters,

Wijsheid is een eigenschap met een verhoogde status. Het hebben van wijsheid is een
eigenschap die niet zomaar en gemakkelijk te verkrijgen is. Hiervoor moet je je inzetten en
voor werken en Allah (swt) om vragen. Allah (swt) zegt in de Koran: Hij (Allah) schenkt de
Wijsheid aan wie Hij wil. En degene aan wie Wijsheid is geschonken is zeker veel
goeds gegeven. En niemand zal er lering uit trekken, behalve de bezitters van verstand
(2:269).

Een aantal zaken die aan de basis liggen om wijsheid te verkrijgen zijn:
1. Het bezitten van Integriteit, oprechtheid en vroomheid in je gedrag en geloof.
2. Kennis hebben van Allah (swt) in zijn namen en eigenschappen en zijn wetgeving.
3. Het zachtaardig en geduldig zijn. Op basis van zachtaardigheid en geduld neem je de

juiste beslissingen i.p.v. beslissingen op basis van hardheid en ongeduld.
4. Leren van je eerder ervaringen van handelen. Dit vergroot je inzicht om beter te

reageren op situaties. Te reageren met wijsheid i.p.v. impulsief en zonder na te
denken.


