
Het Bereiken van het Werkelijke Doel van het 
Leven 

De Drie Doelen van het Leven 

De ware doel van alle externe en interne functies en faculteiten die 

aan de mens zijn toegekend is het begrijpen, aanbidden en liefde 
voor God. Daarom vindt de mens, ondanks duizenden bezigheden, 

zijn zaligheid niet tenzij in de Almachtige God. Nadat diegene die 

grote rijkdom heeft verworven, of een hoge ambt heeft uitgeoefend, 
of een grote filosoof is geworden, verlaat deze de wereldse 

bezigheden met een gevoel van frustratie. Zijn hart verwijt hem 

steeds te veel te zijn ingenomen geweest met de wereld en zijn 
bewustzijn keurt nooit zijn bedrog en oplichting en onrechtmatige 

acties goed. Dit probleem kan op een andere manier worden 

benaderd. Het doel van het scheppen van iets wordt bepaald door 
de hoogst haalbare prestatie, waarboven de bevoegdheden niet 

kunnen stijgen. Zo bijvoorbeeld is het hoogste wat een os kan, 

ploegen of irrigatiekanalen aanmaken of transporteren en aldus zijn 
deze taken het doel van zijn leven en kan het niet boven deze 

faculteiten uitstijgen. Maar als we een balans opmaken van de 

menselijke faculteiten en bevoegdheden teneinde zijn hoogste 
capaciteit te ontdekken, vinden we dat hij gegadigd is met de 

faculteit om naar God te zoeken met een zodanige intensiteit dat hij 

wenst dat hij zo gewijd zou moeten zijn aan Gods liefde dat hij niets 
van zijn eigen in bezit heeft en dat alles tot God zou behoren. Hij 

deelt zijn natuurlijke behoeften zoals eten en drinken en rust met 

andere zielen, en in sommige bedrijvigheden zijn sommige dieren 
hem voor. Zo bijvoorbeeld, produceren bijen zo'n uitstekende 

honing uit elk type bloem dat de mens tot nu toe niet in staat was 

om met de bij te concurreren. Het is dus duidelijk dat de hoogste 
capaciteit van de mens de ontmoeting is met de Almachtige God en 

dat het ware doel van zijn leven het openen van zijn hart is naar 

God. 
 

Hoe het doel van het leven te bereiken. 

De vraag is hoe en met welke middelen kan de mens dit doel 
bereiken? 

 

Eerste Middel: 
Laat het duidelijk zijn dat de belangrijkste middelen voor het 

bereiken van dit doel de juiste erkenning van en het vertrouwen in 



de ware God zijn. Indien de eerste stap verkeerd is genomen en 

iemand aanschouwt een vogel, of een dier, of elk ander element of 
een mens als God aanschouwt, kan men niet verwachten dat zijn 

volgende stappen op het rechte pad zullen worden gezet. De Ware 

God helpt hen die naar Hem zoeken. Maar datgene wat dood is kan 
de dode niet helpen. De Glorierijke Allah heeft dit punt prachtig 

uitééngezet in de volgende vers: 

 

 
 

[Al-Ra‘d, 13:15] 
 

Tot Hem is het ware gebed. En degenen, die zij buiten Hem 

aanroepen, verhoren hen in het geheel niet, doch zij zijn als iemand 
die zijn handen uitstrekt naar het water, opdat het zijn mond zal 

bereiken, maar het kan hem nooit bereiken. En het aanroepen der 

ongelovigen gaat slechts verloren. 
 

Tweede Middel: 

Het tweede middel om het ware doel van het leven te bereiken is 
bewust worden van de perfecte schoonheid van de Almachtige God 

daar schoonheid is iets dat van nature de harten aantrekt en liefde 

voortbrengt. De schoonheid van de Almachtige God is Zijn Eenheid, 
Zijn Grootheid en Zijn andere eigenschappen, zoals de Heilige Koran 

zegt: 

 

 
 

[Al-Ikhlas, 112:2-5] 
 

 

Dit betekent dat God in Zijn Wezen en Zijn eigenschappen en Zijn 
Glorie, Uniek is zonder metgezel. Alles is afhankelijk van Hem en elk 



deeltje ontleent zijn leven aan Hem. Hij is de Bron van genade voor 

alles en Hij krijgt genade van niets. Hij is noch zoon noch vader 
daar niemand gelijk is aan Hem. De Heilige Koran herinnert 

herhaaldelijk aan de volmaaktheid en de grootheid van God en wijst 

erop dat deze God de Aanbedene is van alle harten en niet iemand 
die dood of zwak is of een gebrek aan genade of kracht heeft. 

 

Derde Middel: 
Het derde middel om het echte doel van het leven te bereiken is de 

bewustwording van de welwillendheid van de Almachtige God, daar 

liefde wordt gegenereerd door schoonheid en welwillendheid. De 
gunstige eigenschappen van God, de Almachtige, worden kort 

vermeld in de Surah Fatihah, waar wordt gezegd: 

 

 
 

[Al-Fatihah, 1:2-4] 

 
 

Het is duidelijk dat de volmaaktheid van welwillendheid bestaat 

doordat de Almachtige God, Zijn dienaren uit het niets heeft 
geschapen en daarna werd Zijn Voorzienigheid aan hen geschonken 

en Hij werd de houvast voor alles. Alle onderscheiden vormen van 

Zijn genade werden geopenbaard voor Zijn dienaren. Zijn 
welwillendheid is onbeperkt en niet te tellen, zoals herhaaldelijk in 

de Heilige Koran wordt uiteengezet, zoals bijvoorbeeld: 

 

 
 

[Ibrahim, 14:35] 
 

En Hij gaf u al hetgeen gij van Hem vraagt en als gij de gunsten van 

Allah telt, zult gij ze stellig niet kunnen opsommen. Voorwaar, de 
mens is zeer onrechtvaardig, zeer ondankbaar. 

 

Vierde Middel: 
 

De vierde middel om het echte doel van het leven te achterhalen is 

het Gebed, zoals duidelijk wordt uit: 



 
 

[Al-Mu’min, 40:61] 
 

 

En uw Heer zegt: "Aanbidt Mij; Ik zal uw gebed verhoren. Maar zij 
die te hoogmoedig zijn om Mij te aanbidden, zullen veracht de hel 

binnengaan." 

 
Er is een herhaaldelijk aansporen naar het gebed, zodat de mens 

zijn doel kan bereiken, niet door zijn eigen krachten, maar door 

Gods krachten. 
 

 

Vijfde Middel: 
 

Het vijfde middel om het echte doel van het leven te achterhalen, is 

het streven voor de zaak van Allah met zijn eigendom en zijn 
faculteiten en met zijn leven en zijn verstand, zoals Hij zegt: 

 

 
 

[Al-Taubah, 9:41] 
 

 

 
 

[Al-Baqarah, 2:4] 

 

 
 

[Al-‘Ankabut, 29:70] 

 



Spendeer op het pad van Allah uw bezittingen, uw leven en uzelf 

naar hun volle capaciteit. 
En besteed voor de Goddelijke zaak al hetgeen wat je door God 

werd toegekend, met inbegrip van je verstand, je kennis, je begrip 

en vaardigheden. 
En diegenen die naar Ons streven in alle opzichten, Wij leiden hen 

naar de paden die naar Ons leiden. 

 
 

Zesde middel: 

 
Het zesde middel om het doel te ontdekken van het leven is 

standvastigheid. Dit wil zeggen dat iemand die zoekt naar de 

waarheid niet moet moe worden en zich niet laten ontmoedigen 
door beproevingen zoals Allah De Verhevene zegt: 

 

 

 
 

[Ha Mim Sajdah, 41:31-32] 
 

 

Voorzeker zij, die zeggen: "Onze Heer is Allah," en daarin 

standvastig blijven, op hen zullen de engelen nederdalen: "Vreest 

niet, noch treurt; maar verheugt u over het paradijs dat u wordt 

beloofd. 
"Wij zijn uw vrienden in dit leven en in het Hiernamaals. Daarin zult 

gij alles krijgen wat uw ziel zal wensen, en daarna zult gij alles 

hebben waarom gij vraagt." 
 

Dit is een aanwijzing dat het welbehagen van God de Almachtige 
door standvastigheid wordt gewonnen. Het is waar dat 



standvastigheid meer is dan een wonder. Perfecte standvastigheid is 

wanneer men omringd is door allerlei rampen en onheil, en wanneer 
zijn leven en eer in gevaar zijn en niets waaraan hij troost kan 

vinden is beschikbaar, zozeer dat God de Almachtige zou stoppen - 

door middel van beproevingen - troostende visies en dromen en 
openbaringen zodoende in het midden van angstaanjagende 

angsten achtergelaten. Maar desondanks zo’n tijden mag zo iemand 

geen moed verliezen en geen stap terug zetten als een lafaard en 
niet toestaan dat zijn trouw aan sterkte verliest. Zo iemands 

oprechtheid en trouw mag niet op de proef gesteld worden maar  

moet tevredenheid vinden met de vernedering, zich met de dood 
verzoenen, niet wachten op de steun van een vriend, geen blijde 

boodschap van God verwachten, ondanks de delicate situatie. Men 

zou rechtop moeten staan ondanks de hulpeloosheid en zwakte en 
het gebrek aan elk vorm van comfort. Men zou zijn nek moeten 

strekken en zeggen: Wat er ook gebeurt, laat het gebeuren; men 

zou moedig moeten worden ongeacht waarmee men wordt 
geconfronteerd en men moet ook niet ongeduldig zijn, noch klagen 

tot de beproeving is afgelopen. Dit is de standvastigheid waarvan 

God de beloning is. Dit is de kwaliteit op grond waarvan het stof van 
boodschappers, profeten, Siddiqs en martelaren nog steeds zo 

geurig is. Dit wordt aangeduid door de glorieuze god in het gebed: 

 
 

 
 

[Al-Fatihah, 1:6-7] 

 
Wat betekent, “Leid ons op het rechte pad” 

“Het pad dergenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken - niet dat 

van hen, op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden” 

 

 

Dit wordt eveneens in de verf gezet in een andere vers: 
 

 
 

[Al-A‘raf, 7:127] 



 

Wat betekent, O God Onze Heer, zend in ons hart het comfort dat 
nodig is om standvastig te zijn en doe ons sterven terwijl wij 

Moslims zijn.  

 
Op het tijdstip van beproevingen en ongelukken laat God, de 

Almachtige, licht dalen in de harten van hen die Hem liefhebben, 

hen een riem onder het hart stekend waardoor ze rustiger zijn 
wanneer ze onheil tegenkomen, en uit de liefde van hun geloof 

kussen zij de kettingen die rond hun voeten geketend zijn in de 

strijd voor Zijn zaak. Wanneer onheil op iemand van God nederdaalt 
en tekenen van de dood verschijnen, betwist hij niet met zijn Heer 

opdat Hij hem tegen het onheil beschermt, met dien verstande dat 

in zo'n tijd volhardend smeken om veiligheid God bestrijden 
betekent en in strijd is met volledige onderdanigheid. Een echte 

geliefde beweegt zich vooruit in tijden van onheil en stelt zich 

volledig onderdanig aan de wil van God en streeft enkel naar Zijn 
welbehagen. Over deze mensen, zegt God de Glorierijke: 

 

 

 
 

[Al-Baqarah, 2:208] 

 

Het betekent dat iemand van God zijn leven toewijdt voor de zaak 
van God en in ruil het genoegen van Allah verdient. Dit zijn 

diegenen die de bijzondere genade van Allah ontvangen. 

Kortom, dit is inderdaad de geest van de standvastigheid die we 
hebben beschreven en die tot God leiden. Mohr hem die wil, dit punt 

begrijpen. 

 
Zevende Middel: 

 
Het zevende middel voor het bereiken van het ware doel van het 

leven is in het gezelschap vertoeven van de rechtvaardigen en hun 

voorbeeld volgen.  
Een van de noodzaken voor de komst van profeten is dat de mens 

vanzelfsprekend een perfect voorbeeld zoekt, want het bevordert 



begeerte en volharding. Diegene die niet een goed voorbeeld volgt, 

wordt vadsig en dwaalt. Dit wordt aangetoond door Allah de 
Glorierijke in de verzen: 

 

 
 

[Al-Taubah, 9:119] 

 
 

[Al-Fatihah, 1:7] 
 

Blijf in het gezelschap van de waarachtigen en kiest Het pad 

dergenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken - niet dat van hen, 
op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden. 

 

Achtste Middel: 
 

De achtste manier om het doel van het leven te bereiken zijn 

zuivere visioenen en dromen en openbaringen van God, de 
Almachtige. De weg naar God, is een zeer delicate weg, die is 

gezaaid met diverse soorten onheil en lijden. Het is mogelijk dat 

iemand door vergetelheid wordt achterhaald tijdens het begaan van 
deze ongekende pad of kan de hoop opgeven om verder te gaan. 

Daarom streeft de genade van God de Almachtige, om hem te 

troosten in zijn vooruitgang op deze reis en zijn hart te versterken 
en zijn wil te handhaven en zijn gretigheid te vergroten. Zo is de 

weg van God dat Hij van tijd tot tijd degenen die langs deze weg 

reizen troost schenkt met Zijn openbaring en hen aldus daarmee 
laat blijken dat Hij bij hen is. Aldus gesteund, vervoegen ze deze 

reis met grote gretigheid. Hij heeft gezegd: 

 

 
 

[Yunus, 10:65] 
 



Er zijn verschillende andere middelen om het ware doel van het 

leven te bereiken die uitééngezet zijn in de Heilige Koran. Maar 
omwille van overwegingen gebonden aan beschikbare ruimte 

weerhouden we ons ervan deze verder te behandelen. 

 
 
[Islami Usul ki Philosophy, Ruhani Khaza’in, vol. 10, pp. 415-422] 
 

 

 
 


