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In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle 

 

Een pot en 2 kopjes koffie 

Wanneer de dingen in je leven haast te zwaar worden 
om te dragen, wanneer 24 uur in een dag niet genoeg 
zijn, denk dan aan de mayonaisepot en de 2 kopjes 
koffie. 

Een professor stond voor zijn filosofieklas en had wat 
voorwerpen voor zich liggen. Toen de les begon, pakte 
hij zonder wat te zeggen een heel grote mayonaisepot 
en begon het te vullen met golfballen. Toen vroeg hij 
zijn studenten of de pot vol was. Ze waren het erover 
eens dat dat het geval was. 

De professor pakte toen een doos met steentjes en 
schudde ze in de pot. Hij schudde zachtjes met de pot. 
De steentjes rolden in de open gedeeltes tussen de 
golfballen. Toen vroeg hij aan de studenten of de pot 
vol was. Dat was zo, zeiden ze. 

De professor pakte daarna een doos met zand en liet 
dat in de pot lopen. Natuurlijk vulde het zand de rest 
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op. Hij vroeg weer of de pot vol was. De studenten 
antwoordden in koor: Ja! 

De professor haalde toen twee kopjes koffie van onder 
de tafel vandaan en goot de hele inhoud in de pot 
waardoor de lege ruimte tussen het zand gevuld werd. 
De studenten lachten. 

Goed, zei de professor terwijl het gelach verstomde, Ik 
wil dat jullie zien dat deze pot jullie leven 
representeert. De golfballen zijn de belangrijke zaken : 
God, je familie, je kinderen, je gezondheid, je vrienden 
en je favoriete passies , en als alles verloren ging en zij 
bleven over dan zou je leven nog steeds vol zijn. De 
steentjes zijn de andere zaken die er toe doen zoals je 
baan, je huis en je auto. Het zand is de rest , de kleine 
dingen. 

Als je eerst het zand in de pot doet, ging hij verder, is 
er niet genoeg ruimte voor de steentjes of de 
golfballen. Hetzelfde geldt voor het leven. Als je je tijd 
en energie verspild aan de kleine zaken dan zul je nooit 
ruimte hebben voor dingen die belangrijk voor je zijn. 
Besteed aandacht aan die dingen die essentieel zijn 
voor je geluk. Speel met je kinderen. Neem de tijd om 
je gezondheid te laten controleren. Neem je partner 
mee uit eten. Er is altijd tijd om het huis schoon te 
maken en de vuilnisbak te maken. Zorg eerst voor de 
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golfballen ? die zaken die er echt toe doen. Stel je 
prioriteiten. De rest is slechts zand. 

Een studente stak haar hand op en vroeg wat de koffie 
betekende. De professor lachte..Ik ben blij dat je dat 
vraagt. Het geeft maar weer aan dat hoe vol je leven 
ook lijkt er altijd ruimte is voor een kopje koffie met 
een vriend. 

"Houd geduldig vast aan de Soennah, stop waar de 
mensen (metgezellen) zijn gestopt, en sla de weg in 
van je Vrome Voorgangers, want voldoende voor jou is 
datgene wat voldoende was voor hen. En zeg: "Zij 
hebben gezegd", en onthoud je van datgene waar zij 
zich van onthouden hebben. En als er enige goeds is in 
(de vernieuwing) zou zitten, dan waren zij ons daarin 
waarlijk voor geweest." 
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