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 ِ ۪ َ ّ ِ ا ٰ ْ َ ّ ِ ا ّٰ ِ ا ــــــــــــــــــــــ ْ ِ  

 َ ّ ِ ۘ َو ً َ َ ً َو ْ َ  ْ ُ َ ّ َن َر ُ ْ َ  ِ ِ َ َ ْ ِ ا َ  ْ ُ ُ ُ ُ  ٰ َ َ َ

نَ  ُ ِ ْ ُ  ْ ُ َ ْ .َرَز  

ُل  ُ َل َر َِ ّٰ َ  ا ّ َ ُ ّٰ َ  ا َ ّ َ ِ َو ْ َ َ:  

 ِ َ ـ ُ ُ َ ا ِ  ِ َ ّ َ ا ْ ِ  َ  ُ ِ ْ ُ ُ ا َ ْ َ  ْ َ،  ٌ َ ِ أَ ِ َ ّ َ  َ ِ َ   ْ َ ، َو

 َ ِ  ِ َ ّ َ ا ِ  َ  ُ ِ ُ ا َ ْ َ ِ َ ْ َ ّ ٌ ا َ ِ أَ ِ َ ّ  ْ ِ  َ َ  َ  ، .  

LEVEN TUSSEN HOOP EN VREES 
 
Allah swt heeft de mens op de meest perfecte manier 
geschapen. Hij heeft de mens uitgerust met een verstand 
en een vrije wil. Wat Allah van de mens vraagt is om 
daden te verrichten die beloningen opleveren en om 
zondige daden te vermijden. Door middel van profeten en 
heilige boeken informeert Allah de mens over diens taken 
en verantwoordelijkheden. 
 
Beste broeders en zusters! 
In de islamitische literatuur komen we vaak het woord 
taqwā tegen. Het woord taqwā heeft een unieke en 
belangrijke functie in de Islām. De semantische betekenis 
van taqwā is “vrees”. In religieuze termen heeft taqwā 
een specifiekere betekenis. Iemand die taqwā bezit vreest 
Allah en heeft uitermate veel ontzag voor Allah swt. 
Iemand met taqwā doet zijn best om Allah te behagen en 
om dit welbehagen te behouden. Zoals meerdere keren in 
de Qurʾān wordt vermeld, is er voor degenen die geloven 
geen vrees of verdriet. Allah, Die altijd genadevol is, zegt 
in de Qurʾān namelijk het volgende over Zichzelf: 
‘Voorwaar, Ik ben de Vergevensgezinde (al-Ghafūr), 
de Barmhartige (al-Raḥīm). En [weet ook] dat Mijn 
bestraffing een pijnlijke bestraffing is.’1 
 
Beste moslims! 
De islamitische literatuur kent ook het begrip khawf. Ook 
khawf staat voor “vrees”. Khawf kunnen we omschrijven 
als angst voor het meemaken van iets wat je niet wenst en 
voor angst dat je iets dat je graag wilt niet kunt krijgen. 
Dit angstgevoel zit in de aard van de mens en is dus iets 
normaals. Het begrip khawf wordt in de Qurʾān genoemd 
om het zondigen onaantrekkelijk te maken. Indien je toch 

 
1 Al-Ḥijr, 15: 49-50. 
2 Al-Sajda, 32: 16. 
3 Al-Muslim, Tawba, 49. 

zondigt, is er een mogelijkheid om berouw te tonen zodat 
Allah je wellicht kan vergeven, zo lezen we in de Qurʾān. 
Het tegenovergestelde van khawf is rajāʾ. Rajāʾ staat voor 
“hoop”. “Hoop” is alleen zinvol als je je 
verantwoordelijkheden serieus neemt. Een moslim dient 
tussen hoop (rajāʾ) en vrees (khawf) te leven. Zo lezen we 
het volgende in de Qurʾān: ‘Hun zijden mijden de 
slaapplaatsen, [zij staan midden in de nacht op en] 
roepen hun Heer aan, met vrees en hoop. En zij geven 
uit met datgene waarmee Wij hen hebben voorzien.’2 
Volgens een ḥadīth heeft de Profeet (saw) het volgende 
gezegd: ‘Als de gelovige (muʾmin) Allah’s straf eens 
wist, zou niemand meer naar het Paradijs (janna) 
snakken [omdat redding uit de Hel dan zwaarder 
weegt]. En als een niet-gelovige (kāfir) Allah’s genade 
eens wist, zou niemand wanhopig meer zijn over [de 
toegang tot] het Paradijs.’3 
 
Beste gemeenschap! 
We moeten tussen hoop en vrees leven. Vrees dus voor 
Allah’s toorn, maar weet ook dat de poorten van berouw 
altijd openstaan en dat Allah Zijn zondige dienaren graag 
vergeeft. Twijfel geen moment aan de genade (raḥma) 
van Allah! Weet dat godsvrees niet bedoeld is om 
moedeloosheid te verwekken, maar om je bewust te 
maken van je verantwoordelijkheden. Doe dus je best om 
de geboden van Allah na te leven en om Zijn verboden te 
vermijden. Zal ik jullie vertellen wat de profeet Yaʿqūb 
(a.s.) over Allah heeft gezegd? Volgens de Qurʾān zei hij: 
‘Voorwaar, niemand wanhoopt aan de genade 
(raḥma) van Allah, het ongelovige volk uitgezonderd.’4 
Leven tussen hoop en vrees betekent niet dat je wanhopig 
moet zijn. Hoop en vrees zijn in de Islām concepten die 
elkaar in evenwicht houden en elkaar aanvullen. Beiden 
zijn nodig om spirituele groei te bereiken. De sleutel tot 
eeuwig geluk verloopt via die lijn. Onthoud dat Allah de 
meest barmhartige is. Hij zegt in de Qurʾān: ‘O Mijn 
dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf! 
Wanhoop niet aan Allah’s genade. Voorwaar, Allah 
vergeeft [als Hij dat wenst] alle zonden.’5 
 
Naschrift: vanwege het naderende Offerfeest wil ik jullie 
eraan herinneren dat je ISN kunt volmachtigen om een 
offer te brengen. Zie voor meer info: www.isndiyanet.nl  
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