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ِحيِم   ِن ٱلره ۡحم َٰ ِ ٱلره  بِۡسِم ٱَّلله

ُد   ل ۡم ي ُكن لههُۥ ُكفًُوا أ ح  ل ۡم يُول ۡد و  ُد ل ۡم ي ِلۡد و  م  ُ ٱلصه ٌد ٱَّلله ُ أ ح    ***قُۡل هُو  ٱَّلله

ِديفُهُ ع ل ى  ُمعاذٌ ر  س لهم  و  ُ ع ل ْيِه و  لهى َّللاه اِلٍك أ نه النهبِيه ص  قال  أ ن ُس ْبُن م 

... ْحِل ق ال  ُسوُل   الره ًدا ر  مه أ نه ُمح  ُ و  ُد أ ْن َل  إِل ه  إَِله َّللاه ٍد ي ْشه  ا ِمْن أ ح  م 

ِ ِصْدًقا ِمْن ق ْلبِِه إَِله  ُ ع ل ى النهاِر...َّللاه هُ َّللاه م  ره  “ ح 
 

GELOVEN IN ALLAH 

Beste moslims! 

Geloven in Allah is de eerste voorwaarde van de Islam. 

Het geloven in Allah is het omarmen van Zijn eenheid. 

Het geloven in Allah is de basis voor het verkrijgen van 

Zijn tevredenheid en voor de eeuwige redding. In het 

hoofdstuk Al-Ikhlas zegt onze Heer het volgende: “[O 

Profeet] zeg: Hij, Allah, is de Enige. Allah, de 

Zelfvoorzienende (Al-Samad). Hij heeft niet verwerkt, 

noch is Hij verwerkt. Niemand is aan Hem 

gelijkwaardig.”1 Ook zegt de nobele Profeet het 

volgende hierover: “Wie in zijn hart bevestigt dat er 

geen god is buiten Allah en getuigt dat Muhammed de 

boodschapper is van Allah, Allah zal de hel voor hem 

verboden verklaren.” 2 

 

Beste Moslims! 

Het geloven in Allah betekent dat je gelooft in Zijn 

eenheid, dat Hij geen gelijkenissen of deelgenoten heeft, 

in Zijn Profeten, in Zijn Engelen, in Zijn Boeken en in het 

lot en bestemming. Het geloven in Allah betekent dat je 

jouw hart aan hem overgeeft. Deze overgave dient 

gemanifesteerd te worden in onze gedachtes, woorden, 

gedragingen oftewel in alle facetten van onze levens. 

Daarom is het geloven in Allah niet alleen een overtuiging 

maar ook een activiteit. Het geloven in Allah is de 

aanleiding voor Zijn barmhartigheid en het zich bevinden 

op het juiste pad. 

 

Beste Moslims! 

Laten we niet vergeten dat het geloof de grootste gunst is 

die Allah aan ons heeft gegeven. Maar elke gunst brengt 

verantwoordelijkheid met zich mee. Het geloof dat niet in 

praktijk wordt gebracht en niet gemanifesteerd wordt in 

onze levens zal men van deze verantwoordelijkheid niet 

redden. Ik eindig mijn preek met de volgende smeekbede 

van de Profeet: “O Allah! Laat mij de mooiste daden 

en gedragingen vertonen. Enkel met Uw Wil kan ik dit 

bereiken. Bescherm mij van slechte daden en slechte 

gedragingen. Enkel U kan mij hiervan beschermen.”3 

Vertaling: Islamitische Stichting Nederland 

 
1 Al-Ikhlāṣ, 112:1-4/ 
2 Al-Bukhārī, ʿIlm, 49.  

 

 

3 Al-Nasā’ī, Iftitāḥ, 16. 


