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س الرَّْحٰمنس الرَّ۪حيمس  ــــــــــــــــــــــمس اّٰلله ْ  ِبس

س۪ه َوََل تَُموتُنَّ اسَلَّ َواَْنتُْم ُمْسلسُمونَ  َ َحقَّ تُقَات َُّقوا اّٰلله َّ۪ذيَن ٰاَمنُوا ات َا ال َٓا اَُّيه .يَ  

س صَ  َّمَ قَاَل رَُسوُل اّٰلله ُ َعلَْيهس َوَسل :َّلَّ اّٰلله  
َ َحْيثُمَا كُْنَت، وَ  سقس النَّاَس   ْتبسعس أَ اتَّقس اّٰللَّ سئَةَ اْلَحَسنَةَ تَْمُحهَا، َوَخال ي  السَّ

سُخلٍُق َحَسنٍ  . ب   

GODSBEWUSTZIJN (AL-TAQWĀ) ALS BELANGRIJKSTE 

PROVIAND 

 

Beste broeders en zusters, één van de belangrijkste 

middelen waarmee de mens kan groeien in zijn akhlāq, is 

godsbewustzijn. Godsbewustzijn, of al-taqwā, betekent 

het houden en respecteren van Allah ُهلالج لج en bang zijn om 

iets te doen wat Hij heeft verboden. Taqwā is dus vrees 

die gebaseerd is op de liefde voor Allah هلالج لج. Beste moslims, 

taqwā bereik je door drie fasen te doorlopen: de eerste 

fase is dat je gelooft in Allah ُهلالج لج en dat je niets aan Hem 

gelijkstelt. De tweede fase is dat je stopt met alle zonden. 

De derde fase is dat je alles wat jou weerhoudt van de 

dhikr van Allah هلالج لج vermijdt en dat je je vol overgave tot 

Allah ُهلالج لج richt. Beste gelovigen, het gevolg van taqwā is 

dat je jouw hart schoonhoudt, je tong beschermt tegen 

leugens, je ogen beschermt tegen het kijken naar wat 

ḥarām is en dat je jouw lichaam niet voedt met zaken die 

ḥarām zijn. Iemand met taqwā vermijdt niet alleen 

zonden, maar ook twijfelachtige zaken. Om taqwā te 

bereiken is het vereist dat je je bewust bent van ḥalāl en 

ḥarām. Taqwā richting Allah هلالج لج geeft de mens meer 

waarde. De Profeet ُملسو هيلع هللا ىلص heeft gezegd dat rijkdom voor 

aanzien onder de mensen zorgt, maar dat taqwā voor 

aanzien bij Allah zorgt.1 Beste gemeenschap, laten we ons 

leven versieren met taqwā. Laten we zonden vermijden 

en het goede doen. Laten we ons leven en onze toekomst 

niet verpesten door naar onze nafs en naar de 

influisteringen van de shayṭān te luisteren. Laten we niet 

vergeten dat we op een dag rekenschap zullen afleggen 

aan Allah هلالج لج over elk woord dat we hebben uitgesproken 

en over elke daad die we hebben verricht. 
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1 T3271 Al-Tirmidhī, Tafsīr al-Qurʾān, 49. 

 


