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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 

 

Allah هلالج لج zegt het volgende in de Qurʾān: ‘O jullie die 

geloven! Vrees Allah, vol ware vrees jegens Hem, en 

sterf niet anders dan als moslims.’1 Volgens een ḥadīth 

heeft de Profeet ُملسو هيلع هللا ىلص het volgende gezegd: ‘Vrees Allah, 

waar je ook bent. En volg een slechte daad op met een 

goede daad om deze [slechte daad] uit te wissen. En ga 

met de mensen om met goed gedrag!’2 

 

Beste broeders en zusters! 

Godsbewustzijn, of al-taqwā, betekent het liefhebben van 

Allah هلالج لج, Hem uiterst respectvol bejegenen, het vrezen om 

iets te doen wat Hij heeft verboden, het hopen op Zijn 

welbehagen en het vrezen voor Zijn toorn. Hoewel taqwā 

strikt genomen “vrees” betekent, is deze angst alleen 

gebaseerd op liefde. Taqwā drukt in feite niets anders uit 

dan de angst om Allah هلالج لج te lasteren, terwijl Diezelfde 

Allah هلالج لج Degene is Die veel van de mens houdt, Die de 

mens voorziet van levensonderhoud (rizq), Die de mens 

in leven houdt, Die de mens alle mogelijke gunsten 

verleent; Allah ُهلالج لج is de bron van liefde (al-muḥabba) en 

genade (al-raḥma)! Taqwā is dus niet angst die voortkomt 

uit een afschrikwekkend fenomeen, maar het is de angst 

om de erkenning en waardigheid die Allah ُهلالج لج ons heeft 

gegeven te verliezen. Taqwā kun je dus zien als de relatie 

tussen Allah هلالج لج en Zijn dienaar, welke gebaseerd is op 

liefde en genade. 

 

Beste moslims! 

Godsbewustzijn (al-taqwā) bereik je door drie fasen te 

doorlopen: de eerste fase is dat je gelooft in Allah هلالج لج en 

dat je niets, maar dan ook echt niets aan Hem gelijkstelt. 

De tweede fase is dat je de grote zonden staakt, ook de 

 
1 Āl ʿImrān, 3: 102. 
2 T1987 Al-Tirmidhī, Birr, 55. 
3 HM12410 Aḥmad ibn Ḥanbal, Al-Musnad, III, 134. 

kleine zonden staakt en zo de verbodsvoorschriften van 

Allah هلالج لج opvolgt. De derde fase is dat je alles wat jou 

weerhoudt van de gedachtenis (dhikr) van Allah هلالج لج van je 

afwendt en dat je je met je hele wezen tot Allah هلالج لج richt. 

 

Beste gelovigen! 

Godsbewustzijn (al-taqwā) behoort tot de belangrijkste 

middelen waarmee de mens morele vooruitgang kan 

boeken. De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص wees eens driemaal naar zijn borst, 

terwijl hij zei: ‘Al-taqwā is dus hier.’3 Daarmee maakte 

hij duidelijk dat godsbewustzijn thuishoort in het hart. Als 

gelovige (muʾmin) dien je jouw godsbewustheid terug te 

laten komen in jouw gedrag. Het gevolg van 

godsbewustheid is dat je jouw hart beschermt tegen het 

zaaien van dood en verderf, je tong beschermt tegen 

leugens en roddelcampagnes, je ogen beschermt tegen het 

kijken naar wat ḥarām is en dat je je lichaam niet voedt 

met zaken die ḥarām zijn of met voedsel dat je op een 

ḥarām-wijze hebt verkregen. Een godsbewuste mengt 

zich niet in onrecht en betreedt niet het kwade pad. 

Iemand die uitgerust is met taqwā vermijdt zonden en 

zelfs twijfelachtige zaken. Om uitgerust te kunnen zijn 

met taqwā is het vereist dat je je diep bewust bent van 

beloningen en zonden en van ḥalāl en ḥarām. 

Verantwoordelijkheidsgevoel richting Allah هلالج لج geeft de 

mens meer waarde. De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص heeft laten weten dat 

rijkdom voor aanzien onder de mensen zorgt, maar dat 

taqwā voor aanzien bij Allah zorgt.4 

 

Waardige gemeenschap! 

Allah هلالج لج zegt het volgende in de Qurʾān: ‘En neem 

proviand mee [naar het Hiernamaals]; en voorwaar, 

de beste proviand is de godsvrees (al-taqwā). Vrees Mij 

dus, o bezitters van verstand!’5 Laten we ons leven op 

aarde dus zegenrijk maken en versieren met taqwā. Laten 

we zonden vermijden, goed zijn en altijd het goede 

blijven doen. Laten we noch ons wereldse leven, noch ons 

leven in het Hiernamaals verknoeien door ons mee te 

laten slepen door de oneindige begeertes van ons ego 

(nafs) en de influisteringen van de shayṭān. Laten we niet 

vergeten dat we op een dag rekenschap zullen afleggen 

aan onze Heer (Rabb) over elk woord dat we hebben 

uitgesproken en over elke daad die we hebben verricht. 
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