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س الرَّْحٰمنس الرَّ۪حيمس  ــــــــــــــــــــــمس اّٰلله ْ  ِبس

ٌۜ لَهُ َما ِفس   نَةٌ َوََل نَْومٌ َۚ ََل تَْأُخُذهُ سس َۚ اَْلََحُّ اْلقَيُّومُ ُ ََلا اسلٰهَ اسَلَّ ُهوَ اّٰلَله
 ٌۜ ٰموَاتس َوَما ِفس اَْلَْرضس ٌۜ يَْعلَُم َما السَّ س۪ه ساسْذن ا اسَلَّ ب ْنَدهُ فَعُ عس َّ۪ذي ََيْ  َمْن ذَا ال

عَ  َۚ َوسس سمَا َشااءَ ا اسَلَّ ب ۪ه ْيٍء مسْن عسْلمس َ َۚ َوََل يُ۪حيطُوَن ِبس بَْْيَ اَْي۪دهيسْم َوَما َخْلفَهُْم
 ُّ َۚ َوُهوَ اْلعَلس ْفظُهُمَا ٰموَاتس َواَْلَْرَضَۚ َوََل يَُؤُ۫دُهُ حس يُّهُ السَّ  . اْلعَ۪ظيمُ كُْرسس

َّمَ  ُ َعلَْيهس َوَسل س َصلَّ اّٰلله  :قَاَل رَُسوُل اّٰلله

س إسََل   الةس اْلمَْكتُوبَةس كَاَن ِفس ذسمَّةس اّٰللَّ يس ِفس دُبُرس الصَّ َمْن قَرَأَ آيَةَ اْلكُْرسس
 .الصَّالةس األُْخرَى

HET TROONVERS (ĀYAT AL-KURSĪ) EN AL-TAWḤĪD 
 

De Qurʾān bevat een vers genaamd “het Troonvers” (Āyat 

al-Kursī). In dat vers stelt Allah هلالج لج Zich voor, met 

voorbeelden uit Zijn schone namen (al-asmāʾ al-ḥusnā). 

De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص adviseerde om het Troonvers regelmatig te 

lezen: ‘Wie na afloop van een voorgeschreven gebed 

het Troonvers (Āyat al-Kursī) opleest, geniet 

bescherming van Allah tot het volgende gebed.’1 

 

Beste broeders en zusters! 

Het eerste wat Allah هلالج لج ons leert in het Troonvers2 is het 

volgende: َ هَا وَ ََلّلٰ َهه َاَِّل  َاِٰله  ا َل  , ofwel dat er geen god is dan Allah 

 Hij is de .هلالج لج Wij zijn allemaal dienaren van Allah .هلالج لج

Almachtige, niemand heeft toegang tot Zijn Almacht. Wij 

hebben Zijn hulp, Zijn genade en Zijn vergeving nodig. 

Hij is ons Enige toevluchtsoord bij problemen. Het is 

onze taak om Allah هلالج لج welwillend te dienen en om het 

rechte pad (al-ṣirāṭ al-mustaqīm) te bewandelen zoals ons 

dat geleerd is door de Qurʾān en de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

Beste moslims! 

Allah هلالج لج is ومَه ّيه اْلق  َ ّيه  ofwel de eeuwig Levende, de ,ا ْلح 

Zelfbestaande. Hij is het Die leven geeft en Degene Die 

het leven neemt en Degene waar álles afhankelijk van is. 

Daarom moeten we beseffen dat wij slechts stervelingen 

zijn op deze aardbol. ٌََن ْوم َل  ٌةَو  َِسن  هه ذه َت أْخه  is vrij هلالج لج ofwel Allah ,َل 

van kenmerken die Zijn schepping typeren. Allah هلالج لج houdt 

altijd toezicht op onze handelingen. Daarom moeten we 

 
1 Al-Ṭabarānī, Al-Muʿjam al-Kabīr, III, 83. 

beseffen dat Allah هلالج لج Zich nader bij ons bevindt dan onze 

halsslagader. اَِفيَاَْل ْرِضََل هَه م  اِتَو  ٰمو  اَِفيَالّس  م  , ofwel álles dat zich 

in de hemelen en op aarde bevindt behoort toe aan Allah 

 .Hij is de Enige bezitter en de Enige Die kan oordelen .هلالج لج

Alle gunsten komen van Hem. Hij verruimt en beperkt. 

Daarom moeten onze tongen Hem doorlopend gedenken, 

moeten onze harten Hem dankbaar zijn en moeten we een 

overpeinzende houding aannemen. ََبِِاْذنِ۪ه اَِّل  َا هه َِعْند  عه اَاّل ۪ذيَي ْشف  ْنَذ   ,م 
ofwel zonder toestemming van Allah هلالج لج kan niemand ons 

helpen noch schaden. Wat ons waardig maakt in het 

aangezicht van Allah هلالج لج, is ons geloof (al-īmān), onze 

onderwerping aan Hem en onze oprechtheid. Daarom 

moeten we onze band met Allah هلالج لج veiligstellen en streven 

naar Zijn welbehagen met goede daden. 
 

Beste gemeenschap! 

Het Troonvers gaat als volgt verder: َْم هه ْلف  اَخ  م  َا ْي۪ديِهْمَو  اَب ْين  َم   ,ي ْعل مه
ofwel niets is verborgen voor Allah هلالج لج. Hij weet precies 

wat er in ons omgaat. Daarom moeten we het kwade 

vermijden en met ons hart toewerken naar het middelpunt 

van het goede. ََيه۪ح َل  ااءَ ََيطهونَ و  اَش  َبِم  اَِّل  ْيٍءَِمْنَِعْلِم۪هَا بِش  , ofwel Allah هلالج لج 

is de exclusieve bron voor kennis en waarheid. Wij 

kunnen alleen weten, horen en zien met Zijn 

toestemming. Daarom moeten we altijd aan de zijde staan 

van gerechtigheid en een vertolker zijn van de waarheid. 

َ اَْل ْرض   و  اِتَ ٰمو  الّس  َ هه ْرِسّيه كه َ ِسع  اََو  م  ِحْفظههه َ هه ي ؤهُ۫ده َ َل  و  , ofwel Allah’s macht, 

glorie, verhevenheid en kennis omvat álles. Hij is de 

grootste opperbevelhebber. Daarom verrichten we onze 

aanbidding alleen voor Hem. Immers, َ ۪ظيمه َاْلع  لِّيه َاْلع  و  هه  ofwel ,و 

Hij is de Verhevene, de Geweldige. Dit feit drukken we 

in onze gebeden uit met ِظي َاْلع  بِّى  َر  ان  ْبح  مَِسه  (tijdens de rukūʿ) 

en met َاأل ْعل ى بِي ّ َر  ان  ْبح   Daarmee prijzen .(tijdens de sajda) سه

we Allah هلالج لج met: ‘Vrij van iedere tekortkoming is mijn 

geweldige/almachtige Heer.’  
 

Beste gelovigen! 

Laten we de inhoud van het Troonvers tot ons 

doordringen. Laten we het dagelijks oplezen om ons 

geloof in Allah هلالج لج uit te drukken. Het Troonvers is een 

schild tegen het kwaad. Moge onze recitaties van het 

Troonvers ons beschermen tegen het kwaad en ons 

verenigd houden met de beginselen van de Qurʾān. Āmīn.  
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2 Al-Baqara, 2: 255. 


