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س الرَّْحٰمنس الرَّ۪حيمس  ــــــــــــــــــــــمس اّٰلله ْ  ِبس

َِّذسي َخلََق  سَِّك ال ساْسمس رَب إسْقرَْأ   {}َخلََق اْْلسْْنَاَن مسْن َعلٍَق  {}إسْقرَْأ ب
ساْلقَلَمس  {}َورَبَُِّك اْْلَْكرَمُ  َِّذسي َعلَِّمَ ب  .{}َعلَِّمَ اْْلسْْنَاَن َما ََلْ يَْعلَْم  {}أَل

ُ َعلَْيهس  س َصَّلَّ اّٰلله َّمَ قَاَل رَُسوُل اّٰلله  : َوَسل

سمَا َّهُمَّ اْنفَْعِنس ب َّْمتَِنس َوَعلِّسْمِنس َما يَْنفَعُِنس َوزسْدِنس عسْلمًا الل  . َعل

KENNIS (AL-ʿILM) VAN DE WIEG TOT HET GRAF 
 

Beste broeders en zusters, wij moslims behoren tot een 

beschaving waarin kennis (al-ʿilm) en wijsheid (al-

ḥikma) elkaar ontmoeten. Een geloof (īmān) dat 

gebaseerd is op kennis, heeft veel waarde. Kennis heeft in 

de islamitische beschaving veel betekenis, omdat de 

mensheid zich daarmee verder kan ontwikkelen en 

onwetendheid achter zich kan laten. Allah هلالج لج omschrijft de 

functie van de Qurʾān met de volgende mooie woorden: 

َن   ستُْخرسَج النَّاَس مس الظُّلَُماتس اسََل النُّورس كستَاٌب اَْنزَلْنَاهُ اسلَْيَك ل , ofwel: ‘Een Boek 

dat Wij aan jou hebben neergezonden, zodat jij de 

mensen uit de duisternissen naar het licht voert.’1 

Beste gelovigen, naast kennis (al-ʿilm) is het handelen 

naar de kennis ook erg belangrijk. Het geloven en het 

verrichten van goede daden worden in de Qurʾān 

tientallen keren in combinatie met elkaar genoemd. Īmān 

heeft zonder ʿilm geen betekenis, en ʿilm zonder daden 

(aʿmāl) heeft geen betekenis. De grootste uitdaging voor 

moslims vandaag is niet het verhelpen van onwetendheid, 

maar het handelen naar onze kennis. Beste moslims, onze 

moskeeën hervatten deze maand het godsdienstonderwijs. 

Laten we onze kinderen hieraan deelnemen, zodat ze hun 

religie leren en zich goed voorbereiden op het 

Hiernamaals. Gezondheid staat bij ons voorop. Laat je 

dus vaccineren om jezelf en anderen te beschermen tegen 

het coronavirus. Ik beëindig mijn preek met een duʿāʾ van 

de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص: ‘O Allah! Breng mij profijt van wat U 

mij heeft geleerd, leer mij wat profijt heeft voor mij en 

vermeerder voor mij [mijn] kennis.’2 Āmīn. 
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1 Ibrāhīm, 14: 1. 

 

2 T3599 Al-Tirmidhī, Al-Daʿwāt, 128. 


