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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 
 

Op een dag was een groep metgezellen (aṣḥāb) bezig met 

het verheerlijken van Allah en met het uitspreken van 

smeekbeden in de Moskee van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص in Madīna 

(al-masjid al-Nabawī). Een andere groep was bezig met 

kennis (al-ʿilm). Toen de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص dit zag, zei hij: 

‘Voorwaar, beide groepen doen iets goeds. Want een 

deel van hen smeekt Allah en verlangt iets van Hem. 

En het andere deel verwerft kennis en onderwijzen 

kennis aan degenen die niet weten. En wat zij doen is 

verdienstelijker.’ De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص juichte het opdoen van 

kennis dus toe en vervolgde als volgt: ‘Voorwaar, ik ben 

gezonden als een onderwijzer.’ Vervolgens koos de 

Profeet ملسو هيلع هللا ىلص ervoor om deel te nemen aan de leerkring.1 
 

Beste broeders en zusters! 

Wij moslims behoren tot een beschaving waarin kennis 

(al-ʿilm) en wijsheid (al-ḥikma) elkaar ontmoeten en 

waarin men uitgerust is met goed karakter (al-akhlāq). 

Onze beschaving beschouwt kennis (al-ʿilm) als een 

aanbidding door het verstand. Kennis houdt allereerst in 

dat je de waarheid van het waarneembare en het doel en 

de wijsheid van het bestaan probeert te begrijpen. Een 

geloof (īmān) dat gebaseerd is op kennis, daden en de 

waarheid, is de grootste vorm van vrijheid. De kapitaal 

van vrijheid, is kennis. Mensen en gemeenschappen die 

niet beschikken over kennis, zijn als bladeren die door de 

wind wegwaaien. De beste weg is, zoals de dichter Yūnus 

Emre eens zei: ‘Kennis is weten wat kennis is, kennis is 

jezelf kennen. Als je jezelf niet kent, dan is er het 

veelvuldig lezen.’ Hij raadde aan om te beginnen met het 

kennen van jezelf. Immers, als je jezelf kent, leer je ook 

jouw Heer (Rabb) kennen, en daarna de waarheid van de 

dingen. Als je je bewust bent van jouw eigen bestaan, zul 

je je ook bewust worden van het bestaan van jouw 

omgeving, van het universum en van het leven. 

 
1 Al-Dārimī, Al-Muqaddima, 32. 
2 Ibrāhīm, 14: 1. 

Beste gelovigen! 

De islamitische beschaving geeft veel om kennis (al-

ʿilm), omdat de mensheid zich daarmee verder kan 

ontwikkelen en de duisternis van onwetendheid (al-

jāhiliyya) 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.’2 De 

verzen waarmee de openbaring (al-waḥy) begon zijn ook 

erg betekenisvol: ‘Lees, in de naam van jouw Heer, Die 

heeft geschapen! Hij heeft de mens geschapen uit een 

bloedklontertje. Lees, en jouw Heer is de Meest Edele, 

Degene Die heeft onderwezen met de pen. Hij 

onderwees de mens wat hij niet wist.’3 
 

Beste gelovigen! 

Iets wat net zo belangrijk is als het beschikken over kennis 

(al-ʿilm), is het handelen naar de kennis. Het geloven en 

het verrichten van goede daden worden in de Qurʾān 

tientallen keren in combinatie met elkaar genoemd. Dat 

laat zien dat geloof (al-īmān) noodzakelijkerwijs goed 

gedrag en goed karakter (akhlāq) vereist. Immers, īmān 

heeft zonder ʿilm geen betekenis, evenzo heeft ʿilm 

zonder daden (aʿmāl) geen betekenis. Abū Hurayra (r.a.) 

wees als volgt op het noodzakelijke verband tussen ʿilm 

en aʿmāl: ‘Kennis die niet wordt omgezet in daden is 

als een schat die niet wordt uitgegeven op het pad van 

Allah.’ Een andere metgezel, Muʿādh ibn Jabal (r.a.), zei 

daar het volgende over: ‘Over hoeveel kennis jullie ook 

beschikken, zolang jullie niet handelen naar jullie 

kennis [en deze niet omzetten in moreel verantwoorde 

daden], zal Allah jullie niet belonen.’ De grootste 

uitdaging voor moslims vandaag is niet het verhelpen van 

onwetendheid, maar het handelen naar onze kennis. 
 

Beste moslims! 

ISN-moskeeën hervatten deze maand het godsdienst-

onderwijs. 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 mij ten goede komt en 

vermeerder voor mij [mijn] kennis.’4 Āmīn. 
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3 Al-ʿAlaq, 96: 1-5. 
4 T3599 Al-Tirmidhī, Al-Daʿwāt, 128. 


