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ِِِِبْســــــــــــــــــــــمِِ ْحٰمنِِِالّلٰ ۪حيِمِِالّرَّ  الّرَّ

ِ ِئّنُ ِتَّْطمَّ ِ ِالّلٰ ِِبِذْكِر ِاََّلَّ ِِۜ ِالّلٰ ُِقلُوبُُهْمِِبِذْكِر ِئّنُ تَّْطمَّ ُنواِوَّ ِٰامَّ اَّّلَّ۪ذينَّ
ِ  ِ.اْلُقلُوُبِۜ

ُسولُِِقَّالَِّ ِِِرَّ ّلَّىِالّلٰ ُِِصَّ لَّْيهِِِالّلٰ ّلَّمَِِّعَّ سَّ ِ:وَّ
اّلَِّذىَِلَِّيَّْذُكرُِ ّبَُّهِوَّ ثَُّلِاّلَِّذىِيَّْذُكُرِرَّ ّيِِتِِ،مَّ اْلمَّ ِوَّ ّيِ ثَُّلِاْلحَّ  .مَّ

GODSGEDACHTENIS (AL-DHIKR) IS DE KERN 
VAN ALLE PRACHT 
 

Allah هلالج لج omschrijft in de Qurʾān de gelovigen (al-muʾminūn) 
als volgt: “[Zij zijn] degenen die geloven en wiens harten 
tot rust komen met het gedenken van Allah. Weet: met 
het gedenken komen de harten tot rust.”1 Volgens een 
ḥadīth zei de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص het volgende: “De gelijkenis van 
degene die zijn Heer gedenkt en degene die [Hem] niet 
gedenkt, is zoals de gelijkenis van de levenden en de 
doden.”2 
 

Beste broeders en zusters! 
Al-dhikr, ofwel het gedenken van Allah هلالج لج, betekent het 
mondeling uitdrukken van de eenheid van Allah هلالج لج, van Zijn 
oneindige almacht, van Zijn verhevenheid en van het 
overpeinzen van Zijn gunst (niʿma). Al-dhikr is het tijdelijk 
terugtrekken uit de dagelijkse hectiek om het welbehagen van 
Allah هلالج لج op te zoeken. Al-dhikr is een levenshouding en een 
wederopleving. Al-dhikr is een manier om de sluier tussen 
jou en de waarheid (al-ḥaqq) weg te krijgen en te ontsnappen 
aan iedere vorm van onachtzaamheid. Al-dhikr is het uit 
jouw hart verwijderen van alles wat jou van Allah هلالج لج 
verwijdert. Al-dhikr is het partner zijn van het hart, de geest, 
de tong en het lichaam. Het is ook het verheerlijken van Allah 
 met Zijn lofprijzing en het aanbidden van Hem met هلالج لج
innerlijke toewijding. Tot slot is al-dhikr het toevlucht 
zoeken tot de oneindige genade van Allah هلالج لج met de volgende 
smeekbede uit de Qurʾān: “En als U ons niet vergeeft en 
ons geen genade schenkt, zullen wij zeker tot de 
verliezers behoren.”3 
 

Beste moslims! 
Al-dhikr, of het gedenken van Allah هلالج لج, kalmeert de harten, 
laat de zielen herleven en brengt het verstand naar het goede. 

 
1 Al-Raʿd, 13: 28. 
2 Al-Bukhārī, Al-Daʿwāt, 66. 

Het beschermt je tegen onachtzaamheid, pessimisme, 
eenzaamheid en wanhoop en maakt het leven betekenisvol. 
Zou het geen onachtzaamheid zijn om Degene Die ons heeft 
geschapen en ons heeft voorzien van legio gunsten te 
vergeten en niet te gedenken? Het zou het allergrootste 
verlies zijn dat niet meer hersteld kan worden. De Qurʾān laat 
ons weten dat degenen die in Allah هلالج لج geloven en Hem 
gedenken beschikken over een grote gunst (niʿma). Allah هلالج لج 

zegt: “En wie dood was, en die Wij daarna tot leven 
brachten en voor wie Wij een licht maakten, waarmee 
hij onder de mensen rondgaat, is hij te vergelijken met 
hem die in de duisternissen verkeert, waar hij niet uit 
kan komen? Zo wordt voor de ongelovigen 
schoonschijnend gemaakt wat zij gewend waren te 
doen.”4 
 

Beste gemeenschap! 
Al-dhikr of het gedenken van Allah هلالج لج kan met je tong, met je 
hart en met je lichaam. Al-dhikr met je tong is het aanroepen 
van Allah هلالج لج, Hem smeken en het spreken van de waarheid 
(al-ḥaqq). Al-dhikr met je hart is het wegnemen van twijfel 
over het bestaan van Allah هلالج لج en het reinigen van het hart van 
alles, met uitzondering van de liefde voor Hem. Al-dhikr met 
je lichaam is het opzoeken van het welbehagen van Allah هلالج لج 
met ons hele wezen, het inspannen voor Gods zaak en het 
leven in overeenstemming met Zijn geboden. Laten we dus 
altijd het welbehagen van Allah هلالج لج opzoeken met onze tong, 
ons hart en ons lichaam. Laten we ons leven – in het licht van 
dhikr – invullen met goede en nuttige werken. Laten we Zijn 
welbehagen verdienen door Hem altijd te prijzen en te 
danken. Laten we dankbaar zijn voor onze gezondheid en 
voor ieder moment dat Allah هلالج لج ons schenkt. 
 

Mededeling:  
Beste aanwezigen! 
De laatste tijd doen zich vervelende incidenten voor rondom 
trouwfeesten. Luidruchtige trouwstoeten van 
huwelijksvierders zorgen dikwijls voor onveilige situaties. Dit 
verstoort de openbare orde en zorgt voor sociale onrust. Dit 
soort gedragingen zijn grensoverschrijdend en onverenigbaar 
met onze normen en waarden. Inbreuk op het recht van een 
ander behoort tot de ernstigste zonden. Laten we dus een 
goed voorbeeld zijn voor anderen door gedrag te laten zien 
dat past bij de waardigheid van een gelovige (muʾmin).  
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3 Al-Aʿrāf, 7: 23. 
4 Al-Anʿām, 6: 122. 


