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ِيم
ِِ اللِال ّ َّرحْ ٰم
ِِ ّٰ ِــــــــــــــــــــــم
ِِ
ِْبس
ِ نِال ّ َّر ۪ح
َّ ْث
َِِل
ِاللِيَّجْ َّع ْلِ لَّ ُهِ َّمخْ َّر ًجا
ُ ِحي
َّ ْ﴾ِ َّويَّرْ ُز ْق ُهِ ِمن2﴿ِۙ
َّ ّٰ َّو َّمنْ ِ يَّ ّ َّت ِق
.ِب
ُُۜ َّس
ِ يَّحْ ت

ِ :اللِ َّعلَّ ْي ِِهِ َّو َّس ّلَّ َِّم
ُِ ّٰ ِص ّلَّى
ِِ ّٰ ِول
ُِ الِ َّر ُس
َِّ َّق
َّ ِالل

ْ ِاَّل ِّٰل ُه ّ َّمِإِ ِّنيِأَّسْ أَّلُ َّك
.ى
ِ ِ َّو ْال ِغ َِّن،َِِّ َّو ْال َّعفَّاف،ِ َّوال ّ ُت َّقى،ِال ُهدَّى

GODSBEWUSTZIJN (AL-TAQWĀ)

Beste broeders en zusters, godsbewustzijn, of al-taqwā,
betekent dat je inspanning levert om te leven met het besef
van jouw verantwoordelijkheden richting Allah ﷻ. Al-taqwā
is het houden van Allah ﷻ, het respecteren van Hem, het
voorkomen dat je je schuldig maakt aan Zijn verboden, het
hopen op Zijn tevredenheid, dat je hem gehoorzaamt en het
vrezen dat je te maken krijgt met Zijn bestraffing. Iedereen
die voldoet aan de eisen van al-īmān, die zich vasthecht aan
goede daden en het kwade vermijdt, is een muʾmin met
taqwā. Al-taqwā is een maatstaf die Allah  ﷻin de Qurʾān
gebruikt om mensen te beoordelen. Volgens een ḥadīth zei
de Profeet  ﷺhet volgende over taqwā: “Vrees Allah, waar
je ook bent. En laat een goede daad volgen op een slechte
daad om deze uit te wissen.”1 Beste moslims, een muʾmin
met taqwā respecteert de rechten van Allah  ﷻen de rechten
van de mensen. De Profeet  ﷺzei eens: “Verfoei elkaar niet,
wees niet afgunstig op elkaar en keer elkaar de rug niet
toe. En wees, o dienaren van Allah, broeders!”2 Beste
gelovigen, een muʾmin met taqwā kan ook fouten maken.
Een kenmerk van een muʾmin met taqwā is dat hij zich
bewust is van zijn fouten en hiervoor vergiffenis vraagt. Allah
 ﷻzegt namelijk: “En wie Allah vreest: voor hem zal Hij
zijn zonden bedekken en voor hem vergroot Hij [zijn]
beloning.”3 Tot slot een vers dat het belang van taqwā
benadrukt: “Voorwaar, Allah is met degenen die
godvrezend zijn en met degenen die weldoeners zijn.”4
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