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ِِِِبْســــــــــــــــــــــمِِ ْحٰمنِِِالّلٰ ۪حيمِِِالّرَّ  الّرَّ

ًجۙاِ﴿ ْخرَّ ْلِلَُّهِمَّ َِّيَّْجعَّ ِقِالّلٰ ْنِيَّّتَّ مَّ 2ِِوَّ ْيُثَِلَّ يَّْرُزْقُهِِمْنِحَّ ﴾ِوَّ
ِ  ِ.يَّْحتَِّسُب 

ُسولُِِقَّالَِّ ِِِرَّ ّلَّىِالّلٰ ُِِصَّ لَّْيهِِِالّلٰ ّلَّمَِِّعَّ سَّ ِ:وَّ
ىللِّٰاَِّ ِاْلُهدَّ ِإِّنِيِأَّْسأَّلُكَّ الّتُقَّىِ،ُهّمَّ ِِ،وَّ افَّ فَّ اْلعَّ اْلِغنَِِّ،وَّ  .ِىوَّ

GODSBEWUSTZIJN (AL-TAQWĀ) 
 
Allah هلالج لج zegt het volgende in de Qurʾān: “En wie Allah 
vreest: Hij zal hem een oplossing geven. En Hij geeft 
hem voorziening van waar hij het niet verwacht.”1 
Volgens een ḥadīth zei de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص het volgende: “O Allah! 
Voorwaar, ik vraag U om leiding, vroomheid, kuisheid 
en [innerlijke] rijkdom.”2 
 
Beste broeders en zusters! 
Godsbewustzijn, of al-taqwā, betekent dat je als dienaar 
inspanning levert om te leven met het besef van jouw 
verantwoordelijkheden richting Allah هلالج لج. Al-taqwā is het 
houden van Allah هلالج لج, het respecteren van Hem, het 
voorkomen dat men zich schuldig maakt aan Zijn verboden, 
het hopen op Zijn welbehagen en het vrezen dat je te maken 
krijgt met Zijn bestraffing. Al-taqwā is dat je in alle 
omstandigheden Allah هلالج لج respecteert en dat je ervoor waakt 
ongehoorzaam te zijn aan Hem. 
 
Beste moslims! 
Allah هلالج لج omschrijft in de Qurʾān alle gelovigen (muʾminūn) 
die geloven en goede daden verrichten als de muttaqūn, ofwel 
“godsbewusten”. Iedereen die voldoet aan de eisen van het 
geloof (al-īmān), die zich vasthecht aan goede daden en het 
kwade vermijdt, is een muʾmin met taqwā. Al-taqwā is een 
maatstaf die Allah هلالج لج in de Qurʾān gebruikt om mensen te 
beoordelen. Allah هلالج لج vermeldt op meerdere plekken in de 
Qurʾān dat de meest waardevolle bij Allah هلالج لج, degenen zijn 
met de meeste taqwā, dat Allah هلالج لج met degenen is die taqwā 
bezitten, dat Allah هلالج لج de vriend is van degenen met taqwā, dat 
Allah هلالج لج houdt van degenen die taqwā bezitten en dat het 
Paradijs (al-janna) en de gunsten ervan voor degenen zijn die 
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3 Al-Tirmidhī, Al-Birr, 55. 
4 Al-Bukhārī, Al-Adab, 57. 

taqwā bezitten. Volgens een ḥadīth zei de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص het 
volgende over taqwā: “Vrees Allah, waar je ook bent. En 
laat een goede daad volgen op een slechte daad om deze 
uit te wissen. En ga met de mensen om met goed 
gedrag.”3 
 
Beste broeders en zusters! 
Een gelovige (muʾmin) met taqwā gaat altijd te werk door de 
rechten van Allah هلالج لج en de rechten van de mensen in acht te 
nemen. De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei het volgende: “Verfoei elkaar niet, 
wees niet afgunstig op elkaar en keer elkaar de rug niet 
toe. En wees, o dienaren van Allah, broeders! En het is 
voor een moslim niet toegestaan om zijn broeder langer 
dan drie dagen in de steek te laten [door niet met hem 
te praten].”4 De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص zei ook het volgende: “Alles van 
de moslim is onschendbaar (ḥarām) voor een andere 
moslim: zijn bezit, zijn eer en zijn bloed. Het is voor 
iemand al voldoende kwaad om zijn moslimbroeder te 
verachten.”5 Met deze en andere waarschuwingen maakte 
de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص duidelijk dat er een directe relatie is tussen 
taqwā en daden (aʿmāl). 
 
Beste gelovigen! 
Een belangrijke eigenschap die een muʾmin hoort te bezitten, 
is godsdienstigheid/religiositeit. Een muʾmin met taqwā is 
per definitie een godsdienstig persoon. Dit betekent echter 
niet dat hij volledig vrij is van zonden en fouten. Immers, een 
kenmerk van een muʾmin met taqwā is dat hij zich bewust is 
van zijn zonde, dat hij zijn toevlucht zoekt bij de genade 
(raḥma) van Allah هلالج لج en dat hij vergiffenis vraagt voor zijn 
fouten. Allah هلالج لج zegt namelijk: “En wie Allah vreest: voor 
hem zal Hij zijn zonden bedekken en voor hem vergroot 
Hij [zijn] beloning.”6 Het is niet correct om taqwā te zien 
als een godsdienstigheid die moeilijk toegankelijk is. 
 
Beste gemeenschap! 
Ik beëindig mijn preek met twee verzen uit de Qurʾān die het 
belang van taqwā benadrukken: “Voorwaar, de meest 
edele van jullie bij Allah is de meest godvrezende van 
jullie.”7 Voorwaar, Allah is met degenen die godvrezend 
zijn en met degenen die weldoeners zijn.”8 
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