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“Waarlijk, jullie God is zeker één.”
[Soerat as-Saffaat (37), aayah 4.]

“…er is niets zoals Hem…”
[Soerat as-Shoeraa (42), aayah 11.]
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Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden (de volledige schepping). De
zegeningen en vrede van Allah zijn met de profeet Moh’ammed, zijn familie
en metgezellen en iedereen die hen in het goede volgt. Ik getuig dat er geen
god is die het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah, Hij is één, Hij
heeft geen deelgenoten, en ik getuig dat Moh’ammed Zijn dienaar en
boodschapper is. Voorts:

Alle profeten en boodschappers - van Adam (vrede zij met hem) tot en met
Moh’ammed ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem – Allahs zegeningen en
vrede zijn met hem) - riepen de mensen op tot tawh’ied (monotheïsme, de
eenheid van God) en verwierpen shirk (polytheïsme, afgoderij). Maar telkens
weken de mensen na verloop van tijd af van de boodschap van tawh’ied waar
de vele profeten en boodschappers - waaronder Noah, Abraham, Mozes en
Jezus (vrede zij met hen) - mee kwamen. Zie o.a. de verhandeling “één God,
één Boodschap” op http://uwkeuze.net/een-god-een-boodschap/.
Het kennen van God – Allah (Allaah) - zorgt ervoor dat een persoon van Hem
houdt en Hem vreest en zijn vertrouwen in Hem stelt en zijn daden oprecht
voor Hem verricht. Dit is de essentie van het menselijke geluk. Daarentegen
zal een gebrek aan kennis over God ervoor zorgen dat men God niet volgens
Zijn juiste waarde inschat en Hem dus gemakkelijker ontkent of
ongehoorzaam is. Dus leer God kennen door Zijn Namen en Eigenschappen te
bestuderen.

We dienen voornamelijk op te passen voor antropomorfisme, de neiging om
God voor te stellen volgens ons eigen voorstellingsvermogen, want God is
verheven boven het beperkte voorstellingsvermogen van de mens, en Zijn
Eigenschappen kunnen niet vergeleken worden met die van Zijn schepping.
God zegt in de Koran (al-Qor-aan) o.a. (Nederlandstalige interpretatie): “…er
is niets zoals Hem...” [Soerat as-Shoeraa (42), aayah 11.] Hij zegt ook
(Nederlandstalige interpretatie): “En niet één (niemand of niets) is
gelijkwaardig (vergelijkbaar) aan Hem.” [Soerat al-Ikhlaas (112), aayah 4.]
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God is dus geen supermens, het beeld van God zoals dat door de Bijbel
geschetst wordt. God, of Allah, is een Kracht/Entiteit Die niets wegheeft van
de schepping, Die niet eens deel uitmaakt van de schepping en Die vele
malen groter is dan de hele schepping.

God heeft ook geen zoon en geen deelgenoten. Allah, de Enige God, zegt in
Zijn Nobele Koran (Nederlandstalige interpretatie): “Allah heeft Zich geen
zoon genomen, noch is er enige god naast Hem. Anders zou elke god zich
onderscheiden met hetgeen hij schiep en dan zouden zij elkaar overheersen.
(#1) Glorieus is Allah boven hetgeen zij toeschrijven!” [Soerat al-Moe-eminien
(23), aayah 91.]
<<<(#1) Zoals in de Griekse mythologie, waarin goden met elkaar ruzieden en
vochten!>>>

De islam (islaam) houdt zich vast aan onbuigzaam monotheïsme. Het
onderwijst dat God (Allah) één is en niet deelbaar. In de Qor-aan verwijst
Allah regelmatig naar Zichzelf met “Wij”. Maar dit betekent niet - op geen
enkele manier - dat er meerdere goden zijn of dat God bestaat uit meerdere
entiteiten. De verwijzing naar Allah met “Wij” dient begrepen te worden in
de Arabische taal als een literaire stijl, een meervoudsvorm gebruikt voor
verheerlijking en respect, duidend op voortreffelijkheid, macht en grootsheid
(een vorm van pluralis virium of virtutum, of pluralis excellentiae).
De verwijzing van Allah de Verhevene naar Zichzelf met “Wij” duidt in de
Arabische taal op Grootsheid en Macht. (English meanings of the Qur’an, p.
2.)

Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah schreef in Madjmoe’ al-Fataawaa (5/128):
“Een dergelijk gebruik in het Arabisch verwijst naar degene die
vooraanstaand is en dienaren heeft die hem gehoorzamen; wanneer deze
dienaren iets doen op zijn bevel, zegt hij: ‘Wij deden het,’ zoals een koning
kan zeggen: ‘Wij veroverden dit land en wij versloegen dit leger,’ enzovoort.”
Dit is te vergelijken met het koninklijke meervoud (pluralis majestatis). In
correct Nederlands verwijst de koning van Nederland naar zichzelf als “wij”
(“wij hebben besloten”, of: “wij, Willem-Alexander, hebben goedgevonden”).
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Dus telkens wanneer Allah de Meest Barmhartige het meervoud gebruikt om
naar Zichzelf te verwijzen, is dit op grond van het respect en de eer die Hij
verdient, en in verband met het grote aantal van Zijn Namen en
Eigenschappen, en door het grote aantal van Zijn troepen en engelen.
(Referentie: al-‘Aqiedah at-Tadmoeriyyah van Shaykh al-Islaam Ibn
Taymiyyah, blz. 109.)
Ga naar http://uwkeuze.net/monotheisme-tawhied/ voor diverse artikelen
over monotheïsme en shirk.

Moge Allah de Almachtige onze bescheiden inspanningen accepteren en Zijn
zegeningen en vrede doen neerdalen op onze profeet Moh’ammed, zijn
metgezellen en volgelingen. Mijn laatste smeekbede is dat alle lof voor Allah
is, de Heer der werelden.
En tot Allah keren wij allemaal terug.
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Niets is vergelijkbaar met Allah!
Door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

[Bronnen zijn o.a. Tefsier Ibn Kethier en A. Yusuf Ali Quran Commentary (de
herziene versie).]

Veel mensen worstelen met de vraag hoe God er uit ziet. Velen denken dat
God is zoals Zijn schepsels, of dat Hij iets van hen weg heeft. Dit wordt
wellicht veroorzaakt door Bijbelverzen zoals: “God zei: ‘Laten wij mensen
maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken.’” (Genesis 1:26.) God wordt
in het Oude Testament vaak omschreven met fysieke, stoffelijke en andere
menselijke eigenschappen en kenmerken. Hij zou o.a. gewandeld hebben in
de koelte van de avondwind, in menselijke vorm verschenen zijn, geworsteld
hebben met een van Zijn dienaren etc.
Maar waarom vergelijkt men Zijn Wezen met die van de mens? Waarom
vergelijkt men de krachten en vermogens van schepsels met die van de
Schepper? Er is immers niets zoals Hem (zie aayah 42:11) en niets is
vergelijkbaar met Hem (zie aayah 112:4)! Dus dienen we ons niet te
bedenken hoe Hij eruit zou kunnen zien, noch dienen we te proberen Zijn
Krachten en Vermogens te verklaren aan de hand van die van ons.

We dienen alle Eigenschappen van Allah te bevestigen die Allah de
Verhevene aangegeven heeft in Zijn Boek (de Qor-aan) of die genoemd zijn
door Zijn boodschapper Moh’ammed ( ﷺAllahs zegeningen en vrede zijn
met hem), zonder deze te ontkennen, of te vragen naar de hoedanigheid, of
de betekenis te veranderen, of vergelijkingen te stellen met Zijn schepselen.
Allahs Gezicht of Handen etc. zijn overeenkomstig Zijn Wezen en Zijn
Verhevenheid. Er is geen gelijkenis tussen de Schepper en Zijn schepselen. Dit
is het geloof van de ware gelovigen en dit was het geloof van alle profeten
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van Allah de Verhevene zoals Noeh’ (Noah), Ibraahiem (Abraham), Moesaa
(Mozes) en ‘Iesaa (Jezus) (vrede zij met hen allen) tot aan de laatste der
profeten, Moh’ammed ( ﷺAllahs zegeningen en vrede zijn met hem). Het
is niet zoals sommige mensen denken, dat God overal aanwezig is, hier en
daar en zelfs in de borst van de mens. Maar Allah de Verhevene is boven Zijn
Troon zoals genoemd is in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie van de
betekenis): “Ar-Rah’maan (de Meest Barmhartige – Allah) verhief Zich
(istawaa) boven de Troon” [soerat Taa Haa (20), aayah 5], op een manier die
past bij Zijn Majesteitelijkheid, boven de zevende hemel [het universum
bestaat uit zeven hemelen (niet te verwarren met het Paradijs). Daarboven is
de Troon van Allah de Verhevene]; maar Hij is bij ons met alleen Zijn Kennis
en Macht, niet met Zijn Persoonlijke Zelf (Bi Dzaatihie).

Er zijn verschillende meningen over de betekenis van istawaa, genoemd in
bovenstaande aayah (vers). Wij volgen de weg die onze rechtschapen
voorgangers (as-selef as-saalih’) namen op dit punt, zoals Maalik, alAwzaa’ie, at-Thawrie, al-Layth ibn Sa’d, as-Shaafi’ie, Ah’mad, Ish’aaq ibn
Raahawayeh en de andere geleerden van de Islaam, uit het verleden en in
het heden. Waarlijk, wij accepteren de duidelijke betekenis van al-istiwaa-e,
zonder te discussiëren over de ware essentie (vorm of manier, het ‘hoe-enwat’), zonder het te vergelijken (met de eigenschappen van de schepping), of
het te veranderen of te ontkennen (op enige manier of vorm).
Wij geloven ook dat de betekenis die komt van degenen die Allah de
Verhevene vergelijken met de schepping verworpen dient te worden, want
niets is vergelijkbaar met Allah Ta’aalaa! Waarlijk, wij verklaren en
bevestigen wat de a-immah (imams) zeiden, zoals Noe’aym ibn Hammad alKhoeza’ie, de leraar van imaam al-Boekhaarie, die zei: “Eenieder die Allah
vergelijkt met Zijn schepping heeft koefr (ongeloof) begaan. Eenieder die
ontkent waar Allah Zichzelf mee beschreven heeft, heeft koefr begaan.
Voorzeker, er is geen antropomorfisme (gelijkenis van Allah met de
schepping) betreffende hetgeen Allah en Zijn boodschapper Hem mee
hebben beschreven. Eenieder die getuigt van Allahs Eigenschappen die de
duidelijke aayaat (verzen) en authentieke overleveringen (sah’ieh’
ah’aadieth) hebben genoemd, op de manier die past bij Allahs
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Majesteitelijkheid, terwijl men alle tekortkomingen voor Hem verwerpt en
ontkent, heeft het pad van leiding genomen.”

Alles wat geopenbaard is in Allahs Boek (de Qor-aan) met betrekking tot de
Eigenschappen van Allah, zoals Zijn Aangezicht, Ogen, Handen, Scheenbeen,
Zijn Komst, al-istiwaa-e (Zijn Verhevenheid boven de Troon) en anderen, of
alles waarmee Allahs boodschapper ( ﷺAllahs zegeningen en vrede zijn
met hem) Hem omschreven heeft in de correcte authentieke overleveringen
met betrekking tot Zijn Eigenschappen, zoals Zijn Afdaling (Noezoel) of Zijn
Lachen en anderen: de geleerden van de Qor-aan en de Soennah geloven in
de Eigenschappen van Allah en zij bevestigen dat zij werkelijk Zijn
Eigenschappen zijn, zonder ta-ewiel (hun betekenissen interpreteren als
andere dingen) of tashbieh (ze vergelijken met iets van Zijn schepping) of
ta’teel (d.w.z. ze volledig negeren of ontkennen, m.a.w. zeggen dat er geen
Aangezicht, geen Ogen, geen Handen, geen Schenen zijn voor Allah) of
takyief (het toekennen van of vragen naar de hoedanigheid). Deze
Eigenschappen betamen of passen alleen bij (de Majesteitelijkheid van) Allah
de Verhevene (d.w.z. ze zijn overeenkomstig Zijn Wezen en Zijn
Verhevenheid) en Hij lijkt op niets of niemand van Zijn schepping, zoals Allah
de Verhevene aangeeft in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie van de
betekenis): “…er is niets zoals Hem…” [Soerat as-Shoeraa (42), aayah 11.]
De Eigenschappen van Allah dienen niet op een antropomorfistische manier
geïnterpreteerd te worden. Allah is verheven boven het beperkte
voorstellingsvermogen van de mens, en Zijn Eigenschappen kunnen niet
vergeleken worden met die van Zijn schepping.
Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie van de
betekenis): “En niet één (niemand of niets) is gelijkwaardig (vergelijkbaar)
aan Hem.” [Soerat al-Ikhlaas (112), aayah 4.]
Dit vat het hele argument samen en waarschuwt ons vooral tegen
antropomorfisme, de neiging om God – Allah – voor te stellen volgens ons
eigen model/idee/voorstellingsvermogen, een bedrieglijke neiging dat te
allen tijde en bij alle mensen binnen kan sluipen.
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We kunnen lucht niet zien, doch twijfelen we absoluut niet dat lucht bestaat.
Er zijn krachten waarvan we weten dat ze bestaan, maar we kunnen ze niet
zien (en soms ook niet meten). Voor ons, gelovigen, is Allah (Glorieus en
Verheven is Hij) een waarachtigere Realiteit dan al het andere wat we
kennen, inclusief onszelf. Maar we dienen dus nooit te proberen God voor te
stellen, of in ons hoofd een beeld van Hem te vormen. We kunnen niet eens
een gelijkenis geven, of God op een metaforische manier omschrijven.

Een ander veel voorkomend misverstand heeft betrekking op de overlevering
aangaande de zeven soorten mensen die op de Dag der Opstanding in de
schaduw van Allah de Verhevene zullen zijn. De boodschapper van Allah ﷺ
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd, in een overlevering
die door Aboe Hoerayrah en Aboe Sa’ied (moge Allah tevreden zijn over hen
beide) verhaald is (Nederlandstalige interpretatie): “Er zijn er zeven die Allah
zal beschermen met Zijn schaduw op de Dag dat er geen schaduw zal zijn
behalve de Zijne: (1) een rechtvaardige leider, (2) een jongeman die opgroeit
met aanbidding voor zijn Heer, (3) een man wiens hart gehecht is aan de
masdjid (moskee), (4) twee mannen die van elkaar houden omwille van Allah
en elkaar ontmoeten en uit elkaar gaan op deze basis, (5) een man die
geroepen (verleid) wordt door een vrouw met positie, status en schoonheid,
en die dan zegt: ‘Ik vrees Allah’, (6) een man die liefdadigheid geeft en het zo
verbergt dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand geeft, (7) en een
man die Allah gedenkt wanneer hij alleen is en zijn ogen raken gevuld (met
tranen).”
Sheikh Moh’ammed Saalih’ ibn al-‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn)
zei, toen hij deze h’adieth uitlegde: “De betekenis van de schaduw in deze
h’adieth, is een schaduw die Allah de Almachtige schept op de Dag der
Opstanding om de dienaren die Hij wil ermee te beschutten. Hier wordt zeker
niet mee bedoeld dat het de schaduw is van Allah Zelf, omdat Allah het Licht
is van de hemelen en de aarde en het is niet mogelijk dat Allah een schaduw
heeft (veroorzaakt) door de zon, waardoor de zon boven Hem zou zijn, terwijl
Hij Zich tussen de zon en Zijn schepselen bevindt. Degene die het zo
begrepen heeft is dom, omdat het niet mogelijk is dat Allah (de Almachtige)
Zich onder één van Zijn schepselen bevindt. Hij is de Verhevene, Verheven
boven alles, en Hij is het Licht voor de hemelen en de aarde.” [Zie Sharh’
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Riyaadh as-Saalih’ien mien Kalaamie Sayyiedie l-Moersalien (uitleg van de
tuinen der oprechten uit de woorden van de meester van de boodschappers),
boek 5, blz. 402.]
Allah de Verhevene zegt in Zijn Nobele Koran (Nederlandstalige interpretatie
van de betekenis): “Allah is het Licht voor de hemelen en de aarde. De
gelijkenis van Zijn Licht is zoals (ka) een nis (de borstkas) met daarin een lamp
(leiding)…” [Soerat an-Noer (24), aayah 25.]

Het Arabische ka (“zoals” of “als het ware”) geplaatst voor een zelfstandig
naamwoord wordt “kaaf at-tashbieh” genoemd [“de letter kaaf verwijst naar
een gelijkenis (van iets met iets anders)” of “het beduidt een metafoor”]. In
de bovenstaande context zinspeelt het op de onmogelijkheid om God te
kenschetsen, zelfs niet door middel van een metafoor of gelijkenis – want
“…er is niets zoals Hem…” (Q. 42:11) en “…niet één (niemand of niets) is
gelijkwaardig (vergelijkbaar) aan Hem” (Q. 112:4). Dus de parabel “het Licht
van God” is niet bedoeld om Zijn Wezen (Realiteit of Persoonlijke Zelf – Bi
Dzaatihie) aan te duiden – wat voor elk schepsel onvoorstelbaar is en dus
niet uit te drukken in enige menselijke taal – maar slechts om te zinspelen op
de geestelijke verlichting die Hij, Die de Absolute Waarheid is, schenkt aan
iedereen die Hij wil leiden. At-Tabarie, Baghaawie en Ibn Kethier citeerden
Ibn ‘Abbaas en Ibn Mas’oed (moge Allah tevreden zijn over hen beide) die
zeiden in deze context: “Het is de gelijkenis van Zijn Licht in het hart van een
gelovige.”
Niemand heeft het recht om Allah de Alwetende te omschrijven behalve op
een manier waarop Hij Zichzelf of waarop Zijn boodschapper ( ﷺAllahs
zegeningen en vrede zijn met hem) Hem omschreven heeft, want niemand
weet meer over Allah dan Allah, en geen schepsel heeft meer kennis over zijn
Schepper dan de boodschapper van Allah ﷺ. Allah Ta’aalaa (Verheven is
Hij) zegt (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis): “…Weten jullie
beter of Allah?…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 140.]

En: “En onder de mensen is hij die over Allah redetwist zonder kennis (zonder
rationeel na te denken) noch leiding (van een profeet of boodschapper) noch
een Verlichtend Boek (geopenbaarde tekst dat alles verduidelijkt en uitlegt)
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(wat zij zeggen is slechts gebaseerd op begeerten en gissingen).” [Soerat alH’adj (22), aayah 8.]
Alsook: “En volg niet (O mens, d.w.z. zeg niet of doe niet of getuig niet) dat
waarover je geen kennis hebt. Waarlijk, het gehoor en het gezichtsvermogen
en het hart (van eenieder): al deze (ledematen en zintuigen) zullen
ondervraagd worden (door Allah, over hoe zij gebruikt zijn).” [Soerat al-Israae (17), aayah 36.]
De Schepper is dus niet te vergelijken met Zijn schepping en Hij maakt er
geen deel van uit, want Allah is de “Heer van al-‘aalamien (de werelden).”
[Soerat al-Faatih’ah (1), aayah 2.] Het oorspronkelijke woord voor ‘Heer’ dat
in de Qor-aan gebruikt wordt is Rabb. Er is geen juiste equivalent voor Rabb
in de Nederlandse taal. Het betekent de Ene en de Enige Heer van het gehele
universum, zijn Schepper, Eigenaar, Organisator, Voorziener, Meester,
Planner, Onderhouder etc. Al deze betekenissen zijn correct voor Allah de
Almachtige. In Sharh’oe asmaa-ie llaahie al-h’oesna fie dhaw-ie l-kietaabie
wa s-soennah wordt op blz. 161-162 aangegeven: Rabb betekent de
Opvoeder van al Zijn dienaren, door zaken voor hen te beheren en hen te
voorzien van levensonderhoud. Specifieker dan dit is Zijn opvoeding van
degenen die Hij uitverkoren heeft (de gelovigen) door hun harten, zielen en
gedrag te verbeteren. Daarom roepen zij Hem veelvuldig met deze
Majesteitelijke Naam aan, omdat zij van Hem deze specifieke opvoeding
vragen. (Einde citaat.)
De werelden (al-‘aalamien) zijn alles behalve Allah de Verhevene: de wereld
der mensen, de wereld der engelen, de wereld der djinn (zie het artikel
http://uwkeuze.net/de-wereld-van-de-djinn/), de wereld der zielen (zowel
vóór als na hun wereldse leven) en alles wat bestaat – bezield en onbezield.

Dit wil dus zeggen dat Allah Zelf niet geschapen is, “…noch is er enige god
naast Hem, anders zou elke god zeker weggaan met hetgeen hij schiep, en
sommige van hen zouden anderen zeker (proberen te) overweldigen (#1).
Glorieus is Allah, (ver verheven) boven hetgeen jullie toeschrijven (aan
Hem)!” [Soerat al-Moe-eminoen (23), aayah 91.]
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<<<(#1) Zoals in de Griekse mythologie, waarin goden met elkaar ruzieden en
vochten!>>>

Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie van de
betekenis): “Indien er in hen beide (de hemel en de aarde) goden naast Allah
zouden zijn, zouden beide zeker ontaard (geruïneerd) zijn (door gebrek aan
overeenstemming), dus Glorieus is Allah, Heer van de Troon, (ver verheven)
boven hetgeen jullie toeschrijven (aan Hem)!” [Soerat al-Anbiyaa-e (21),
aayah 22.]
Als er meerdere goden (in de volledige betekenis van het woord: volmaakte
wezens die almachtig zijn) zouden zijn, zouden zij in staat zijn elkaar en
elkaars schepping te vernietigen en tegelijkertijd zichzelf en de eigen
schepping te beschermen, en dit is onverenigbaar en elkaar wederkerig
uitsluitend. Als je dit probeert te verklaren door te stellen dat elke god
exclusieve controle heeft over zichzelf en hetgeen hij schiep en niet over
andere goden en hetgeen zij schiepen, brengt dat een beperking in o.a. hun
macht en heerschappij met zich mee, en Allah – de Enige Ware God – heeft
geen enkele beperking.
Sommige atheïsten stellen dan, indien God Almachtig is, dat Hij ook andere
goden zoals Zichzelf kan scheppen. Dit argument is een van de oudste
argumenten van polytheïsten, en de geleerden hebben hier een welbekend
antwoord op, dat samengevat kan worden in de volgende twee punten:

1.) Deze kwestie is onmogelijk, omdat als het een god zou zijn, het
onmogelijk zou zijn om hem te scheppen. Het aannemen dat hij een god is en
tegelijkertijd geschapen, is onmogelijk. Als hij geschapen is, is hij niet zoals
God (Die niet geschapen is), maar slechts een van Zijn dienaren (en
schepsels).
2.) Het is onmogelijk dat er naast Allah de Verhevene een andere god
bestaat, wat we reeds aangetoond hebben.

Hetzelfde geldt voor, bijvoorbeeld, het scheppen van een object dat zo zwaar
is dat Allah de Almachtige het niet kan optillen. Dit is onmogelijk, omdat Allah
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Degene is Die het schept, en Hij is in staat om het te vernietigen wanneer Hij
dat wil. Dus hoe kan het dan zijn dat Hij het niet kan tillen!?

De atheïst belastert slechts de algemene betekenis van de Woorden van
Allah de Verhevene (Nederlandstalige interpretatie van de betekenis):
“…Waarlijk, Allah is over alle zaken Almachtig.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah
20.] Dus, zegt hij, als Hij macht heeft over alle zaken, waarom heeft Hij dan
niet de macht om dit te doen?

Het antwoord is: omdat het onmogelijk is. Niet in de zin van dat Allah de
Almachtige een beperking heeft, maar het is niets! Het feit dat God Almachtig
is, sluit automatisch uit dat Hij iets niet kan. Als Hij iets zou kunnen scheppen
wat Hij niet kan tillen, zou dat een beperking beduiden, en dat kan dus niet.
Dat wat onmogelijk is, bestaat niet, omdat het niet kan bestaan, dus is het
niets, ook al kan de fantasie het zich inbeelden. Het is bekend dat de fantasie
het onmogelijke kan veronderstellen en inbeelden en dat de fantasie twee
tegengestelden tegelijkertijd kan inbeelden.
Het vers geeft aan dat Allah de Verhevene Macht heeft over alle “dingen”,
maar dit omvat niet dingen die inherent onmogelijk zijn, omdat dit geen
dingen zijn. Zij bestaan niet en kunnen niet bestaan.

Ibn al-Qayyiem (moge Allah hem genadig zijn) zei in Shifaa-e al-‘Aliel (p. 374):
“Omdat hetgeen wat onmogelijk is geen ‘ding’ is, heeft Zijn Macht er dus
geen betrekking op. Allah heeft Macht over alle dingen, en geen denkbaar
ding gaat Zijn Macht te boven.”

Tot slot de manier waarop Allah de Verhevene dingen schept, d.w.z. tot
bestaan brengt vanuit het niets. Hij zegt hierover (Nederlandstalige
interpretatie van de betekenis): “Waarlijk, Ons Woord voor iets wanneer Wij
dat willen, is slechts dat Wij er tegen zeggen: ‘ Wees!’ – en het is.” [Soerat anNah’l (16), aayah 40.]
En Zijn scheppen is niet afhankelijk van tijd, gereedschap, middelen, enige
voorwaarden of wat dan ook. Het bestaan van een ding wacht op Zijn Wil:
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het moment dat Hij een ding wil, wordt het Zijn Woord of Bevel (Wees!) en
het ding komt tot bestaan.
En waarom zeggen moslims Allaahoe Akbar (Allah is het Grootst)? Omdat
Allah de Verhevene werkelijk en letterlijk de Grootste is!
In de Nobele Qor-aan lezen we (Nederlandstalige interpretatie van de
betekenis): “…Zijn koersie strekt zich uit over de hemelen en de aarde…”
[Soerat al-Baqarah (2), aayah 255.]

Koersie betekent letterlijk een voetbank of stoel (in deze context een
voetbank) en wordt soms onjuist vertaald als troon. De koersie genoemd in
dit vers dient onderscheiden te worden van de ‘arsh (Troon) genoemd in vers
7:54, 10:3, 21:22, 85:15 en elders. Aboe Dzarr (moge Allah tevreden zijn over
hem) zei: “Ik hoorde de boodschapper van Allah ( ﷺAllahs zegeningen en
vrede zijn met hem) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘De koersie
vergeleken met de ‘arsh is niets dan als een ring gegooid in de woestijn.’”
Als de koersie zich uitstrekt over het volledige universum, en in verhouding
tot de ‘arsh is het slechts een ring in de woestijn, hoeveel groter is dan de
‘arsh, het grootste object dat Allah de Verhevene geschapen heeft!? Waarlijk,
Allah, de Schepper van zowel de koersie als de ‘arsh, is nog groter: Allah is het
Grootst (Allaahoe Akbar)!

De Qor-aan corrigeert vele godslasteringen in de tegenwoordige, niet meer
authentieke Bijbel (#2), waardoor men een totaal verkeerd beeld van God
krijgt. Bijvoorbeeld, in Genesis 2:2 wordt aangegeven dat God rustte van het
werk dat Hij gedaan had (het scheppen van de hemel en de aarde): “En op de
zevende dag voltooide God Zijn werk dat Hij gemaakt had; en Hij rustte op de
zevende dag van al Zijn werk dat Hij gemaakt had.”

<<<(#2) In het Oude Testament lezen we hierover: “Hoe durven jullie te
zeggen: ‘Wij zijn wijs, en de wet van Jehovah is bij ons’? Waarlijk, zie, de valse
pen van de schrijvers hebben valselijk geschreven. De wijzen zijn beschaamd
gemaakt, zij zijn met wanhoop vervuld en verward: zie, ze hebben het woord
van Jehovah verworpen; en wat voor wijsheid is er in hen? ” (Jeremia 8:8-9.)
16 | w w w . u w k e u z e . n e t
God in de islam

Hoe ziet God er uit?

Hier wordt nadrukkelijk aangegeven dat de Joden knoeiden met het Heilige
Schrift!>>>

Exodus 20:11 geeft dit ook aan: “Want in zes dagen maakte Jehovah hemel
en aarde, de zee, en alles wat in hen is, en rustte de zevende dag…” Verheven
is Allah boven hetgeen zij Hem toeschrijven, aan Wie de Perfecte
Eigenschappen toebehoren: “…Sluimer noch slaap overmant Hem… Hij voelt
geen vermoeidheid door het waken over en het in stand houden van beide
(de hemelen en de aarde)…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 255.]
“En werkelijk, Wij schiepen de hemelen en de aarde en (alles) wat tussen
beide is in zes dagen [perioden (#3)] en niets van vermoeidheid raakte Ons.”
[Soerat Qaaf (50), aayah 38.]

<<<(#3) Allah de Verhevene zegt dat Hij het universum, de hemelen en de
aarde en alles wat zij bevatten, schiep in zes dagen, zoals Hij in verschillende
verzen aangegeven heeft. Deze zes dagen zijn: zondag, maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag en vrijdag, waarop de volledige schepping verzameld
was en (als laatste) Adam (vrede zij met hem) geschapen werd. Er is een
meningsverschil over het feit of deze dagen dezelfde dagen waren als onze
standaard dagen zoals wij die kennen, of dat elke dag staat voor duizend
jaren (zie aayah 22:47), zoals overgeleverd is van Moedjaahid, imaam
Ah’mad ibn H’anbal en van Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn over hem),
volgens de overlevering van ad-Dhahh’aak van hem. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

“Zien zij (die de waarheid ontkennen, waaronder de Opstanding) niet dat
Allah, Degene Die de hemelen en de aarde schiep en niet moe werd door hun
schepping, bij machte is om het dode tot leven te brengen? Jazeker, waarlijk,
Hij is over alle zaken Almachtig.” [Soerat al-Ah’qaaf (46), aayah 33.]
Het kennen van God – Allah – zorgt ervoor dat een persoon van Hem houdt
en Hem vreest en zijn vertrouwen in Hem stelt en zijn daden oprecht voor
Hem verricht. (#4) Dit is de essentie van het menselijke geluk. Daarentegen
zal een gebrek aan kennis over Allah ervoor zorgen dat men Allah niet
volgens Zijn juiste waarde inschat, en dus gemakkelijker ontkent of
ongehoorzaam is. Dus leer uw Heer kennen door Zijn Namen en
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Eigenschappen te bestuderen, en aanbid Hem zoals Hij aanbeden behoort te
worden. (Zie het hoofdstuk “De Schone Namen van Allah”.)

<<<(#4) ‘Ibaadah (aanbidding) is gebaseerd op drie essentiële zuilen die in
feite de drijfveer zijn voor alle handelingen van aanbidding. Deze drie zuilen
zijn: liefde, angst en hoop. Een persoon aanbidt Allah de Verhevene dus uit
liefde voor Allah wegens Zijn zegeningen en de vrees voor Zijn bestraffing en
een oprechte hoop op Zijn beloning (angst weerhoudt iemand ervan om
zonden te begaan en hoop laat iemand meer goede daden verrichten). Indien
aan één van deze drie voorwaarden niet wordt voldaan, dan is de juiste geest
van de aanbidding niet aanwezig. Vergelijk het met kinderen en hun ouders.
De basis van de relatie tussen kinderen en hun ouders is liefde. Maar als zij
hun kind boos aankijken en dreigen met straf, dan stopt het kind uit angst
voor straf. Zie het hoofdstuk “Waarom vrezen moslims God? De God van de
christenen is een liefdevolle God die van de mensen houdt”, alsook de
artikelen http://uwkeuze.net/wanhoop-niet-aan-de-genade-van-allah/ en
http://uwkeuze.net/de-liefde-van-allah/.>>>
“Zeg (O Moh’ammed): ‘Hij is Allah, de Enige (#5). Allaahoes-Samad [de
Onafhankelijke (Hij is van niets of niemand afhankelijk), van Wie al het
geschapene afhankelijk is, de Heer Wiens controle volkomen is]. Hij heeft niet
verwekt en is niet verwekt (#6). En niets is gelijkwaardig aan Hem.’” [Soerat
al-Ikhlaas (112).]

<<<(#5) D.w.z.: Hij is de Enige, de Ene, Die geen gelijke heeft, geen
deelgenoot/helper, geen rivaal, en niemand is vergelijkbaar met Hem. Deze
naam (al-Ah’ad – de Enige ) kan voor niemand gebruikt worden behalve voor
Allah de Almachtige en Majesteitelijke, want Hij is perfect in al Zijn
Eigenschappen en Handelingen.>>>

<<<(#6) Allah de Verhevene is vrij van de onvolmaaktheid inherent aan het
concept van het hebben van ouders of kinderen als een expansie of verrijking
van iemands eigen bestaan: Allah de Almachtige heeft niets en niemand
nodig! Deze Uitspraak weerlegt niet louter de christelijke doctrine van Jezus
(vrede zij met hem) als “de zoon van God”, maar benadrukt ook de logische
onmogelijkheid om een dergelijk concept in verband te brengen met God.
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Het benadrukt ook de Majesteitelijkheid van Allah en Zijn behoefteloosheid
aan enige vorm van hulp. Jezus (vrede zij met hem) was louter figuurlijk een
zoon van God, niet letterlijk! (Zie Eenheid versus drie-eenheid:
schaakmat!)>>>
En tot Allah keren wij allemaal terug.
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We kunnen duidelijk zien waarom degenen met arrogantie
zich hierdoor bedreigd voelen.
Geschreven door Khalid Baig.
Vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden, en vrede en zegeningen zijn met
de profeet Moh’ammed, zijn gezinsleden, metgezellen en eenieder die hen in
het goede volgt.

Allaahoe Akbar – Allah is het Grootst, dit zijn de eerste woorden die een
moslimkind hoort nadat hij op deze wereld is verschenen. De vader verricht
de oproep tot het gebed (al-adzaan) in het oor van de pasgeborene als de
welkom-tot-deze-wereld boodschap. (Zie het artikel http://uwkeuze.net/hetverwelkomen-van-een-pasgeboren-kind/.) De zelfde oproep wordt gehoord
overal waar moslims zijn, vijf keer per dag. (In feite is het op elk tijdstip van
de dag ergens in de wereld te horen – zie het artikel http://uwkeuze.net/deadzaan-een-verbazingwekkende-ontdekking/.) De gebeden beginnen ook
met deze verkondiging. Dit is met zekerheid het ‘symbool’ van de Islam
(Arabisch: Islaam). Er is geen macht in de wereld gelijk aan de Macht van de
Enige God. Allah is het Grootst.
Dit is de islamitische boodschap vanaf het allereerste begin. De allereerste
soerah of hoofdstuk dat aan profeet Moh’ammed ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie
wa sellem - Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) geopenbaard werd,
was soerat al-Moeddaththir, dat het volgende gebod bevat (Nederlandstalige
interpretatie): “En verkondig de Grootheid van jouw Heer (Allah) (#1)!”
[Soerat al-Moeddaththir (74), aayah 3.] Het Arabische woord is kabbir:
verklaar Allaahoe Akbar. Verkondig dat Allah het Grootst is.
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<<<(#1) Noot van de vertaler: dit is de belangrijkste taak van een profeet die
hij in deze wereld dient te verrichten. Zijn voornaamste taak is het
weerleggen van de grootheid van al diegenen die de onwetende mensen als
groot kunnen zien (d.w.z. het bestrijden van shirk – polytheïsme) en
publiekelijk verkondigen dat de werkelijke grootheid in dit universum alleen
behoort aan Allah de Verhevene (d.w.z. het oproepen tot tawh’ied – zuiver
monotheïsme). Om juist deze reden werd de kernspreuk “Allaahoe Akbar
(Allah is het Grootst)” uiterst belangrijk in de Islaam: de adzaan (oproep tot
het gebed) begint met Allaahoe Akbar, de moslim begint het gebed met
Allaahoe Akbar en herhaalt Allaahoe Akbar telkens wanneer hij buigt, knielt
en zit, hij zegt Bismiellaahie Allaahoe Akbar wanneer hij een dier slacht etc.
(Uit Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>
De heidenen van Arabië vonden het maar niets. De joden en de christenen
(#2) hielden er ook niet van. De ironie is dat op datzelfde moment zij allen
geloofden in deze verklaring. De heidenen geloofden in vele goden, maar
geloofden ook in het Opperwezen. Zij verkondigden gezag voor hun kleinere
goden, maar beweerden niet dat zij groter dan Allah waren. Joden en
christenen geloofden ook duidelijk in God, de Schepper en Heer van het
universum. Met de uitzondering van een kleine groep atheïsten, zoals tot aan
heden geldt. Zo verklaart het dollarbiljet van de V.S. (#3) aan de hele wereld:
“Wij vertrouwen in God.” De vraag is dan, waarom dan zou iemand
problemen hebben met Allaahoe Akbar? Waarom voelt men zich er
ongemakkelijk door of er door bedreigt? Is dit niet het zeggen van iets waar
zij al in geloven!? Het antwoord ligt in het islamitische concept van God.
<<<(#2) Jezus (vrede zij met hem) zou gezegd hebben: “…want de Vader
(God) is meer (groter, belangrijker) dan ik (Jezus)…” (Johannes 14:28), met
andere woorden: Allaahoe Akbar.>>>

<<<(#3) Noot van de vertaler: ook hun volkslied bevat deze verklaring. Maar
de wet van God schuiven zij zonder pardon aan de kant. Dus blijkbaar
vertrouwen zij niet echt in God en denken het zelf beter te weten!>>>
In de westerse literatuur wordt God voorgesteld als een wijze man. [Noot van
de vertaler: wellicht naar aanleiding van bijbelverzen als: “…en op de
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gelijkenis van de troon was er bovenop de gelijkenis met het uiterlijk van een
mens… Dit was het uiterlijk van de gelijkenis van de glorie van Jehovah
(God)…” (Ezechiël 1:27-28.) En: “En God zei: ‘Laten Wij mensen maken naar
Ons beeld, naar Onze gelijkenis…’” (Genesis 1:26.) Maar de Islaam
waarschuwt ons vooral voor antropomorfisme, de neiging om God – Allah –
voor te stellen volgens ons eigen model, idee of voorstellingsvermogen, een
bedrieglijke neiging dat te allen tijde en bij alle mensen binnen kan sluipen.]
(Voor feministen is Hij in toenemende mate een Zij.) Voor de filosofische
wiskundige kan Hij een superwiskundige zijn, of zelfs een
differentiaalvergelijking. Voor de wetenschapper is Hij de onbewogen
beweger (#4), Die het voertuig van dit universum startte waarna het uit
zichzelf voortbeweegt. Voor hen allen is Hij een goed onderwerp van een
hobby, maar irrelevant voor onze dagelijkse aangelegenheden. Zoals een
wetenschapper eens zei: “Ik schrijf me in voor de religie van Einstein. Het is
een immens gevoel; er is daar een groot ding dat behoorlijk wonderbaarlijk
is.” Ding!?

<<<(#4) Noot van de vertaler: de onbewogen beweger is een filosofisch
concept dat de Griekse filosoof Aristoteles introduceerde als een
rationalistische hypothetische verklaring voor het ontstaan van de
wereld.>>>
Einstein, die zichzelf naar verluidt spiritueel maar niet religieus beschouwde,
zei: “Ik wil weten hoe God deze wereld geschapen heeft.” [E. Salaman, A Talk
with Einstein, The Listener 54 (1955): 370-371; Jammer, p. 123.] Dit beduidt
dat Hij het eens deed. Ik bestudeer en verover nu Zijn universum. Maar
wegens intellectuele nieuwsgierigheid is het goed om een beetje over Hem te
leren. “Hij heeft mogelijkerwijs de wetten der natuur geschapen, maar sinds
de schepping heeft Hij ze nogal alleen gelaten. Hij komt niet binnen om ze
nogmaals te beroeren.”

Om een idee te krijgen wat voor corruptie iemands religie ondergaan heeft,
dient men eerst te kijken naar zijn concept van God. Laten we bovenstaande
misvattingen eens vergelijken met de islamitische verklaring van een
Alwetende, Almachtige God Die het universum geschapen heeft en Die het
elke seconde bestuurt. Zijn Eigenschappen worden het best beschreven in de
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bekende Aayatoel-Koersie. Kijk eens naar deze prachtige en diepzinnige
verklaring, welke voorbij enige menselijke capaciteit gaat om het te
verklaren, maar binnen ieders vermogen het te voelen (Nederlandstalige
interpretatie): “Allah! Er is geen god die het recht heeft om aanbeden te
worden behalve Hij, al-H’ayy (de Eeuwig Levende – zonder begin, zonder
eind), al-Qayyoem [de Zelfbestaande – alles en iedereen is afhankelijk van
Hem, terwijl Hij niets of niemand nodig heeft (#5)]. Sluimer noch slaap
overmant Hem. Aan Hem behoort (alles) wat er in de hemelen en (alles) wat
er op de aarde is. Wie is degene die bij Hem voorspraak doet behalve met
Zijn Toestemming? (#6) Hij weet wat voor hen is (de toekomst) en wat achter
hen is (het verleden). En zij kunnen niets van Zijn Kennis omvatten, behalve
dat wat Hij wil. (#7) Zijn koersie (#8) strekt zich uit over de hemelen en de
aarde en het waken over en het in stand houden van beide vermoeit Hem
niet. (#9) En Hij is al-‘Aliyy (de Allerhoogste), al-‘Adhziem (de Bezitter van
Grootheid).” (#10) [Soerat al-Baqarah (2), aayah 255.]

<<<(#5) Noot van de vertaler: zo heeft God ook geen tijd nodig om iets te
scheppen. Sommige wetenschappers stellen dat met de Big Bang de tijd
begon en dat tijd vóór de Big Bang niet bestond. Zij gebruiken dit als bewijs
dat God het universum niet geschapen heeft, want God had immers geen tijd
om iets te scheppen. (Zie het boek The Grand Design van Stephen Hawking
en Leonard Mlodinow.) Maar omdat zij God niet kennen, weten zij niet dat
God, de Schepper van tijd, geen onderdeel uitmaakt van de schepping en dus
geen tijd nodig heeft om iets te scheppen.>>>

<<<(#6) Noot van de vertaler: dit weerlegt het onjuiste idee van degenen die
in de waan verkeren dat heiligen en engelen etc. grote invloed uitoefenen op
God en dat zij bij Hem zullen bemiddelen en Hem dwingen om hen te
vergeven. Zij worden gewaarschuwd dat geen schepsel van Hem voorspraak
kan doen voor anderen, laat staan Hem dwingen. Geen profeet (waaronder
Jezus – vrede zij met hem), engel of heilige zal een woord durven te uiten
zonder de Toestemming van de Soeverein van het universum. (Tefhiem alQor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>
<<<(#7) Noot van de vertaler: dit vers kaart de absolute bron van polytheïsme
aan. De kennis van mensen is zo onvolkomen dat niemand van hen het
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systeem van het universum en het leven exact kan begrijpen. Toch denken
velen het beter te weten dan God en rebelleren tegen Hem, wat constant
leidt tot chaos in de wereld. Het is dus duidelijk dat men volledig vertrouwen
dient te hebben in de leiding van Allah de Verhevene Die de werkelijke Bron
van alle kennis is. (Naar Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa
Mawdoedie.)>>>
<<<(#8) Noot van de vertaler: koersie betekent letterlijk een voetenbank of
stoel, en wordt soms onjuist vertaald als Troon. De koersie genoemd in dit
vers dient onderscheiden te worden van de ‘arsh (troon) genoemd in vers
7:54, 10:3, 21:22, 85:15 en elders. Aldus verwijst koersie in dit vers naar een
voetenbank. Aboe Dzarr (een metgezel – moge Allah tevreden zijn over hem)
zei: “Ik hoorde de boodschapper van Allah ( ﷺAllahs zegeningen en vrede
zijn met hem) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘De koersie vergeleken
met de ‘arsh is niets dan als een ring gegooid in de woestijn.’” Als de koersie
zich uitstrekt over het volledige universum, en in verhouding tot de ‘arsh is
het slechts een ring in de woestijn, hoeveel groter is dan de ‘arsh, het
grootste object dat Allah de Almachtige geschapen heeft!? Waarlijk, Allah, de
Schepper van zowel de koersie als de ‘arsh, is nog groter: Allah is het Grootst
– Allaahoe Akbar!>>>

<<<(#9) Noot van de vertaler: dit, alsook “sluimer noch slaap overmant
Hem”, weerlegt de opvatting aangaande Allah de Verhevene welke
gebaseerd is op de veronderstelling dat Hij zwakheden en beperkingen heeft
zoals de onvolmaakte mens. Dit vers is een weerlegging van de godslastering
in Exodus 20:11: “Want in zes dagen maakte Jehovah hemel en aarde, de zee,
en alles wat in hen is, en rustte de zevende dag…”, alsook Genesis 2:2: “En op
de zevende dag voltooide God Zijn werk dat Hij gemaakt had; en Hij rustte op
de zevende dag van al Zijn werk dat Hij gemaakt had.” Sayyid Aboe al-A’laa
Mawdoedie gaf in zijn tefsier aan dat in een Urdu vertaling van de Bijbel
“rustte” nu vertaald is als “farigh hua (hield op met werken)”. De vertalers
van Groot Nieuws Bijbel voelden deze gêne wellicht ook, waardoor zij deze
godslastering in Genesis 2:2 (maar niet in Exodus 20:11!) vertaalden als: “…op
de zevende dag hield hij op met al zijn werk”. Maar andere Nederlandstalige
vertalingen, alsook de American Standard Version (ASV) en de King James
Version (KJV) en vele anderen, bevatten nog steeds deze blasfemie.>>>
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<<<(#10) Noot van de vertaler: dit vers is AayatoelKoersie. Geen vers geeft zo’n perfecte informatie
over Allah de Verhevene dan Aayatoel-Koersie.
Daarom heeft een overlevering in Sah’ieh’ Moeslim,
overgeleverd door Oebayy ibn Ka’b, dit vers het
beste vers van de Qor-aan verklaard. Zie voor vele
belangrijke lessen het 139 pagina’s tellende boek
Uitleg
van
Aayatoel-Koersie
van
sheikh
Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien, uitgegeven
door Uitgeverij Momtazah – te bestellen op
www.momtazah.net en www.islamazon.nl.>>>

Wat een geweldige krachtgevende geloofsbelijdenis! Van het kleinste tot het
grootste in het hele universum, alles is afhankelijk van Hem: maar Hij is van
niets afhankelijk. Alle andere machten zijn denkbeeldig. Hij is de Enige Echte
Macht. Wanneer Hij aan onze kant is, hoeven wij niemand te vrezen. Als Hij
niet tevreden is met ons, zal de steun van de hele wereld voor ons
waardeloos zijn. Wereldse machten proberen de mensen te manipuleren
door hen te vertellen wat zij kunnen doen voor hen en wat zij kunnen doen
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tegen hen. Maar iemand die bezield is met Allaahoe Akbar zal niet in
verleiding gebracht worden door de eerste of geïntimideerd worden door de
tweede. De macht van “wereldse machten” verdampt door de takbier: het
uitroepen van Allaahoe Akbar. Er is in feite geen bevrijding buiten dit geloof,
alsook geen onderwerping aan andere mensen met deze overtuiging in je
hart! We kunnen duidelijk zien waarom degenen die aanspraak maken op
wereldse macht zich hierdoor bedreigd voelen.

Wat een geweldige bevrijdende geloofsbelijdenis! Het bevrijdt ons ook van
de slavernij jegens onze eigen begeerten. Zijn Kennis is onbeperkt. Die van
ons extreem beperkt. Wat kunnen we doen behalve Zijn geboden volgen!?
Hij kijkt voortdurend naar ons. We kunnen niet met ongehoorzaamheid
wegkomen door Zijn Alziendheid. Hij zal over ons oordelen en niemand kan
namens ons voorspraak verrichten behalve met Zijn Toestemming. We
kunnen duidelijk zien waarom degenen die bang zijn voor
verantwoordelijkheid zich hierdoor bedreigd voelen.
Wat een geweldige nederigheid gevende geloofsbelijdenis! Het herinnert ons
aan onze nederige positie in het leven met betrekking tot God, zoals de Koran
(Arabisch: Qor-aan) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, degenen
die redetwisten over de verzen van Allah zonder bewijs dat naar hen
gekomen is (#11), hebben slechts trots in hun borstkassen (harten) die zij
nooit kunnen bereiken. (#12)…” [Soerat Ghaafir (40), aayah 56.] We kunnen
duidelijk zien waarom degenen met arrogantie zich hierdoor bedreigd
voelen.
<<<(#11) Noot van de vertaler: zij proberen de waarheid te weerleggen met
valsheid, en zij weerleggen betrouwbaar bewijs met dubieuze argumenten,
zonder bewijs van Allah. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

<<<(#12) Noot van de vertaler: zij zijn te arrogant om zich aan de waarheid
over te geven en degene die het gebracht heeft te volgen. Maar hun
pogingen om de waarheid te onderdrukken en de valsheid te verheffen zal
falen. Integendeel, de waarheid zal zegevieren en hun uitspraken en
inspanningen zullen verslagen worden. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>
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Dit omvat de arrogantie van wetenschap. We zien het in de wetenschapper
die verklaart dat er geen noodzaak is om een spirituele hand van God aan te
roepen, omdat alles een rationele basis heeft. Of de arts die denkt dat hij de
biologische processen kan controleren. (Kijk eens naar alle verklaringen van
de genetische manipulatie experts, euthanasie bepleiters en
bevolkingsbeheersing goeroes.) Aan de andere kant zal een wetenschapper
die vrij is van een dergelijke ziekte kijken naar de processen van dit
universum, het grote ontwerp daarin, de geweldige doelen in elke schepping,
en zichzelf gedwongen voelen om te zeggen: Soebh’aan Allaah (Glorieus is
Allah).

Allaahoe Akbar! Glorieus is Allah! Allah is het Grootst! Evenzo zal een arts
telkens de Hand van God vinden in de levens- en doodstrijd van zijn
patiënten; sommigen bezwijken aan vrij kleine problemen, anderen
overleven ernstige problemen. Allaahoe Akbar!
Allaahoe Akbar is het wapen dat ons de moed geeft om de uitdaging van alle
onderwerping aan te gaan, zowel op politiek als intellectueel gebied. Het laat
ons onze aandacht richten op de Schepper en andere schepsels zoals onszelf
negeren. Tijdens de djihaad in Afghanistan, Kasjmir, of Bosnië, alsook elders,
is de kracht van dit wapen gevoeld door mensen aan beide kanten van het
conflict. Tijdens elk conflict zorgde de uitroep van Allaahoe Akbar voor angst
in de harten van de onderdrukkers. Het versterkte de morele veerkracht van
de moedjahidien met nieuwe niveaus van hoop en moed. En dit is hoe het
moet zijn. Want Allah is het Grootst.
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Hoe de Eigenschappen van Allah
begrepen dienen te worden

De laatste tijd wordt een onderwerp opgerakeld dat voor de broeders en
zusters die al geruime tijd bezig zijn met kennis opdoen duidelijk genoeg is,
maar voor de nieuwe moslims of pas praktiserende moslims nog enige
problemen oplevert. Het gaat namelijk om de vraag of Allah nou wel of geen
handen heeft.

We dienen alle Eigenschappen van Allah te bevestigen die Allah de
Verhevene aangegeven heeft in Zijn Boek (de Qor-aan) of die genoemd zijn
door Zijn boodschapper Moh’ammed ( ﷺsalallaahoe ‘alayhie wa sellem Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), zonder deze te ontkennen of te
vragen naar de hoedanigheid of de betekenis te veranderen of vergelijkingen
te stellen met Zijn schepselen. Allahs Gezicht of Handen etc. zijn
overeenkomstig Zijn Wezen en Zijn Verhevenheid. Er is geen gelijkenis tussen
de Schepper en Zijn schepselen. Dit is het geloof van de ware gelovigen, en
dit was het geloof van alle profeten van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa
(Glorieus en Verheven is Hij) zoals Noeh’ (Noah), Ibraahiem (Abraham),
Moesaa (Mozes) en ‘Iesaa (Jezus) tot aan de laatste der profeten,
Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hen allen).
In het boek Uitleg van de drie fundamentele grondbeginselen van de Islaam
van sheikh Moh’ammed ibn ‘Abdoe l-Wahhaab, uitgelegd door sheikh
Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien (#1), wordt aangegeven bij “Het
aantal zuilen van imaan is zes, namelijk: • dat je gelooft in Allah *126…”
onder punt “(4) Geloof in de Namen en Eigenschappen van Allah (al-Asmaa-e
wa s-Sefaat)”:
“Dit beduidt het bevestigen van alle Namen en Eigenschappen die Allah voor
Zichzelf bevestigd heeft in Zijn Boek of in de Soennah van Zijn boodschapper
( ﷺAllahs zegeningen en vrede zijn met hem), op een manier die past bij
Zijn Majesteitelijkheid, zonder het veranderen of verdraaien van hun
bewoording of betekenis (tah’rief), zonder hen te verwerpen/annuleren
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(ta’tiel), zonder naar het “hoe” te vragen (takyief)) en zonder te verklaren dat
ze zijn zoals de eigenschappen van de schepping (tamthiel).”
).” (Einde citaat.)
<<<(#1) Dit belangrijke boek is uitgegeven door
Uitgeverij
Momtazah
en
te
bestellen
op
www.momtazah.net en www.islamazon.nl.>>>

Alles wat geopenbaard is in het Boek van Allah (de Qoraan) met betrekking tot de Eigenschappen van Allah de
Verhevene, zoals Zijn Aangezicht, Ogen, Handen,
Scheenbeen,
Zijn
Komst,
al-istiwaa-e
(Zijn
Verhevenheid boven de troon) en anderen, of alles
waarmee de boodschapper van Allah ( ﷺAllahs zegeningen en vrede zijn
met hem) Hem mee omschreven heeft in de correcte authentieke
overleveringen (sah’ieh’ ah’aadieth)) met betrekking tot Zijn Eigenschappen,
zoals Zijn Afdaling (Noezoel)) of Zijn Lachen en anderen: de geleerden van de
Qor-aan en de Soennah geloven in de Eigenschappen van Allah en zij
bevestigen dat zij werkelijk
elijk Zijn Eigenschappen zijn, zonder ta-ewiel (hun
betekenissen interpreteren als andere dingen), of tashbieh (ze vergelijken
met iets van Zijn schepping), of ta’tiel (d.w.z. ze volledig negeren of
ontkennen, m.a.w., zeggen dat er geen Aangezicht, geen Ogen,
Og
geen Handen,
geen Schenen zijn voor Allah), of takyief (het toekennen van of vragen naar
de hoedanigheid). Deze Eigenschappen betamen of passen alleen bij (de
Majesteitelijkheid van) Allah de Verhevene (d.w.z. ze zijn overeenkomstig Zijn
Wezen en Zijn Verhevenheid) en Hij lijkt op niets of niemand van Zijn
schepping, zoals Allah de Verhevene aangeeft in Zijn Nobele Qor-aan
Qor
(Nederlandstalige interpretatie): “…er is niets zoals Hem…” [Soerat asShoeraa (42), aayah 11.]
En Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtigee en Majesteitelijke) zegt ook
(Nederlandstalige interpretatie): “En niet één (niemand of niets) is
gelijkwaardig (vergelijkbaar) aan Hem.” [Soerat al-Ikhlaas (112), aayah 4.]
Dit vat het hele argument samen en waarschuwt ons vooral voor
antropomorfisme, de neiging om God – Allah – voor te stellen volgens ons
eigen model, idee of voorstellingsvermogen, een bedrieglijke neiging dat te
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allen tijde en bij alle mensen binnen kan sluipen. (Uit A. Yusuf Ali Quran
Commentary, de herziene versie.)
Met bovenstaande in gedachte gaan we nu kijken naar de vraag: heeft Allah
Handen?
Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Hij (Allah) zei: ‘O
Iblies! Wat belette jou om neer te knielen voor wat Ik met Mijn beide Handen
(#2) geschapen heb (d.w.z. Aadam)!? Was jij hoogmoedig of behoorde jij tot
de verhevenen!?’” [Soerat Saad (38), aayah 75.]
<<<(#2) Dit betekent niet dat Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en
Verheven is Hij) met Zijn Handen werkt zoals mensen dat doen. Allah de
Almachtige hoeft immers maar iets te wensen en het komt tot bestaan. [Zie
b.v. aayah 36:82, waar Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige
interpretatie: “Waarlijk, Zijn Bevel – wanneer Hij iets wil – is slechts dat Hij er
tegen zegt: ‘Wees!’ – waarna het is.”] Dit beduidt dat Allah ‘Azza wa Djel (de
Almachtige en Majesteitelijke) deze dingen Zelf ‘gemaakt’ heeft en dat
niemand anders enig aandeel heeft in hun schepping. Hoe dit maken met
beide Handen gegaan is, is niet bekend.>>>

In dit vers (38:75) schrijft Allah de daad van het scheppen aan Zichzelf toe.
Vervolgens voegt Hij daaraan toe dat Hij dit heeft gedaan met Zijn beide
Handen. Dit is dan ook een specifiek en uniek kenmerk van Aadam (Adam –
vrede zij met hem), namelijk dat Allah hem met Zijn beide Handen heeft
gemaakt. Hetzelfde geldt voor het rechtstreekse gesprek dat plaats heeft
gevonden tussen Allah en Moesaa (Mozes – vrede zij met hem); dit is ook een
uniek kenmerk van Moesaa (vrede zij met hem).
Het is dus Allah Zelf Die ons te kennen geeft dat Hij Handen heeft. Het feit
dat Allah Aadam (vrede zij met hem) met Zijn beide Handen heeft gemaakt
vormt een uitzondering op de rest van de mensen. Het is dan ook niet
toegestaan om beide Handen in dit vers te vertalen met Ni’mah (Gunst) of
Qoedrah (Macht) of Itqaan (Volmaaktheid/Perfectie), want dan zal de
uitzondering die Aadam (vrede zij met hem) ten dele is gevallen niet meer
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van toepassing zijn. Immers, iedereen is middels de Macht en Gunst van Allah
tot stand gekomen.
Deze valse interpretatie zou dan ook Iblies in de gelegenheid stellen om
tegen de Woorden van Allah in te gaan en te zeggen: “En mij heeft U ook
middels Uw Kracht en Gunst tot stand gebracht.”

Er zijn nog steeds mensen die telkens wanneer zij in de Koran (Arabisch: alQor-aan) de term ‘Hand’ tegenkomen, die aan Allah wordt toegeschreven,
ervoor kiezen om de betekenis ervan te verdraaien en te zeggen dat hiermee
de Kracht van Allah wordt bedoeld.
Maar wat te doen als Allah in Zijn Boek spreekt van ‘beide Handen’, zoals hier
het geval is? Gaan zij het dan hebben over ‘beide Krachten’?

En wat te doen als Allah de Verhevene spreekt over Zijn Rechterhand, zoals in
het volgende vers (Nederlandstalige interpretatie): “…en de hemelen zullen
in Zijn Rechterhand opgerold zijn…” [Soerat az-Zoemar (39), aayah 67.]

Moeten wij dan volgens deze mensen bij de uitleg van dit vers spreken van
de Rechterkracht van Allah!?

Dit soort waanzin is het gevolg van de hardnekkige weigering om zich neer te
leggen bij de teksten van de Qor-aan, in tegenstelling tot wat de metgezellen
(moge Allah tevreden zijn over hen) deden. Zij hoorden deze teksten van de
profeet ( ﷺAllahs zegeningen en vrede zijn met hem), maar geen van hen
week af van de letterlijke betekenis naar een metaforische betekenis.

Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) heeft Aadam (vrede zij
met hem) met Zijn Eigen Handen gemaakt. Dit is een grote eer die Aadam
(vrede zij met hem) toekomt. Vandaar dat de mensen zich op de Dag des
Oordeels tot hem (vrede zij met hem) zullen wenden en tegen hem zullen
zeggen: “O Aadam! U bent de vader van de mensen. Allah heeft u met Zijn
Hand gemaakt, blies in u Zijn (een door Hem geschapen) ziel, deed de
engelen voor u neerknielen en heeft u de namen van alles geleerd. Doe dan
voorspraak voor ons bij uw Heer!” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)
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De mensen die enige kennis hebben van de wetenschap van de Arabische
taal weten dat het niet toegestaan is om van de letterlijke betekenis naar een
figuurlijke betekenis af te wijken, behalve als de context (samenhang) van
een zin hierop duidt.

Dus alleen als uit de reeks woorden in syntactisch verband valt op te maken
dat hier niet de letterlijke betekenis wordt bedoeld, maar de figuurlijke
betekenis. Dit kunnen wij het best verduidelijken aan de hand van een
voorbeeld.

Als ik het woord ‘hart’ in mijn mond neem, dan dient de letterlijke betekenis
behouden te blijven. Behalve als uit mijn woorden valt op te maken dat ik
een figuurlijke betekenis wil aanslaan. Als ik bijvoorbeeld zeg: “Ik heb de
laatste tijd veel pijn aan mijn hart,” dan doel ik op de letterlijke betekenis van
het woord ‘hart’. Maar als ik zeg: “Ik woon in het hart van de stad,” dan doel
ik natuurlijk op de figuurlijke betekenis, namelijk het midden van de stad.
Maar zomaar van de letterlijke betekenis afwijken is iets dat indruist tegen
alle regels van de Arabische taal.

En het feit dat er in vers 75 van soerat Saad wordt gesproken over echte
Handen, wordt bevestigd door een overlevering waarvan de
betrouwbaarheid als een paal boven water staat, want deze overlevering is
opgenomen in Sah’ieh’ Moeslim en daarin zegt profeet Moh’ammed ﷺ
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie):
“De rechtvaardigen bevinden zich op de Dag des Oordeels op preekstoelen
van licht aan de Rechterhand van de Meest Barmhartige (Allah). En Zijn beide
Handen zijn rechts.” (Overgeleverd door Moeslim.)
En deze overlevering is een doorn in het oog van diegenen die besmet zijn
met de ziekte van ta-ewiel, oftewel het verdraaien van de teksten. Want hier
zegt de profeet ( ﷺAllahs zegeningen en vrede zijn met hem) dat beide
Handen van Allah rechts zijn. Een uitspraak die geen ruimte meer overlaat
voor verdere interpretaties en andere betekenissen. Dit is een uitspraak die
een ware gelovige in geruststelling brengt en van alle twijfels bevrijdt en hem
doet beseffen dat Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is
Hij) wel degelijk Handen heeft die in geen enkel opzicht te vergelijken zijn
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met de handen van Zijn schepselen en waarvan de hoedanigheid ons niet
bekend is, want Allah de Verhevene zegt namelijk, wat als volgt vertaald kan
worden: “…Er is niets gelijk aan Hem…” [Soerat as-Shoeraa (42), aayah 11.]

De Eigenschappen van Allah de Verhevene dienen niet op een
antropomorfistische manier geïnterpreteerd te worden. Allah is Verheven
boven het beperkte voorstellingsvermogen van de mens, en Zijn
Eigenschappen kunnen niet vergeleken worden met die van Zijn schepping.
Zo hebben dieren poten, ogen en haar (en een stoel, b.v., heeft ook poten).
Maar het feit dat zij dit gemeenschappelijk hebben, betekent niet dat hun
poten, ogen en haar op elkaar lijken. Dus als het duidelijk is dat er tussen de
gemeenschappelijke eigenschappen van schepsels een groot verschil is, dan
is het verschil tussen de Schepper en de schepping nog veel duidelijker en
groter.
Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “…Ken jij iets
gelijkwaardigs aan Hem?” [Soerat Maryam (19), aayah 65.]
Allah Ta’aalaa zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En niets is
gelijkwaardig aan Hem.” [Soerat al-Ikhlaas (112), aayah 4.]

Wij willen zeggen tegen diegenen die besmet zijn met het virus van het
verdraaien van de feitelijke Woorden van Allah de Verhevene: “Jullie hebben
gezegd dat wanneer men de term ‘Hand’ tegenkomt in de Qor-aan en die
toegeschreven wordt aan Allah, dan dien je deze niet letterlijk op te vatten,
maar als beeldspraak. Men moet er volgens jullie een andere draai aan geven
door bijvoorbeeld te zeggen dat ‘Hand’ hier ‘Kracht’ of ‘Gunst’ betekent.
Maar hoe zit het met teksten waarin wordt gesproken over de ‘Beide
Handen’ van Allah? En waag het niet om te zeggen dat het hier met ‘Beide
Gunsten’ vertaald dient te worden, want dan kom je niet meer geloofwaardig
over!”
Sommigen beweren dat het aannemen van deze aayaat (verzen) lijkt alsof wij
ledematen aan Allah toekennen, wat natuurlijk niet waar is. Maar wat deze
mensen niet schijnen te begrijpen is dat het toekennen van een Hand aan
Allah iets is dat vermeld staat in de Qor-aan. Het zijn wij niet, maar Hij (de
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Verhevene) Zelf Die aan Zichzelf Handen heeft toegekend. Het erkennen van
een Hand wil bovendien niet zeggen dat deze Hand gelijk is aan een
menselijke hand of de hand van één van de andere schepselen. Het is een
Hand Die Allah eigen is, een Hand Die bij Zijn Verhevenheid past, een Hand
Die door Perfectie en Volmaaktheid wordt gekenmerkt!
Het vergelijken van de Hand van Allah met die van Zijn schepselen is absolute
koefr (afvalligheid). Dit even voor de duidelijkheid.
Wij komen trouwens nergens in de Soennah tegen dat de profeet ﷺ
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), die aangewezen is als de uitlegger
van de Qor-aan, zegt dat de term ‘Hand’ niet letterlijk opgevat mag worden
en dat er hier sprake is van beeldspraak.

Degene die deze mening erop na houdt heeft zich schuldig gemaakt aan
schending van de religieuze teksten, door de letterlijke Woorden van Allah
hun werkelijke betekenis te ontnemen. Dit terwijl Allah in de Qor-aan te
kennen geeft dat Hij Zijn dienaren met een duidelijke Arabische taal heeft
toegesproken. Dus oorspronkelijk dient de letterlijke betekenis gehandhaafd
te blijven. Want als wij het toestaan om overal een figuurlijke betekenis
achter te zoeken, dan is het einde zoek en dan kan iedereen de Qor-aan op
zijn eigen manier interpreteren.

Daarom heeft Ibnoe ‘Abdil-Barr in zijn boek at-Tamhied gesproken over een
consensus (idjmaa’) onder de geleerden (‘oelemaa-e) over het verbod om
zich bezig te houden met het verdraaien van de betekenissen van de aayaat
van de Qor-aan en de overleveringen (ah’aadieth) van de profeet ﷺ
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en dat men de letterlijke
betekenis in stand dient te houden.
Ook hebben deze mensen zich schuldig gemaakt aan het doen van uitspraken
over Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zonder kennis
(‘ilm) en zonder bewijs (daliel), want Allah de Verhevene zegt iets en zij
beweren dat Hij daarmee op iets anders doelt. En dit is ten strengste
verboden. (Zie het artikel http://uwkeuze.net/het-spreken-namens-dewetgeving-zonder-kennis/.) Zo zegt Allah de Verhevene over de joden, de
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christenen en de heidenen (Nederlandstalige interpretatie): “Zij (de joden,
christenen en heidenen) zeiden: ‘Allah heeft Zich een zoon genomen.’
Verheven is Hij (boven hetgeen zij Hem valselijk toeschrijven)! Hij is alGhaniyy (de Zelfvoorzienende, de Onafhankelijke, de Behoefteloze). Aan Hem
behoort wat in de hemelen en wat op aarde is. Jullie hebben daarvoor (voor
de valsheid die jullie beweren) geen bewijs. Zeggen jullie over Allah wat jullie
niet weten!?” [Soerat Yoenoes (10), aayah 68.]

Allah de Meest Barmhartige zegt in Zijn Nobele Qor-aan (Nederlandstalige
interpretatie): “Zeg (O Moh’ammed): ‘Waarlijk, mijn Heer heeft slechts de
gruweldaden verboden (de zedeloosheid) – wat daarvan zichtbaar is en wat
verborgen is – en de zonden en de onderdrukking – dat is ver van
rechtvaardigheid – en dat jullie deelgenoten toekennen aan Allah waarvoor
Hij geen toestemming neergezonden heeft en dat jullie zeggen over Allah wat
jullie niet weten.’” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 33.]
Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) verbood om
zaken aan Hem toe te schrijven die Hij niet geopenbaard heeft, door leugens
en valse beweringen. (Tefsier al-Moeyassar.)
Aan deze mensen willen wij de volgende vragen voorleggen:
– Wie heeft meer kennis over Allah, jij of Allah Zelf? (Allah!)

– Datgene wat Allah ons over Zichzelf vertelt, is toch de waarheid of niet?
(Ja!)

– Bestaat er volgens jou een boek dat meer duidelijkheid verschaft dan het
Boek van Allah? (Nee!)
– Denk je dat Allah Zijn Boek heeft gevuld met cryptische, mysterieuze
woorden waarvan de betekenissen door de mensen achterhaald dienen te
worden? (Nee!)
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– Wat de profeet ( ﷺAllahs zegeningen en vrede zijn met hem) ons heeft
meegegeven omtrent Allah is toch waarheid of niet? (Ja!)

– De profeet ( ﷺAllahs zegeningen en vrede zijn met hem) is toch degene
met de meeste kennis over Allah (buiten Allah om) of niet? (Ja!)

Dus waarom blijf je dan weigeren om die Eigenschappen aan Allah toe te
kennen die Hij aan Zichzelf in de Qor-aan heeft toegekend en Die door de
profeet ( ﷺAllahs zegeningen en vrede zijn met hem) aan Hem zijn
toegekend in de Soennah!?

Ook is deze handelwijze veiliger omdat het strookt met de handelwijze van
onze vrome voorgangers (as-selef as-saalih’). Zo zegt Ibnoe Khodzaymah in
zijn boek Kitaab at-Tawh’ied, boekdeel 1, blz. 159: “Onze schepper, de
Verhevene, heeft twee Handen, Beiden zijn rechts…”
In Tabaqaat al-H’anaabilah van Aboe Ya’lah, boekdeel 1, blz. 313, staat dat
imaam Ah’med ibnoe H’anbal heeft gezegd: “Men dient te geloven in de
volgende uitspraak van de profeet ( ﷺAllahs zegeningen en vrede zijn met
hem) over Allah, namelijk (Nederlandstalige interpretatie): ‘Zijn Beide
Handen zijn rechts.’ Wie dat niet doet heeft de profeet  ﷺdaarmee
verloochend.”

En de grote exegesegeleerde Ibnoe Djarier at-Tabarie zegt in zijn welbekende
tefsierboek Djaami’oe al-Bayaan ‘an Ta-ewielie Aayi al-Qor-aan, boekdeel 12,
blz. 185, in zijn uitleg van soerat Saad aayah 75: “Allah vertelt ons dat Hij
Aadam met Zijn Beide Handen heeft geschapen” en vervolgens droeg hij een
overlevering voor waarin de grote tefsiergeleerde Moedjaahid vertelt dat de
metgezel Ibnoe ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn over vader en zoon) zei:
“Allah heeft vier zaken met Zijn Eigen Hand geschapen, namelijk: de Troon,
(de Tuin van) ‘Adn, de Pen en Aadam en vervolgens zei Hij tegen alles ‘wees’
waarna het er was.”

Tevens zegt de exegesegeleerde al-Aaloesie in zijn tefsier Roeh’ al-Ma’aanie,
boekdeel 12, blz. 216: “Onze vrome voorgangers kennen een Hand toe aan
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Allah op een wijze die bij Hem, de Verhevene, past en zij zeggen niet dat
Hand hier voor Qodrah (Macht) of Ni’mah (Gunst) staat…”

Verder zegt hij: “Ibnoe Djarier, Aboe as-Shaykh in zijn boek al-‘Adhamah en
al-Bayhaqie hebben een overlevering aangehaald waarin Ibnoe ‘Oemar
(moge Allah tevreden zijn over vader en zoon) heeft gezegd: “Allah heeft vier
zaken met Zijn Eigen Hand geschapen, namelijk: de Troon, (de Tuin van) ‘Adn,
de Pen en Aadam en vervolgens zei hij tegen alles ‘wees’ waarna het er was.”
In een andere overlevering (h’adieth) is ook gezegd dat Allah de Verhevene
de Thora met Zijn Hand heeft geschreven, en in andere (correcte)
overleveringen waarin zich een discussie ontwikkelt tussen Aadam en
Moesaa (vrede zij met hen), zegt Moesaa tegen Aadam (Nederlandstalige
interpretatie): “Jij bent Aadam die Allah met Zijn Eigen Hand heeft
geschapen…” en ook als de mensen op de Dag des Oordeels op zoek gaan
naar de vrome personen die voorspraak voor hen zouden kunnen doen,
komen zij bij Aadam terecht en zeggen tegen hem: “Jij bent Aadam, de vader
van de mensen en die Allah met Zijn Eigen Hand heeft geschapen.” Dus ook
zij geven te kennen dat het scheppen van Aadam door Allah met zijn Eigen
Handen een unieke gebeurtenis is.

Ook zegt imaam Aboe H’aniefah in zijn boek al-Fiqh al-Akbar het volgende:
“Aan Allah behoort een Hand, een Gezicht en een Nefs, zoals Hij te kennen
geeft in de Qor-aan. Dus datgene wat Allah aan Zichzelf toeschrijft in de Qoraan wat betreft Gezicht, Handen en Nefs, zijn Eigenschappen van Allah
waarvan de hoedanigheid niet bekend is. En het is niet toegestaan om Zijn
Hand te vertalen met Zijn Macht of Zijn Gunst, want dit is een ontkenning van
Zijn Eigenschappen…” (Al-Fiqh al-Akbar, met uitleg van al-Qaarie, blz. 302.)
Het probleem van dit soort mensen is dat zij niet in staat zijn om de
Eigenschappen van Allah los te zien van die van de schepselen. Telkens als
Allah in de Qor-aan een Hand aan Zichzelf toekent, zien zij een hand voor zich
die gelijkenis vertoont met de hand van de mensen. Dus hun hersenen zijn
zodanig ingesteld dat zodra zij de term ‘Hand’ horen, zij dan een voorstelling
gaan maken van de vorm en de hoedanigheid van deze Hand. En dit is iets
dat als koefr (ongeloof) wordt beschouwd. Dit wordt ook wel tashbieh of
tadjsiem genoemd.
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Deze mensen zijn wat betreft de Eigenschappen van Allah niet in staat om
dezelfde weg in te slaan als onze vrome voorgangers en te zeggen: “Ja, Allah
heeft wel degelijk een Hand. Maar hoe deze Hand eruit ziet is ons niet
bekend, want Hij zegt namelijk, wat als volgt vertaald kan worden: “…Er is
niets gelijk aan Hem…” [Soerat as-Shoeraa (42), aayah 11.]
De Hand die aan Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is
Hij) wordt toegeschreven wordt in sommige overleveringen op een zodanige
wijze genoemd dat het absoluut niet ontdaan mag worden van haar
letterlijke betekenis. Want soms wordt er gesproken over grijpen (oftewel
beetpakken) en schudden. Zo staat er in een overlevering van al-Boekhaarie
en Moeslim dat de profeet ( ﷺAllahs zegeningen en vrede zijn met hem)
heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Allah pakt de hemelen beet
met Zijn Hand, en de aarde met Zijn andere Hand, vervolgens schud Hij deze
op en neer, zeggende: ‘Ik ben de Koning.’”

Dus, beste mensen, de meest veilige manier betreffende de Namen en
Eigenschappen van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) is
het toekennen van die Namen en Eigenschappen aan Allah, die Hij aan
Zichzelf heeft toegekend in de Qor-aan of die door de profeet ( ﷺAllahs
zegeningen en vrede zijn met hem) aan Hem zijn toegekend in de Soennah.
Zonder het ontkennen ervan, de betekenissen ervan te verdraaien, het
toekennen van een hoedanigheid eraan en het trekken van gelijkenissen met
Zijn schepselen. Ook pleiten wij Allah de Verhevene vrij van alles waar Hij zich
van heeft vrijgepleit. Wij pleiten Allah vrij van alle tekortkomingen en kennen
Hem de Eigenschappen van Perfectie toe. En dit is precies wat bevestigd
wordt in de volgende aayah (Nederlandstalige interpretatie): “…Er is niets
gelijk aan Hem en Hij is as-Samie’ (de Alhorende), al-Basier (de Alziende).”
[Soerat as-Shoeraa (42), aayah 11.]
Dus Allah – al-Khaaliq (de Schepper) – is in geen enkel opzicht te vergelijken
met zijn schepselen, maar Hij is wel in het bezit van eigenschappen zoals het
gehoor en het gezichtsvermogen; eigenschappen die dezelfde benaming
hebben als de eigenschappen van mensen, maar die in geen enkel opzicht
gelijkenissen met elkaar vertonen. Dat is het credo/de geloofsleer (al‘aqiedah) van Ahloe as-Soennah wal-Djamaa’ah. Wie anders beweert is een
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dwaalgeest die zich vergist. Hij kan zichzelf wel toeschrijven aan Ahloe asSoennah, zoals een aantal hedendaagse stromingen doen, o.a. al-Brelwiyah,
al-Qadiyaaniyah, al-Mo’tazilah, ar-Rafidah, an-Noraniyyah enz., maar Ahloe
as-Soennah hebben niets met hen te maken en pleiten zich vrij van hun
afdwalingen.
Het meest bizarre is dat deze mensen zeggen dat Allah wel Horende en
Ziende is – eigenschappen die ook in de Qor-aan staan aangegeven – maar
tegelijkertijd andere eigenschappen, zoals Handen, die in hetzelfde Boek
voorkomen, blijven ontkennen. En als je hen vraagt waarom, dan zeggen zij
omdat een mens ook handen heeft, en Allah zegt dat niets gelijk is aan Hem
en dus kiezen wij ervoor om deze eigenschap te verwerpen. Maar volgens mij
zijn zij vergeten dat een mens ook horende en ziende is. Of gaan zij zeggen
dat Zijn Gehoor en Gezichtsvermogen anders zijn dan die van de mensen!? In
dat geval zeggen wij tegen hen: “Wees consequent en pas dit toe bij alle
Eigenschappen van Allah en zeg dat Zijn Handen ook anders zijn dan die van
de mensen.” Tot slot vraag ik Allah om ons te behoeden voor afdwaling.

39 | w w w . u w k e u z e . n e t

God in de islam

De Schone Namen van Allah

De Schone Namen van Allah

Samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah. [Bronnen zijn o.a. het boek
Asmaa-e Allaah al-H’oesnaa (blz. 6-8), The Alim for Windows (uitgegeven
door ISL Software Corporation) en www.islamqa.info.]
Alle lof zij Allah, de Heer der werelden. Allahs zegeningen en vrede zijn met
de profeet Moh’ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hen in
het goede volgt.
Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie):

- “Allah! Er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve
Hij. Aan Hem alleen behoren de meest Schone Namen (Asmaa-e oelH’oesnaa).” [Soerat Taa Haa (20), aayah 8.]

- “En aan Allah behoren de Schone Namen (al-Asmaa-e al-H’oesnaa), dus
roep Hem daarmee aan en verlaat degenen die afwijken van Zijn Namen (#1).
Zij zullen vergolden worden voor wat zij gewoon waren te doen.” [Soerat alA’raaf (7), aayah 180.]
<<<(#1) Door deze te ontkennen, of oneerbiedige spraak te uiten jegens deze
Namen etc.>>>

- “Zeg (O Moh’ammed): ‘Roep Allah aan, of roep ar-Rah’maan (de Meest
Barmhartige) aan – hoe jullie Hem ook aanroepen – aan Hem behoren de
Schone Namen (al-Asmaa-e oel-H’oesnaa)…” [Soerat al-Israa-e (17), aayah
110.]
Allah (Allaah) is Degene Die aanbeden dient te worden, Degene Die het recht
heeft om aanbeden te worden door de gehele schepping, omdat Hij alle
Eigenschappen van aanbidding bezit, namelijk Eigenschappen van
volmaaktheid. (Sharh’oe asmaa-ie llaahie al-h’oesna fie dhaw-ie l-kietaabie
wa s-soennah, p. 162.)
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De afgoden werden aalihah (goden) genoemd, omdat de moeshrikien
(afgodenaanbidders, polytheïsten) hen aanbaden in plaats van Allah de
Verhevene, en zij beweerden dat zij dat verdienden. Enkele geleerden zeggen
dat “Allah”, of eigenlijk “Allaah”, afgeleid is van het woord “al-ilaah” (de
God). Dit was de mening van Ibn al-Qayyim en andere geleerden. Allah is de
Naam van de Enige Ware God en uit deze Naam komen al Zijn andere
Namen. In het Aramees, de taal van Jezus (vrede zij met hem), wordt Hij Elah
genoemd, in het Hebreeuws Jehovah en christenen noemen Hem de Vader.

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) heeft, in
tegenstelling tot wat veel mensen denken, meer dan 99 Schone Namen. We
dienen in al Zijn Namen te geloven, zowel de Namen die bij ons bekend zijn
als de Namen die wij niet kennen, omdat dit een onderdeel is van imaan
(geloof). De Namen van Allah halen verschillende aspecten van Allah naar
voren en duiden Zijn Verheven Eigenschappen en Rollen aan.
Al-Boekhaarie (2736) en Moeslim (2677) leveren over van Aboe Hoerayrah
(moge Allah tevreden zijn over hem) dat de boodschapper van Allah ﷺ
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige
interpretatie): “Allah heeft 99 Namen, honderd min één. Eenieder die ze leert
zal het Paradijs binnengaan.” [Het leren betekent de Namen kennen met het
hart (er in geloven) en er naar handelen.]
Enkele geleerden [zoals Ibn H’azm (rah’imahoellaah)] hebben deze h’adieth
uitgelegd dat de Namen van Allah beperkt zijn tot dit aantal (zie alMoeh’allaa, 1/51). Maar wat Ibn H’azm heeft gezegd wordt niet ondersteund
door de meerderheid van de geleerden. Sommige van hen [zoals an-Nawawie
(rah’imahoellaah)] verklaren juist dat er een overeenstemming (idjmaa’)
onder de geleerden is dat de Namen van Allah niet beperkt zijn tot dit aantal.
Het lijkt erop dat zij de mening van Ibn H’azm vreemd vinden en het
beschouwen als iets waar men geen aandacht aan dient te besteden.

Als bewijs voor hun mening dat de Meest Schone Namen van Allah niet
beperkt zijn tot 99, gebruiken zij de h’adieth die overgeleverd is door Ah’mad
van ‘Abdoellaah ibn Mas’oed (moge Allah tevreden zijn over hem), die zei:
“De boodschapper van Allah ( ﷺAllahs zegeningen en vrede zijn met hem)
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heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Er is niemand die geteisterd
wordt door leed en verdriet, en zegt: ‘Allaahoemma inni ‘abdoeka ibnoe
‘abdika, ibnoe amatik naasiyatie biyadik, maadin fiyya h’oekmoeka, ‘adloen
fiyya qadaa’oeka, As’aloeka bikoelli ismin hoewa laka sammayta bihi nafsaka
aw anzaltahoe fi kitaabika aw ‘allamtahoe ah’adan min khalqika aw
ista’tharta bihi fi ‘ilm il-ghayb ‘indaka an tadj’al al-Qoer-aana rabie’a qalbi
wa noer sadri wa djalaa-e h’oezni wa dhahaab rammi [O Allah! Ik ben Uw
dienaar, de zoon van Uw dienaar, de zoon van Uw dienares. Mijn lot (#2) is in
Uw Handen. Uw oordeel over mij is zeker. Gerechtigheid over mij berust op
Uw bevel. Ik vraag U bij elke Naam die aan U toebehoort waarmee U Uzelf
genoemd hebt, die U in Uw Boek geopenbaard hebt of die U aan één van Uw
schepselen onderwezen hebt of datgene wat U in de kennis van het
onwaarneembare gelaten hebt, om de Qor-aan de bron van mijn hart en het
licht van mijn borst, de verlosser van mijn verdriet en de bevrijder van mijn
wanhoop te laten zijn].’’” Hem werd gevraagd: “O boodschapper van Allah!
Moeten wij dit leren?” Hij ( ﷺAllahs zegeningen en vrede zijn met hem)
zei: “Natuurlijk, iedereen die het hoort dient het te leren.” [Authentiek
(sah’ieh’) gekwalificeerd door al-Albaanie in al-Silsilah as-Sah’ieh’ah, 199.]
<<<(#2) Letterlijk staat er in de Arabische tekst “naasiyatie”, wat een lok haar
op het voorhoofd betekent. Maar de betekenis hiervan is echter “het lot”.>>>

Het zinsdeel “…of datgene wat U in de kennis van het onwaarneembare hebt
gelaten…” duidt aan dat er Schone Namen van Allah zijn die Hij bij Zich heeft
gehouden in de kennis van het Onwaarneembare, en waarover niemand van
Zijn schepselen bericht is. Dit duidt aan dat er meer dan 99 Namen zijn.
Shaykh al-Islaam [d.w.z. Ibn Taymiyyah (rah’imahoellaah)] heeft in Madjmoo’
al-Fataawaa (6/374) over deze h’adieth gezegd: “Dit duidt aan dat Allah de
Verhevene meer dan negenennegentig Namen heeft.”
En hij zei (22/482): “Al-Khattaabie zei: ‘Dit duidt aan dat Hij Namen heeft die
Hij bij Zich bewaard heeft, en dit duidt aan dat de woorden ‘Allah heeft 99
Namen, honderd min één, eenieder die ze leert zal het Paradijs binnengaan’
betekenen dat er 99 van Zijn Namen iemand het Paradijs binnen laten gaan,
en wel eenieder die ze leert. Dit is hetzelfde als men zegt: ‘Ik heb duizend
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dirhams die ik heb gereserveerd voor liefdadigheid,’ zelfs als zijn vermogen
groter is dan dit. In de Qor-aan zegt Allah de Almachtige (Nederlandstalige
interpretatie): ‘En aan Allah behoren de Schone Namen, dus roep Hem
daarmee aan…’ [soerat al-A’raaf (7), aayah 180].’”
Allah de Almachtige heeft ons bevolen om Hem aan te roepen met Zijn
Namen in algemene zin. Hij zei niet dat Hij slechts 99 Namen heeft.

An-Nawawie (rah’imahoellaah) verklaarde in Sharh’ Sah’ieh’ Moeslim dat de
geleerden het hier unaniem over eens zijn, en hij zei: “De geleerden zijn het
unaniem eens dat deze h’adieth niet betekent dat Allah slechts 99 Namen
heeft, of dat Hij geen andere Namen heeft naast deze 99. De h’adieth
betekent eerder dat eenieder die ze leert het Paradijs zal binnengaan. Het
punt is dat iemand het Paradijs binnen mag gaan als hij ze leert, niet dat het
aantal beperkt is tot deze Namen.”
Sheikh Ibn ‘Oethaymien (rah’imahoellaah) werd gevraagd over deze kwestie
en hij zei: “De Namen van Allah zijn niet beperkt tot een bepaald aantal. Het
bewijs hiervoor zijn de woorden van de profeet ( ﷺAllahs zegeningen en
vrede zijn met hem) in de sah’ieh’ h’adieth (Nederlandstalige interpretatie):
“O Allah! Ik ben Uw dienaar, de zoon van Uw dienaar… …Ik vraag U bij elke
Naam die aan U toebehoort waarmee U Uzelf genoemd hebt, die U in Uw
Boek geopenbaard hebt of die U aan één van Uw schepselen onderwezen
hebt of datgene wat U in de kennis van het onwaarneembare gelaten hebt…”
Wat Allah de Verhevene bij Zich bewaard heeft in de kennis van het
onwaarneembare (al-ghayb), kan men niet weten en wat men niet kan weten
is onbeperkt.

Met betrekking tot de woorden van de profeet ( ﷺAllahs zegeningen en
vrede zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “Allah heeft 99 Namen,
honderd min één. Eenieder die ze leert zal het Paradijs binnengaan,” dit
betekent niet dat Hij geen andere Namen heeft naast deze, het betekent
eerder dat eenieder die deze 99 van Zijn Namen leert het Paradijs zal
binnengaan. Dit is net zoals de Arabieren zeggen: ‘Ik heb honderd paarden
welke ik heb voorbereid voor de djihaad omwille van Allah,’ wat niet
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betekent dat de spreker slechts honderd paarden heeft, maar deze honderd
zijn voorbereid voor dit doel.” (Madjmoo’ Fataawaa Ibn ‘Oethaymien, 1/122.)

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn over hem) heeft verhaald dat de
boodschapper van Allah ( ﷺAllahs zegeningen en vrede zijn met hem)
heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Allah heeft negenennegentig
Namen, honderd min één; en degene die ze allemaal met zijn hart onthoudt
zal het Paradijs binnengaan.” Om iets te laten tellen betekent het te kennen
met het hart (er in geloven – en dienovereenkomstig handelen) en niet
simpelweg van buiten leren. (Sah’ieh’ al-Boekhaarie.)
Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn over hem) heeft ook verhaald:
“Allah heeft negenennegentig Namen, d.w.z. honderd min één; en eenieder
die in hun betekenis gelooft en er naar handelt, zal het Paradijs binnengaan:
Allah is witr (één) en houdt van ‘de witr‘ (d.w.z. oneven getallen).” (Sah’ieh’
al-Boekhaarie.)

De profeet ( ﷺAllahs zegeningen vrede en zijn met hem) hoorde eens
iemand smeekbeden verrichten tot Allah de Verhevene tijdens zijn gebed,
maar hij sprak geen smeekbede uit voor de profeet ﷺ, waarop hij zei
(Nederlandstalige interpretatie): “Deze man haastte zich in zijn gebed.” Toen
riep hij hem en zei tegen hem en iemand anders: “Als iemand van jullie
smeekbeden verricht, laat hij zijn smeekbede beginnen met het prijzen van
de Naam van Allah, dan smeekbeden voor de profeet en dan vragen wat hij
wil.” (Al-Boekhaarie en Moeslim.)
Dus als je smeekbedes (doe’aa-e) verricht, roep dan als eerste Allah de Meest
Verhevene aan met Zijn Schone Namen die bij ons bekend zijn en prijs Hem.
Allah Ta’aalaa zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Roep Allah aan, of
roep ar-Rah’maan (de Meest Barmhartige) aan – hoe jullie Hem ook
aanroepen – aan Hem behoren de Schone Namen (al-Asmaa-e oel-H’oesna).”
[Soerat al-Israa-e (17), aayah 110.]
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Het kennen van de Schone Namen van Allah is zeer belangrijk om de
volgende redenen:

Kennis (‘ilm) over Allah de Verhevene en Zijn Namen en Eigenschappen is de
meest edele en beste kennis van alle kennis, omdat het niveau van eer van
elke soort kennis afhankelijk is van het onderwerp, en het onderwerp in dit
geval is Allah, Verheven en Geprezen is Hij, door Zijn Namen en
Eigenschappen en Daden. Je bezig houden met het zoeken naar deze kennis
en het nauwkeurig bestuderen, is het streven naar het hoogste doel en het
verkrijgen van deze kennis is één van de beste geschenken die een persoon
gegeven kan worden. Omdat de profeet ( ﷺAllahs zegeningen en vrede
zijn met hem) het zeer duidelijk uitlegde met veel enthousiasme,
discussieerden de sah’aabah (metgezellen – moge Allah tevreden zijn over
hen) hier nooit over, wat ze over enkele van de wetten (ah’kaam) wel deden.

Het kennen van God – Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke)
– zorgt ervoor dat een persoon van Hem houdt en Hem vreest, en zijn
vertrouwen in Hem stelt en zijn daden oprecht voor Allah Ta’aalaa verricht.
Dit is de essentie van het menselijke geluk. Daarentegen zal een gebrek aan
kennis over Allah ervoor zorgen dat men Allah niet volgens Zijn juiste waarde
inschat en Hem dus gemakkelijker ontkent of ongehoorzaam is. Dus leer Allah
kennen door Zijn Namen en Eigenschappen te bestuderen.

Het kennen van Allah door Zijn Schone Namen laat iemands imaan (geloof)
toenemen, zoals sheikh ‘Abdoer-Rah’maan ibn Sa’die (rah’imahoellaah) heeft
gezegd: “Het geloven in en het kennen van de Meest Schone Namen van
Allah omvat de drie soorten van tawh’ied: Tawh’ied ar-Roeboobiyyah
(Eenheid van Allahs Heerschappij), Tawh’ied al-Oeloohiyyah (Eenheid van
aanbidding) en Tawh’ied al-Asmaa-e was-Sifaat (Eenheid van Allahs Namen
en Eigenschappen). Deze drie soorten van tawh’ied vormen de essentie en
vreugde van het geloof (het woord dat hier vertaald is als ‘vreugde’ duidt op
vrede en rust, tegengesteld aan stress), en deze kennis is de basis en het doel
van geloof. Hoe meer een persoon leert over de Namen en Eigenschappen
van Allah, des te meer zijn imaan zal toenemen en des te sterker zijn
overtuigingen zullen worden.” (At-Tawdieh wa’l-Bayaan li Shadjarat al45 | w w w . u w k e u z e . n e t
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Imaan, door as-Sa’die, blz. 41.) (Voor diverse artikelen over tawh’ied, zie
http://uwkeuze.net/monotheisme-tawhied/.)

Allah de Verhevene schiep Zijn schepsels om Hem te kennen en te
aanbidden. Dit is wat er van hen verwacht wordt en wat zij dienen te doen,
zoals Ibn al-Qayyim (moge Allah hem genadig zijn) zei: “De sleutel van de
oproep van de boodschappers, de essentie van hun boodschap, is Allah te
kennen door middel van Zijn Namen en Eigenschappen en Daden, omdat dit
het fundament is waarop de rest van de boodschap, van het begin tot het
eind, gebouwd is.” (As-Sawaa-iq al-Moersalah ‘ala al-Djahmiyyah walMoe’attilah, door Ibn al-Qayyim, 1/150-151.)

Dus wanneer een persoon zich bezig houdt met het leren over Allah, dan
doet hij hetgeen waarvoor hij geschapen is. Maar als hij deze zaak
veronachtzaamt, dan verzuimt hij datgene waarvoor hij geschapen is. De
betekenis van geloof is niet slechts het uitspreken van woorden zonder Allah
de Verhevene te kennen, omdat waar geloof in Allah betekent dat de dienaar
de Heer kent waarin hij gelooft en dat hij inspanningen verricht om over Allah
te leren door Zijn Namen en Eigenschappen te bestuderen. Hoe meer hij leert
over Allah Ta’aalaa, des te meer zijn geloof zal toenemen.
Kennis over de Namen van Allah is de basis van alle andere kennis, zoals Ibn
al-Qayyim (rah’imahoellaah) heeft gezegd: “Kennis over de Meest Schone
Namen van Allah is de basis van alle andere kennis, want de doelen van alle
andere takken van kennis zijn ofwel geschapen of bevolen door Hem (de
verschillende takken van kennis behandelen ofwel voorwerpen die door Hem
geschapen zijn, of hebben betrekking op wetten en leiding die door Hem
geopenbaard zijn). De reden van de schepping en leiding wordt gevonden in
Zijn Meest Schone Namen [omdat Hij de Schepper is (al-Khaaliq)], Hij schept
dingen; omdat Hij de Gids naar het Juiste Pad is (ar-Raashid), Hij openbaart
leiding, enzovoorts)… Het kennen van de Meest Schone Namen is de basis
van alle doelen van kennis, omdat alle kennis afstamt van deze Namen…”
(Badaa’i’ al-Fawaa’id, door Ibn al-Qayyim, 1/163.)
Dus leer jouw Heer kennen door Zijn Namen te bestuderen. Weet dat hij alBarr (de Zorgzame, de Bron van alle Goedheid), al-Waliyy (de Beschermer, de
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Helper) en al-‘Afoew (de Schenker van Vergiffenis) is. Maar Hij is ook alKhaafid (de Vernederaar), al-Moentaqim (de Vergelder) en ad-Daarr (de
Brenger van Nood).

Allah ar-Rah’maan (de Meest Barmhartige) zegt in Zijn Nobele Koran
(Nederlandstalige interpretatie): “Hij is Allah, Degene naast Wie er geen god
aanbeden dient te worden, al-Malik (de Koning), al-Qoeddoes (de
Allerheiligste), as-Salaam (Degene Die vrij is van alle tekortkomingen), alMoe-emin (de Schenker van veiligheid), al-Moehaymin (de Getuige over Zijn
schepping), al-‘Aziez (de Almachtige), al-Djabbaar (de Onderwerper), alMoetakabbir (de Majestueuze). Glorieus is Allah (en Verheven) boven al
hetgeen zij als deelgenoten toekennen. Hij is Allah, al-Khaaliq (de Schepper),
al-Baarie-e (de Voortbrenger), al-Moesawwir (de Vormgever). Aan Hem
behoren de meest Schone Namen. Alles wat in de hemelen en de aarde is,
verheerlijkt Hem. En Hij is al-'Aziez (de Almachtige), al-H’akiem (de Alwijze).”
[Soerat al-Hashr (59), aayah 23-24.]
Allah is al-Malik (de Koning): Degene Die bepaalt wat toegestaan en
verboden is betreffende Zijn gehele schepping; de Bezitter daarvan; Zijn
schepping valt onder Zijn heerschappij, onderwerping en bepaling. (Tefsier
H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.)
Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde: “De profeet
( ﷺAllahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige
interpretatie): ‘Op de Dag der Opstanding zal Allah de aarde grijpen en de
hemel oprollen met Zijn Rechterhand en zeggen: ‘Ik ben de Koning! Waar zijn
de koningen van de aarde?’’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, 9/7382.)

Al-Aaloesie zei over al-Qoeddoes (de Allerheiligste): “Degene Die het meest
zuiver is en zonder gebreken, of Degene Die de volmaaktheid bezit in alle
Eigenschappen Die aan Hem voorbehouden zijn, of Degene Die niemand kan
omschrijven of verbeelden. (Nahdjoe al-Asmaa-e fie Sharh’ie Asmaa-ie
Allaahie al-H’oesnaa van Moh’ammed al-Mah’moed an-Nadjdie.)
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Allah is as-Salaam: Hij is vrij van alle gebreken en tekortkomingen vanwege
Zijn perfectie in Zijn Wezen, Eigenschappen en Daden. (Tefsier Ibn Kethier.)

Allah is al-Moe-emin (de Schenker van veiligheid): Degene Die aan Zijn
dienaren de gunst van veiligheid en rust schenkt en Degene Die Zijn
boodschappers heeft bevestigd doordat Hij hen wonderen liet tonen die
aanduiden dat zij waarachtig zijn betreffende datgene wat zij van Hem
verkondigen. (At-Tefsier al-Waseet lil Qor-aanie l-Kariem van Moh’ammed
Sayyied Tantaawie.)

Allah is al-Moehaymin (de Getuige over Zijn schepping): Degene Die op de
hoogte is van de onzichtbare dingen en de geheimen, Die alles met Zijn
Kennis omvat. Al-Baghawie zei: “De Getuige over Zijn dienaren door hun
daden.” (Zie ook Sharh’ Asmaa-oe llaahie fie Dhaw-ie l-Kietaabie wa sSoennah van Sa’ied ibn ‘Alie ibn Wahf al-Qah’taanie.)
Allah is al-Djabbaar (de Onderwerper): Degene Die iedereen aan Zijn Wil laat
onderwerpen, niemand kan Hem dwingen om iets te doen en niemand kan
uit Zijn greep ontsnappen. (Tefsier al-Qaasimie.)

Allah is al-Moetakabbir (de Majestueuze): Degene Die de Majesteitelijkheid
en Grootsheid bezit en Die vrij is van alle soorten gebreken en onrecht.
(Taysier al-Kariem ar-Rah’maan fie Tefsierie Kalaamie al-Mannaan van asSa’die.)
Je imaan (geloof) zal door het bestuderen van Zijn Namen enorm toenemen,
in shaa-a Allaah. (Zie ook het artikel http://uwkeuze.net/10-manieren-om-jeimaan-geloof-te-vermeerderen/.) Want, beste broeder en zuster, Allah is alMoe’izz (de Schenker van Eer), maar ook al-Moedzill (de Onteerder). Allah is
al-Moeh’yie (de Schenker van Leven), maar ook al-Moemmit (de Schenker
van Dood). Weet, beste broeder en zuster, dat alles wat jij bezit, jij alleen
bezit omdat Allah jou dat gegeven heeft, want Hij is al-Wahhaab (de
veelvuldige Schenker) en ar-Razzaaq (de voortdurende Schenker van
veelvuldige voorzieningen).
48 | w w w . u w k e u z e . n e t

God in de islam

De Schone Namen van Allah

Beste moslim en moslimah, weet dat Allah al-Moeta’aalie (de Meest
Verhevene) alles ziet wat jij doet, want Hij is al-Basier (de Alziende), Hij ziet
zelfs een zwarte mier die ‘s nachts op een donkere steen loopt. En jouw Heer
en Schepper weet welke woorden er uit jouw mond komen, want Hij is asSamie’ (de Alhorende). Vrees Allah alleen, want Hij is al-Qaadir (de Machtige)
en al-Moeqtadir (de Meest Machtige).

Allah al-Wadoed (de Liefdevolle, jegens de vrome gelovigen) zegt
(Nederlandstalige interpretatie): “Hij is al-Awwal (de Eerste) en al-Aakhir (de
Laatste) en ad-Dhzaahir (de Hoogste) en al-Baatin (de Meest Nabije) en Hij is
Alwetend over alles.” [Soerat al-H’adied (57), aayah 3.]

Allah is al-Awwal (de eerste) en Hij is al-Aakhir (de Laatste). Dit betekent:
“Toen er niets was, was Hij er; en wanneer er niets zal zijn, zal Hij er zijn.”
Hier kan de vraag ontstaan: hoe komt dit overeen met de onsterfelijkheid en
het eeuwige leven van de bewoners van het Paradijs en de Hel zoals dat
genoemd is in de Qor-aan, terwijl Allah alleen de Laatste en Eeuwige is? Het
antwoord wordt door de Qor-aan zelf gegeven (Nederlandstalige
interpretatie): “...Alles is vergankelijk, behalve Zijn Aangezicht (d.w.z. Allah
Zelf)...” [Soerat al-Qasas (28), aayah 88.] Met andere woorden, geen
schepsel is op eigen vermogen onsterfelijk; als iets bestaat of continu blijft
voortbestaan, dan is dat zo omdat Allah de Almachtige het zo houdt, en het
kan alleen bestaan als Hij het laat bestaan. (Tafheem-ul-Qur’an, Sayyid Aboe
al-A’laa Mawdoedie.)

Allah is ad-Dhzaahir (de Hoogste). Ibn Djarier zei hierover: “Hij is de hoogste
boven alles, niets is hoger dan Hem.” (Djaamie’oe l-Bayaan 27/124.) AzZaddjaadj zei: “Ad-Dhzaahir is Degene Die zichtbaar is voor het verstand door
Zijn argumenten, de bewijzen van Zijn bestaan en de bewijzen van Zijn
uniciteit. Het is ook mogelijk dat ad-Dhzaahir ‘de Machtige’ betekent.” (Naar
Nahdjoe al-Asmaa-e fie Sharh’ie Asmaa-ie Allaahie al-H’oesnaa van
Moh’ammed al-Mah’moed an-Nadjdie.)
Allah is al-Baatin (de Meest Nabije). Ibn Djarier zei hierover: “Hij is al-Baatin
tegenover alles, niets is het dichtst bij iets anders behalve Hij, zoals Hij zegt
(Nederlandstalige interpretatie): “…en Wij zijn dichter bij hem dan zijn
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halsslagader.” [Soerat Qaaf (50), aayah 16.] (Djaamie’oe l-Bayaan 27/124.)
Az-Zaddjaadj zei: “Al-Baatin is de Alwetende over de inhoud van dingen. Men
gebruikt het werkwoord batantoe om aan te duiden dat men innerlijk en
uiterlijk woorden en daden kent. En Allah is op de hoogte van alle innerlijke
en uiterlijke woorden en daden. (Tefsier al-Asmaa-e, blz. 61.) Al-Khattaabie
zei: “Al-Baatin is Degene Die buiten het zicht van de schepping is. Niemand
kan een idee vormen van Zijn hoedanigheid. De betekenis van al-Baatin kan
ook zijn: het niet zichtbaar zijn voor anderen en Zijn Verhevenheid voor de
gedachten van de overpeinzers. De Alwetende over zaken die zichtbaar zijn
en de Kenner van zaken die onzichtbaar zijn. (Sha-enoe d-doe’aa-e, blz. 88.)
Al-H’oelaymie zei: “Al-Baatin is Degene Die niet waargenomen kan worden,
maar door Zijn invloeden en daden gekend wordt.” (Al-Minhaadj 1/196.)
(Naar Nahdjoe al-Asmaa-e fie Sharh’ie Asmaa-ie Allaahie al-H’oesnaa van
Moh’ammed al-Mah’moed an-Nadjdie.)

O beste gelovigen! Wees bewust van het feit dat Allah de Almachtige van
alles op de hoogte is, want Hij is al-‘Aaliem (de Alwetende), en geen blad valt
van een boom of Allah de Verhevene weet ervan. Verricht je aanbidding
alleen voor Allah, want Hij is al-H’akam (de Rechter) en Hij is al-H’aasieb (de
Opsteller van de Rekening), niemand oordeelt behalve Hij. Allah is alDjaami’a (de Verzamelaar) en tot Hem keren wij allemaal terug.

<<<Waarschuwing!!! Er is een boekje op de markt (geschreven door een
soefi) met de titel “De Schone Namen van Allah” dat de Schone Namen van
Allah en de betekenis vermeldt, en ook op internet is dit te lezen. Hier staat
echter ook bij dat als je een x aantal keren een bepaalde Naam zegt, dat je
dan bepaalde dingen kunt verkrijgen. Sheikh ‘Abdoellaah ibn Moenayyi’ heeft
hierover gezegd: “Dit is niet toegestaan en als men er in gelooft, dan is dit
een bid’ah (innovatie).” (Zie het artikel http://uwkeuze.net/het-verbod-opinnovaties-bidah/.) Het reciteren van de Schone Namen van Allah in een
bepaalde combinatie of een bepaald aantal keren wordt niet voorgeschreven
door de sharie’ah en het is een bid’ah. Men dient dit dus niet te
verrichten!>>>
Tot slot, Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt
(Nederlandstalige interpretatie): “Hij is Allah, Degene naast Wie er geen god
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is (dus aanbid alleen Hem), Kenner van het (voor de schepping)
onwaarneembare en het waarneembare. Hij is ar-Rah’maan (de Meest
Barmhartige), ar-Rah’iem (de Meest Genadevolle).” [Soerat al-H’ashr (59),
aayah 22.]

Allah is ar-Rah’maan (de Meest Barmhartige): Zijn Barmhartigheid omvat al
Zijn Schepsels in het wereldse leven en omvat de gelovigen in het bijzonder in
het Hiernamaals. (An-Nahdjoe al-asmaa-e fie sharh’ie asmaa-ie llaahie alh’oesnaa, p. 78.)
Allah is ar-Rah’iem (de Meest Genadevolle) Die de gelovigen een speciale
Genade zal schenken in het Hiernamaals. (An-Nahdjoe al-asmaa-e fie sharh’ie
asmaa-ie llaahie al-h’oesnaa, p. 78.)
Aangezien dit de Eigenschappen van Allah de Verhevene zijn, hoe dwaas is
het dan om iets of iemand anders dan Hem te aanbidden!?

Houd in gedachten dat de betekenissen van Allahs Schone Namen omvangrijk
zijn en dat een vertaling met één woord niet de volledige betekenis
weergeeft.
1. Allaah (God in al Zijn Majesteit, de Enige Ware God Die alleen het recht
heeft om aanbeden te worden)
2. ar-Rah’maan [de Meest Barmhartige (jegens al Zijn schepsels)]
3. ar-Rah’iem [de Meest Genadevolle (jegens Zijn gehoorzame dienaren)]
4. al-Malik (de Koning, de Absolute Heerser)
5. al-Qoeddoes (de Allerheiligste)
6. as-Salaam (Degene Die vrij is van alle tekortkomingen)
7. al-Moe-emin (de Schenker van veiligheid)
8. al-Moehaymin (de Getuige over Zijn schepping)
9. al-‘Aziez (de Almachtige)
10. al-Djabbaar (de Onderwerper)
11. al-Moetakabbir (de Majestueuze)
12. al-Khaaliq (de Schepper)
13. al-Baarie-e (de Voortbrenger)
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14. al-Moesawwir (de Vormgever)
15. al-Ghaffaar (de Meest Vergevensgezinde)
16. al-Qahhaar (de Onderwerper, de Meest Machtige)
17. al-Wahhaab (de veelvuldige Schenker)
18. ar-Razzaaq (de voortdurende Schenker van veelvuldige voorzieningen)
19. al-Fataah’ (de Opener)
20. al-‘Aaliem (de Alwetende)
21. al-Qaabidh (de Samentrekker)
22. al-Baasidhz (de Verruimer)
23. al-Khaafidh (de Vernederaar)
24. ar-Raafi’a (de Verheffer)
25. al-Moe’izz (de Schenker van Eer)
26. al-Moezill (de Onteerder)
27. as-Samie’ (de Alhorende)
28. al-Basier (de Alziende)
29. al-H’akem (de Rechter)
30. al-‘Adl (de Rechtvaardige)
31. al-Latief (de Meest subtiele in Kennis en de Zorgzame)
32. al-Khabier (Alwetend omtrent subtiele zaken)
33. al-H’aliem (de Verdraagzame)
34. al-‘Adhziem (de Bezitter van Grootheid)
35. al-Ghafoer (de Meest Vergevingsgezinde)
36. as-Shakoer (het Meest bereid om te waarderen)
37. al-‘Aliyy (de Allerhoogste)
38. al-Kabier (de Bezitter van Grootheid)
39. al-H’aafidhz (de Beschermer)
40. al-Moeqiet (de Onderhouder)
41. al-H’aasieb (de Opsteller van de Rekening)
42. al-Djaliel (de Sublieme)
43. al-Kariem (de Vrijgevige)
44. ar-Raqieb (de Waakzame)
45. al-Moedjieb (de Verhoorder)
46. al-Waasi’a (de Alomvattende)
47. al-H’akiem (de Wijze)
48. al-Wadoed (de Liefdevolle, jegens de vrome gelovigen)
49. al-Madjied (de Glorieuze)
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50. al-Baa’ith (de Opwekker van de doden)
51. as-Shahied (de Getuige)
52. al-H’aqq (de Waarheid, de Ware)
53. al-Wakiel (de Vertrouweling en de Beste Rangschikker van kwesties voor ons)
54. al-Qawwiy (de Sterke)
55. al-Matien (de Sterke)
56. al-Waliy (de Beschermer, de Helper)
57. al-H’amied (de Prijzenswaardige)
58. al-Moeh’sie (de Optekenaar)
59. al-Moebdi’a (de Voortbrenger)
60. al-Moe’ied (de Hersteller)
61. al-Moeh’yie (de Levengevende)
62. al-Moemmiet (de Levenontnemer)
63. al-H’ayy (de Eeuwig Levende - zonder begin, zonder eind)
64. al-Qayyoem (de Zelfbestaande - alles en iedereen is afhankelijk van Hem,
terwijl Hij niets of niemand nodig heeft)
65. al-Waadjid (de Vinder)
66. al-Maadjid (de Nobele)
67. al-Waah’id (de Unieke, de Ene)
68. as-Samad (de Onafhankelijke - Hij is van niets of niemand afhankelijk - van
Wie al het geschapene afhankelijk is, de Heer Wiens controle volkomen is)
69. al-Qaadir (de Machtige)
70. al-Moeqtadir (de Meest Machtige)
71. al-Moeqaddim (Degene Die Bevordert)
72. al-Moe’akhkhir (de Vertrager)
73. al-Awwal (de Eerste)
74. al-Aakhir (de Laatste)
75. ad-Dhzaahir (de Hoogste)
76. al-Baatin (de Meest Nabije)
77. al-Waaliy (de Legeerder)
78. al-Moeta’aalie (de Meest Verhevene)
79. al-Barr (de Zorgzame, de Bron van alle Goedheid)
80. at-Tawwaab (de Berouwaanvaardende)
81. al-Moentaqim (de Vergelder)
82. al-‘Afoew (de Schenker van Vergiffenis)
83. ar-Ra-oef (de Milde)
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84. Maalikoe-l-Moelk (de Bezitter van Soevereiniteit)
85. Dzoe al-Djalaalie wa al-Ikraam (de Heer van Glorie en Eer)
86. al-Moeqsidhz (de Billijke)
87. al-Djaami’a (de Verzamelaar)
88. al-Ghaniy (de Zelftoerijkende)
89. al-Moeghnie (de Verrijker)
90. al-Maani’ah (de Verhinderaar)
91. ad-Dhaar (de Brenger van Nood)
92. an-Naafi’a (de Begunstiger)
93. an-Noer (het Licht)
94. al-Haadie (de Gids)
95. al-Badie’a (de Blijvende)
96. al-Baaqie (Eeuwige)
97. al-Waarith (de Erfgenaam)
98. ar-Rashied (de Gids naar het Juiste Pad)
99. as-Saboer (de Geduldige)
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Een artikel van dr. Zakir Naik.

De meest bondige definitie van God
De meest beknopte definitie van God in de Islam (al-Islaam) wordt gegeven
in de vier verzen van soerat al-Ikhlaas, soerah 112 van de Koran (al-Qor-aan)
(Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (O Moh’ammed): ‘Hij is Allah, de Enige.
Allaahoes-Samad [de Onafhankelijke (Hij is van niets of niemand afhankelijk),
van Wie al het geschapene afhankelijk is, de Heer Wiens controle volkomen
is]. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niets is gelijkwaardig aan
Hem.’”
Het woord as-Samad is moeilijk te vertalen. Het betekent ‘het absolute
bestaan’, wat alleen aan Allah de Verhevene kan worden toegeschreven. Al
het andere bestaan is tijdelijk of voorwaardelijk. Het betekent ook dat Allah
de Verhevene niet afhankelijk is van enig persoon of ding, maar alle personen
en dingen zijn afhankelijk van Hem.

Soerat al-Ikhlaas – de toetssteen van de theologie
Soerat al-Ikhlaas (hoofdstuk 112) van de Nobele Qor-aan is de maatstaaf van
de theologie. ‘Theo‘ betekent in het Grieks: God, en ‘logie‘ betekent studie.
Dus theologie betekent ‘de studie van God’. En voor moslims dient deze
definitie van God “in vier regels” als de maatstaaf (toetssteen) voor de studie
van God. Elke kandidaat voor goddelijkheid moet deze zware test ondergaan.
Want de Eigenschappen van Allah die in deze soerah worden weergegeven
zijn uniek; valse goden en degenen die doen alsof ze goden zijn, kunnen
gemakkelijk worden getoetst aan de hand van deze verzen.
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Wat zegt de Islaam van ‘God-mensen’?

India wordt vaak het land van de ‘God-mensen’ genoemd. Dit komt door de
aanwezigheid van de zogenaamde spirituele meesters in India. Veel van deze
‘babas’ of ‘heiligen’ hebben een grote aanhang in vele landen. De Islaam
verbiedt het aanbidden van enig menselijk wezen. Om te begrijpen hoe de
Islaam staat tegenover zulke ‘nep-heiligen’, laten we eens zo’n ‘god-man’
analiseren, namelijk Osho Rajneesh.

Laten we deze kandidaat, ‘Bhagwan’ Rajneesh, testen aan de hand van soerat
al-Ikhlaas, de toetssteen van de theologie.
1. Het eerste criterium: “Zeg: ‘Hij is Allah, de Enige.’” Is Rajneesh de enige?
Nee! Rajneesh was één van de vele ‘spirituele leraren’ geproduceerd door
India. Maar sommige volgelingen zullen toch vasthouden dat hij de enige is.

2. Het tweede criterium: “Allaahoes-Samad.” We weten uit de biografie van
Rajneesh dat hij leed aan diabetes, astma en chronische rugpijn. Hij
beschuldigde de regering van de V.S. ervan dat hij is vergiftigd in de
gevangenis. Stel je voor, de Almachtige God is vergiftigd! Rajneesh was dus
noch eeuwig, noch absoluut.
3. Het derde criterium: “Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt.” We weten
dat Rajneesh geboren is in Jabalpur in India en dat hij zowel een moeder als
een vader had, die later zijn volgelingen werden.

In mei 1981 ging hij naar de V.S. en richtte een stad op met de naam
‘Rajneeshpuram’. Later ging hij in het Westen de fout in, en werd uiteindelijk
gearresteerd en werd gevraagd om het land te verlaten. Hij kwam terug in
India en startte een commune in Pune, die we nu kennen als de Oshocommune. Hij stierf in 1990. De volgelingen van Osho Rajneesh geloven dat
hij de Almachtige God is. In de Osho commune in Pune, kun je de volgende
inscriptie vinden op zijn grafsteen: “Osho – nooit geboren, nooit gestorven;
bezocht alleen de planeet, tussen 11 december 1931 tot 19 januari 1990.”
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Ze vergeten te vermelden dat hij geen visa kon krijgen voor 21 landen in de
wereld. Kan een persoon zich voorstellen dat ‘God’ de aarde bezoekt en een
visum nodig heeft om een land binnen te komen! De aardbisschop van
Griekenland zei dat als Rajneesh niet was uitgezet, ze zijn huis en de huizen
van zijn volgelingen zouden hebben platgebrand.

4. De vierde test, welke de meest strikte regel is: “En niets is gelijkwaardig
aan Hem.” Op het moment dat men ‘God’ kan inbeelden of kan vergelijken
met iets, dan is hij (de kandidaat voor het heiligdom) geen God. Het is niet
mogelijk om een inbeelding te maken van de Enige Ware God. (Zie hoofdstuk
“Hoe ziet God er uit?” van dit e-boek.) We weten dat Rajneesh een mens
was, met twee ogen, twee oren, een neus, een mond en een witte baard.
Foto’s en posters van Rajneesh zijn overal verkrijgbaar. Het moment dat je
een beeld kan maken van iets of iemand, dan is die iets of iemand geen God.

Velen zijn geneigd om een antropomorfisch vergelijk te maken van God.
Bijvoorbeeld, Arnold Schwarzenegger, de bekende bodybuilder en Hollywood
acteur, die de titel won van Mr. Universe, de sterkste man van de wereld.
Laten we eens zeggen dat iemand zegt dat de Almachtige God duizend maal
sterker is dan Arnold Schwarzenegger. Het moment dat je ook maar enig
levend wezen vergelijkt met God, of de vergelijking nu geldt voor Arnold
Schwarzenegger of King Kong, of het nu duizend keer of een miljoen keer is,
het voldoet niet aan het Koranisch criterium: “En niets is gelijkwaardig aan
Hem.”
Dus niemand, behalve de Enige Ware God, kan voor deze zeer zware test
slagen!

De volgende aayah van de Nobele Qor-aan laat eenzelfde boodschap zien
(Nederlandstalige interpretatie): “Geen blik kan Hem omvatten, maar Hij
omvat alle blikken; en Hij is al-Latief (de Meest subtiele in Kennis en de
Zorgzame), al-Khabier (de Alwetende omtrent subtiele zaken).” (Koran
6:103.)
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Welke naam gebruiken we voor God?

Moslims geven er de voorkeur aan om de Schepper ‘Allah’ (Allaah) te
noemen, in plaats van het woord ‘God’. Het Arabische woord Allaah is puur
en uniek, niet zoals het woord God, waarmee gespeeld kan worden.

Als je ‘en’ toevoegt aan het woord god, dan wordt het ‘goden’; dat is het
meervoud van god. Allah is Eén en enkelvoud, er is geen meervoud van Allah.
Als je ‘in’ toevoegt aan het woord god, dan wordt het ‘godin’, dat is een
vrouwelijke god. Er bestaat geen mannelijke of vrouwelijke Allah. Allah de
Verhevene heeft geen geslacht. Als je het woord ‘father’ toevoegt aan God
(in het Engels), dan wordt het ‘Godfather‘, dit betekend in het Nederlands
peetvader. Er bestaat geen woord als Allah-father of Allah-vader. Als je in het
Engels het woord ‘mother‘ toevoegt, dan wordt het ‘Godmother‘. Er bestaat
niet zoiets als een Allah-mother of Allah-moeder. De naam Allah is een uniek
woord, dat geen enkele inbeelding voor de geest kan oproepen, noch kan er
met het woord ‘Allah’ gespeeld worden. Daarom verkiezen moslims het
Arabische woord Allaah voor de Almachtige. Maar soms, wanneer er
gesproken wordt met een niet-moslim, kunnen we het ongepaste woord God
gebruiken, omdat dit makkelijker in de oren klinkt bij de niet-moslim. Ik heb
het woord God meerdere malen gebruikt in dit artikel, in plaats van Allah.

God wordt geen menselijk wezen
Sommigen zullen zeggen dat God niet een mens wordt, maar dat Hij alleen
maar een menselijke vorm aanneemt. Als God alleen maar een menselijke
vorm aanneemt en niet echt een mens wordt, dan zou Hij geen menselijke
kwaliteiten en eigenschappen moeten bezitten. We weten dat alle ‘Godmensen’ menselijke eigenschappen en tekortkomingen bezaten. Ze hadden
allemaal menselijke behoeften zoals de behoefte om te eten, slapen etc.
De aanbidding van God in menselijke vorm is daarom logisch een misvatting
en het zou moeten worden verafschuwd in al zijn vormen en manifestaties.
Dat is de reden waarom de Qor-aan alle vormen van antropomorfisme
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tegenspreekt. De Nobele Qor-aan zegt in de volgende aayah
(Nederlandstalige interpretatie): “De Voortbrenger van de hemelen en de
aarde. Hij maakte voor jullie (huwelijks)partners van jullie zelf (eigen soort)
en partners voor het vee, waardoor Hij jullie vermenigvuldigt. Er is niets zoals
Hem (#3) en Hij is as-Samie’oe (de Alhorende), al-Basier (de Alziende).”
(Koran 42:11.)
<<<(#3) Noot van uwkeuze.net. Letterlijk staat hier: “Niets is zoals Zijn
gelijkenis”, wat het volgende beduidt: ook al zou er een gelijkenis van Allah
zijn, niets zou er op lijken, om maar te zwijgen over het lijken op Allah Zelf.
(Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) De Eigenschappen
van Allah dienen niet op een antropomorfistische manier geïnterpreteerd te
worden. Allah is Verheven boven het beperkte voorstellingvermogen van de
mens, en Zijn Eigenschappen kunnen niet vergeleken worden met die van Zijn
schepping. Zo hebben dieren poten, ogen en haar (en een stoel, b.v., heeft
ook poten). Maar het feit dat zij dit gemeenschappelijk hebben, betekent niet
dat hun poten, ogen en haar op elkaar lijken. Dus als het duidelijk is dat er
tussen de gemeenschappelijke eigenschappen van schepsels een groot
verschil is, dan is het verschil tussen de Schepper en de schepping nog veel
duidelijker en groter.>>>

God doet geen ‘ongoddelijke’ daden
De Eigenschappen van de Almachtige God sluiten al het slechte uit, want God
is de Bron van rechtvaardigheid, eerlijkheid en genade. Er mag nooit over
God worden gedacht dat Hij ongoddelijke daden verricht. Vandaar dat we
ons niet kunnen voorstellen dat God een leugen vertelt, onrechtvaardig is,
een fout maakt, iets vergeet, of een andere menselijke tekortkoming heeft.

Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie):
“Waarlijk, Allah doet niets (niemand) onrecht aan, niet eens het gewicht van
een stofdeeltje; en als er enige goede daad is, vermenigvuldigt Hij haar (#4)
en geeft van Zijn Zijde een geweldige beloning.” (Koran 4:40.)
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<<<(#4) Noot van uwkeuze.net. Ibn ‘Abbaas (een metgezel – moge Allah
tevreden zijn over hem) verhaalde: “De profeet Moh’ammed ( ﷺAllahs
zegeningen en vrede zijn met hem), verhalend over zijn Heer, zei
(Nederlandstalige interpretatie): ‘Allah liet (de aangewezen engelen over
jullie) de goede daden en de slechte daden opschrijven en Hij verduidelijkte
hoe. Als iemand van plan is om een goede daad te verrichten en hij doet het
niet (iets verhindert hem), dan zal Allah voor hem een volledige goede daad
opschrijven (in zijn verslag bij Hem); en als hij van plan is om een goede daad
te verrichten en het werkelijk doet, dan zal Allah schrijven voor hem (in zijn
verslag) bij Hem (de beloning gelijk aan) tien tot zevenhonderd keer, tot vele
keren meer; en als iemand van plan is om een slechte daad te verrichten en
hij doet het niet (hij ziet er zelf van af), dan zal Allah een volledige goede
daad opschrijven (in zijn verslag) bij Hem, en als hij van plan is om het (een
slechte daad) te verrichten en het werkelijk doet, dan zal Allah één slechte
daad opschrijven (in zijn verslag).’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie.)>>>

God maakt geen fouten
Het maken van fouten beduidt een tekortkoming. Allah de Verhevene zegt in
de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Hij (Mozes) zei: ‘De kennis
daarover is bij mijn Heer, in een Boek. Mijn Heer vergist Zich niet en Hij
vergeet niet.’” (Koran 20:52.)

God voert alleen maar goddelijke daden uit
Het islamitisch denkbeeld van God is dat God macht heeft over alle zaken. In
de Qor-aan lezen we op verschillende plaatsen dat Hij macht heeft over alle
zaken (waaronder vers 2:106; 2:109; 2:284; 3:29; 16:77 en 35:1) en ook
(Nederlandstalige interpretatie): “Welk vers Wij ook afschaffen of doen
vergeten, Wij komen met iets beters dan haar of (met) iets dat daaraan gelijk
is. (#5) Weet jij niet dat Allah over alle zaken Almachtig is?” (Koran 2:106.)
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<<<(#5) Noot van uwkeuze.net. Dit is het concept van naskh: de afschaffing
van een regel door een regel die erna geopenbaard is. Naskh is alleen van
toepassing op wetten (sharie’ah) en niet op geloofsovertuigingen (‘aqiedah).
Het lijkt erop dat het aantal naasikh/mansoekh verzen in de Qor-aan het
dozijn niet overschrijdt, en Allah weet het best. De doctrine van progressieve
openbaring betekent niet dat de fundamentele wet van Allah verandert,
maar het is opvoedend van aard en gespitst op de omstandigheden en
gebeurtenissen. Het is essentieel dat moslims het concept van naskh
begrijpen en waarderen, zodat zij niet bedrogen worden door de
verdraaiingen en verkeerde interpretaties van diegenen die trachten de
Islaam in diskrediet te brengen. Zie het artikel http://uwkeuze.net/annaasikh-wa-al-mansoekh/ (het vervangende wetsoordeel en het afgeschafte
wetsoordeel).>>>
Verder zegt Allah de Meest Barmhartige in Zijn Nobele Qor-aan
(Nederlandstalige interpretatie): “Uitvoerder van wat Hij wil.” (Koran 85:16.)
We moeten in onze gedachten houden dat Allah alleen maar Goddelijke
daden uitvoert en geen ongoddelijke daden.

De filosofie van het antropomorfisme
Veel religies geloven op een of andere manier, direct of indirect, in de
filosofie van het antropomorfisme, met andere woorden dat God in een
mens verandert (of menselijke eigenschappen bezit). Hun standpunt is dat de
Almachtige God zo puur en heilig is, dat Hij geen last heeft van de
tekortkomingen en gevoelens van mensen. Om voor de mensen regels vast te
stellen, kwam Hij naar de aarde als een mens. Deze bedrieglijke logica heeft
door de jaren heen miljoenen mensen voor de gek gehouden. Laten we dit
argument nu eens analyseren en kijken of het bestand is tegen redenering.

(Lees in dit verband ook eens de verhandeling http://uwkeuze.net/eenheidversus-drie-eenheid-schaakmat/.)
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De Schepper maakt een gebruiksaanwijzing
Stel dat ik een videorecorder maak. Moet ik een videorecorder worden om te
weten wat goed of slecht is voor de videorecorder? Wat ga ik doen? Ik maak
een gebruiksaanwijzing: “Om een videoband te bekijken moet u de band in
de videorecorder doen en druk op play. Om te stoppen druk op de stopknop.
Als u vooruit wilt spoelen, druk op de FF knop. Laat het niet van een grote
hoogte vallen, want dan gaat het kapot. Laat het niet onder water, want dan
gaat het ook kapot.” Ik schrijf een gebruiksaanwijzing van de verschillende
do’s en don’ts voor de machine.

De Nobele Koran is de gebruiksaanwijzing voor de mens
Op dezelfde manier heeft onze Heer en Schepper – Allah, Geprezen en
Verheven is Hij – het niet nodig om een menselijke vorm aan te nemen om te
weten wat goed en slecht is voor de mens. Hij koos ervoor om een
gebruiksaanwijzing te openbaren. De laatste gebruiksaanwijzing voor de
mens is de Nobele Qor-aan. De do’s en don’ts voor de mens worden vermeld
in de Qor-aan.
Als je me toestaat om de mens te vergelijken met machines, dan zal ik zeggen
dat de mens meer gecompliceerd is dan de meest gecompliceerde machine
ter wereld. Zelfs de meest geavanceerde computers, die zeer complex zijn,
zijn niets in vergelijking met het grote aantal fysieke, psychische, genetische
en sociale factoren die invloed hebben op het individuele en collectieve
menselijke leven.

Hoe ingewikkelder en geavanceerder de machine is, des te groter is er een
behoefte aan een gebruiksaanwijzing. Met dezelfde logica, hebben mensen
geen gebruiksaanwijzing om te weten hoe ze hun leven moeten leiden?

62 | w w w . u w k e u z e . n e t

God in de islam

God in de islam

Allah de Verhevene koos boodschappers
Allah de Verhevene hoeft niet Persoonlijk naar beneden te komen om de
gebruiksaanwijzing af te leveren. Hij kiest een man onder de mensen om de
boodschap te verkondigen en communiceert met hem op een hoger niveau,
door middel van openbaringen. Zulke gekozen mensen worden
boodschappers en profeten van God genoemd.

Sommige mensen zijn ‘blind’ en ‘doof’
Ondanks de absurditeit van de filosofie van antropomorfisme, geloven
volgelingen van vele religies er in en preken er over naar anderen. Is het niet
een belediging voor de menselijke intelligentie en voor de Schepper Die ons
deze intelligentie gegeven heeft? Zulke mensen zijn echt ‘doof’ en ‘blind’,
ondanks de mogelijkheid van het gehoor en gezichtsvermogen dat hen is
gegeven door Allah de Alwijze, Die in Zijn Nobele Qor-aan zegt
(Nederlandstalige interpretatie): “(Zij zijn) doof (en kunnen de leiding dus
niet horen), stom (waardoor zij de woorden die hen tot voordeel zijn niet uit
kunnen spreken), en blind (in absolute duisternis en dwaling), dus keren zij
niet terug (naar het rechte pad waarop zij voorheen verkeerden).” (Koran
2:18.)
De Bijbel geeft een vergelijkbare boodschap in het evangelie volgens
Matheus: “…omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen…”
(Bijbel, Matteüs 13:13.)

Eenzelfde boodschap wordt ook gegeven in de Hindoe geschriften in de
Rigveda: “Er kan iemand zijn die de wereld ziet, en toch niet ziet; er kan een
ander zijn die deze woorden hoort, maar ze toch niet hoort.” (Rigveda
10:71:4.)
Al deze geschriften vertellen hun lezers dat door de dingen die hen duidelijk
zijn gemaakt, dat er toch veel mensen zijn die afdwalen van de waarheid.
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Aan Allah behoren de Meest Schone Namen

In de Qor-aan lezen we (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (O
Moh’ammed): ‘Roep Allah aan, of roep ar-Rah’maan (de Meest Barmhartige)
aan – hoe jullie Hem ook aanroepen – aan Hem behoren de Schone Namen
(al-Asmaa-e oel-H’oesnaa)…’” (Koran 17:110.)
Eenzelfde boodschap met betrekking tot de Schone Namen van Allah de
Verhevene wordt genoemd in de Qor-aan in soerat al-A’raaf (7:180), in
soerat Taa Haa (20:8) en in soerat al-H’ashr (59:24).

De Qor-aan geeft niet minder dan 99 verschillende namen aan Allah de
Almachtige. De Qor-aan verwijst naar Allah als ar-Rah’maan (de Meest
Barmhartige), ar-Rah’iem (de Meest Genadevolle) en al-H’akiem (de Alwijze)
en vele andere namen. (Zie het hoofdstuk “De Schone Namen van Allah” in
dit e-boek.)
Elke eigenschap van God is uniek en behoort alleen toe aan Hem

Niet alleen behoren er unieke Eigenschappen toe aan God, maar elke
Eigenschap van de Almachtige God is voldoende om Hem te identificeren. Ik
zal dit punt gedetailleerd toelichten. Laten we een voorbeeld nemen met een
bekende persoonlijkheid, bijvoorbeeld Neil Armstrong. Neil Armstrong is een
astronaut. De eigenschap van het astronaut-zijn die Neil Armstrong bezit, is
goed maar niet uniek voor Neil Armstrong.
Dus wanneer er gevraagd wordt “wie is een astronaut?”, dan luidt het
antwoord dat er honderden mensen in de wereld zijn die astronaut zijn. Neil
Armstrong is een Amerikaan. De eigenschap dat Neil Armstrong een
Amerikaan is klopt, maar niet voldoende om hem te identificeren. Dus
wanneer iemand vraagt “wie is een Amerikaan?”, dan luidt het antwoord dat
er miljoenen mensen zijn die Amerikaan zijn.
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Om de persoon uniek te identificeren, moeten we zoeken naar een unieke
eigenschap van die persoon, die alleen voor hem geldt. In het geval van Neil
Armstrong: hij was de eerste man die een voet op de maan zette. Dus
wanneer iemand vraagt “wie was de eerste man die een voet op de maan
zette?”, dan is er maar één antwoord mogelijk, namelijk Neil Armstrong.

Op diezelfde manier moeten de Eigenschappen van de Almachtige God uniek
zijn, en alleen voor Hem gelden. Als ik zeg dat God de maker van gebouwen
is, dan is dit mogelijk en waar, maar niet uniek. Duizenden mensen kunnen
een gebouw maken. Maar elke Eigenschap van Allah is uniek en geld voor
niemand dan Allah. Bijvoorbeeld, God is de Schepper van het universum. Als
iemand vraagt “wie is de Schepper van het universum?”, dan is er maar één
antwoord mogelijk, namelijk de Almachtige God is de Ultieme Schepper. Op
dezelfde manier, hieronder staan enkele van de vele unieke Eigenschappen
die in het bezit van niemand anders zijn dan Allah, de Almachtige:
“ar-Rah’iem” de Meest Genadevolle
“ar-Rah’maan” de Meest Barmhartige
“al-H’akiem” de Meest Wijze

Dus wanneer iemand vraagt: “Wie is ar-Rah’iem (de Meest Genadevolle)?,”
dan kan er maar één antwoordt zijn: “Allah, de Almachtige.”
Een Eigenschap van God mag andere Eigenschappen niet tegenspreken

Naast dat de Eigenschap uniek moet zijn, mag het niet in tegenspraak zijn
met andere Eigenschappen. Om verder te gaan met het eerdere voorbeeld,
stel dat iemand zegt dat Neil Armstrong een Amerikaanse astronaut is die als
eerste man een voet op de maan zetten en een Indiaan was. De eigenschap
die Neil Armstrong bezit, dat hij de eerste man was die een voet zette op de
maan, klopt. Maar de eigenschap dat hij een indiaan was klopt niet.
Op dezelfde manier, als iemand zegt dat God de Schepper is van het
Universum en moe is van het scheppen (zoals dat in de Bijbel - OT- staat); de
Eigenschap (Schepper van het Universum) klopt, maar de andere eigenschap
(het moe worden zoals een menselijk wezen) is verkeerd en klopt niet.
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Alle Eigenschappen zouden moeten wijzen op één en dezelfde God

Omdat er maar één God is, moeten alle Eigenschappen wijzen op één en
dezelfde God. Om te zeggen dat Neil Armstrong een Amerikaanse astronaut
is die als eerste mens een voet op de maan zette, maar dat hij geboren was in
1971, dat klopt niet, want hij is veel eerder geboren. Beide unieke kwaliteiten
behoren toe aan een en dezelfde persoon, namelijk Neil Armstrong. Op
dezelfde manier, is het zeggen dat de Schepper van het Universum een God is
en de Meest Genadevolle een andere God, is een absurd idee. Want tot God
behoren al deze Eigenschappen tezamen.

Eenheid van God

Sommige polytheïsten discussiëren door te zeggen dat het bestaan van meer
dan 1 God niet onlogisch is. Laten we tegen hen zeggen dat als er meer dan
één God zou zijn, ze met elkaar zouden redetwisten. Elke god zou zijn wens
willen vervullen ten koste van de andere goden. Dit is te zien in de
mythologie van de polytheïstische en pantheïstische religies. Als een ‘god’ is
overwonnen of niet in staat is om de andere goden te overwinnen, dan is hij
zeer zeker niet de Ene Echte God.
Wat ook populair is onder de polytheïstische religies, is het idee van
meerdere goden en elke god heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Elk van
de goden zou verantwoordelijk zijn voor een onderdeel van het bestaan van
de mens, bijvoorbeeld een zonnegod, een regengod etc. Dit wijst erop dat
één ‘god’ er niet toe in staat zou zijn om meerdere zaken te regelen, en
bovendien dat hij onwetend is over de krachten, taken en functies en
verantwoordelijkheden van de andere ‘goden’. Er kan geen onkundige en
incapabele god zijn. Als er meer dan één god zou zijn, dan zou dit zeker leiden
tot chaos, verwarring, wanorde in en destructie van het universum. Maar het
universum is in complete harmonie. Allah de Verhevene zegt
(Nederlandstalige interpretatie): “Indien er in hen beide (de hemel en de
aarde) goden naast Allah zouden zijn, zouden beide zeker te gronde gaan
(#6), dus Glorieus is Allah, Heer van de Troon, ver verheven boven hetgeen zij
toeschrijven (aan Hem)!” (Koran 21:22.)
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<<<(#6) Noot van uwkeuze.net. Zoals in de Griekse mythologie, waarin goden
met elkaar ruzieden en vochten! Er kunnen geen twee kapiteins op één schip
zijn! Als er meerdere goden (in de volledige betekenis van het woord:
volmaakte wezens die almachtig zijn) zouden zijn, zouden zij in staat zijn
elkaar en elkaars schepping te vernietigen en tegelijkertijd zichzelf en de
eigen schepping te beschermen, en dit is onverenigbaar en elkaar wederkerig
uitsluitend. Als je dit probeert te verklaren door te stellen dat elke god
exclusieve controle heeft over zichzelf en hetgeen hij schiep en niet over
andere goden en hetgeen zij schiepen, brengt dat een beperking in o.a. hun
macht en heerschappij met zich mee, en Allah de Verhevene – de Enige Ware
God – heeft geen enkele beperking.>>>

Als er meer dan één God zou zijn, dan zouden ze hebben weggenomen wat
ze hadden gecreëerd. In de Qor-aan lezen we (Nederlandstalige
interpretatie): “Allah heeft Zich geen zoon genomen, noch is er enige god
naast Hem. Anders zou elke god zich onderscheiden met hetgeen hij schiep
en dan zouden zij elkaar overheersen. Glorieus is Allah boven hetgeen zij
toeschrijven!” (Koran 23:91.) Dus het bestaan van de Ene, Echte, Unieke,
Hoogste, Almachtige God, is het enige logische denkbeeld van God.

Tawh’ied – definitie en categorieën
De Islaam gelooft in tawh’ied (of tawhied, tawheed), wat niet alleen maar
monotheïsme (het geloven in één God) inhoudt, maar zoveel meer. Tawh’ied
betekend letterlijk ‘Eenmaking’, met andere woorden, ‘het verklaren van de
eenheid’, en is afkomstig van het Arabische werkwoord wah’ada, en dit
betekent zich verenigen, tot één maken, samengaan/fuseren.
Tawh’ied kan worden onderverdeeld in drie categorieën

1.) Eenheid van de Heerschappij van Allah (Tawh’ied ar-Roeboobiyyah)
2.) Eenheid van aanbidding (Tawh’ied al-Oeloohiyyah)
3.) Eenheid van de Namen en Eigenschappen van Allah (Tawh’ied al-Asmaa-e
wa s-Sifaat)
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Eenheid van de Heerschappij van Allah (Tawh’ied ar-Roeboobiyyah)

De eerste categorie is Tawh’ied ar-Roeboobiyyah. Roeboobiyyah is afkomstig
van het stamwerkwoord “Rabb”, wat Heer, Overheerser (Hij die Behoedt), Hij
Die de mensen liefheeft, betekent. Daarom betekent Tawh’ied arRoeboobiyyah het handhaven van de Eenheid in de Heerschappij. Deze
categorie is gebaseerd op het fundamentele principe dat Allah, Verheven en
Geprezen is Hij, alles wat bestaat tot stand heeft gebracht toen er nog niets
was. Hij schiep en maakte alles dat bestaat uit niets. Hij alleen is de Schepper,
Onderhouder en Eigenaar van het complete universum en alles wat er zich in
bevind, zonder er Zelf deel van uit te maken en er iets van nodig te hebben,
en Hij heeft ook geen hulp nodig bij het instant houden en onderhouden van
Zijn schepselen.
<<<Noot van uwkeuze.net. Moeslim leverde in zijn Sah’ieh’ over dat Aboe
Dzarr (een metgezel – moge Allah tevreden zijn over hem) zei dat de
boodschapper van Allah ( ﷺAllahs zegeningen en vrede zijn met hem)
gezegd heeft dat zijn Heer zei (Nederlandstalige interpretatie): “O Mijn
dienaren! Als de eerste en de laatste van onder jullie, mensen en djinn onder
jullie, het hart hadden van de meest vrome en rechtschapen man onder
jullie, dat zal Mijn Koninkrijk helemaal niet vermeerderen. O Mijn dienaren!
Als de eerste en de laatste van onder jullie, mensen en djinn onder jullie, het
hart hadden van de meest slechte man onder jullie, dat zal Mijn Koninkrijk
helemaal niet verminderen. O Mijn dienaren! Als de eerste en de laatste van
onder jullie, (d.w.z. alle) mensen en djinn onder jullie, zouden staan op een
vlak gebied en iedereen zou Mij vragen (wat zij wensen), en Ik zou eenieder
van hen geven wat zij vroegen, dat zal Mijn Koninkrijk niet verminderen
behalve dat wat de naald draagt (aan water) wanneer het in de oceaan
gestoken wordt.”>>>
Tawh’ied van aanbidding (Tawh’ied al-Oeloohiyyah)

Tawh’ied al-Oeloohiyyah betekent de Eenheid van Allah in aanbidding of
‘ibaadah. ‘Ibaadah komt van het Arabische woord ‘abd en dit betekent slaaf
of dienaar. Dus ‘ibaadah betekent onderworpenheid en aanbidding. Dit
houdt in dat je niets of niemand aanbidt naast Allah, Die geen deelgenoten
heeft.
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Eenheid van de Namen en Eigenschappen van Allah (Tawh’ied al-Asmaa-e
wa s-Sifaat)

De derde categorie is Tawh’ied al-Asmaa-e wa s-Sifaat, wat de Eenheid van
Allah in Zijn Namen en Eigenschappen betekent. Deze categorie is
onderverdeeld in vijf aspecten:

Er zou naar Allah moeten worden verwezen zoals Hij Zichzelf omschrijft en
zoals Zijn profeet ( ﷺAllahs zegeningen en vrede zijn met hem) Hem
omschreef. Er mag alleen naar Allah worden verwezen volgens de wijze
waarop Hij en Zijn profeet  ﷺnaar Hem verwijzen, zonder een uitleg te
geven van Zijn Namen en Eigenschappen die een andere betekenis heeft dan
de voor de hand liggende betekenis ervan. Er moet naar Allah verwezen
worden, zoals Hij naar Zichzelf verwijst. Er moet naar Allah verwezen worden,
zonder Hem enige nieuwe namen of eigenschappen toe te kennen.
Bijvoorbeeld, Allah mag niet de naam al-ghaadib (de boze) gegeven worden,
ondanks het feit dat Hij heeft gezegd dat Hij boos wordt. Want noch Allah,
noch Zijn boodschapper  ﷺhebben deze naam gebruikt. Er wordt naar
Allah verwezen, zonder Hem eigenschappen te geven van Zijn schepselen. In
een verwijzing naar Allah, moeten we ons strikt onthouden van het
toekennen van een eigenschap aan Hem die van een van Zijn schepselen (die
Hij heeft geschapen) is. Bijvoorbeeld, in de Bijbel wordt God omschreven als
iemand die spijt had van Zijn slechte gedachten, op dezelfde manier zoals
mensen dat doen wanneer ze ontdekken dat ze een fout hebben begaan. Dit
gaat compleet tegen het principe van tawh’ied in. God maakt geen fouten en
daarom hoeft Hij ook nooit spijt te hebben.
De belangrijkste factor, wanneer het gaat om Eigenschappen van Allah, staat
in de Qor-aan in soerat as-Shoeraa (Nederlandstalige interpretatie): “De
Voortbrenger van de hemelen en de aarde. Hij maakte voor jullie
(huwelijks)partners van jullie zelf (eigen soort) en partners voor het vee,
waardoor Hij jullie vermenigvuldigt. (#7) Er is niets zoals Hem en Hij is asSamie’ (de Alhorende), al-Basier (de Alziende).” (Koran 42:11.)
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<<<(#7) Noot van uwkeuze.net. Het hele voortplantingsproces is een wonder
en een duidelijk bewijs tegen diegenen die alles aan ‘toeval’ toeschrijven.
Zien zij niet dat, hoewel mannelijke en vrouwelijke voortplantingsorganen
totaal verschillend zijn, alles perfect in elkaar past en ze elkaar nodig hebben
om nieuwe individuen voort te brengen, met de Wil van Allah? Om over het
begrip ‘leven’ nog maar te zwijgen. En dit geldt niet alleen voor de mens,
maar voor elk levend wezen waarbij zowel de geslachtelijke voortplanting als
de ongeslachtelijke voortplanting (celdeling) wonderbaarlijke processen
zijn.>>>
‘Horen’ en ‘zien’ zijn menselijke vermogens. Echter, wanneer ze worden
toegeschreven aan Allah, dan zijn ze niet te vergelijken in hun perfectie.
Anders dan wanneer ze worden geassocieerd met mensen die oren en ogen
etc. nodig hebben en beperkt zijn in hun zicht en gehoor, met betrekking tot
termen als ruimte, tijd, capaciteit etc.
De schepping van Allah mag niets van Zijn Eigenschappen worden gegeven.
Om naar een mens te verwijzen met een Eigenschap van God, spreekt ook
tegen het principe van tawh’ied. Bijvoorbeeld, verwijzen naar een persoon,
als iemand die geen begin en geen einde kent (oneindig is).

De Namen van Allah kunnen niet worden gegeven aan Zijn schepsels.
Sommige goddelijke namen in hun onbepaalde vorm, zoals “Ra-oef” of
“Rah’iem” zijn toegestane namen voor de mens, want Allah heeft ze gebruikt
voor profeten; maar “ar-Ra-oef” (de Meest Milde) en “ar-Rah’iem” (de Meest
Genadevolle) kunnen alleen gebruikt worden als er “‘abd” (wat ‘slaaf van’ of
‘dienaar van’ betekent) voor staat, bijvoorbeeld ‘Abdoer-Ra-oef of ‘AbdoerRah’iem. Op dezelfde manier zijn ‘Abdoer-Rasoel (dienaar van de
boodschapper) of ‘Abdoen-Nabie (dienaar van de profeet) verboden.
Alle drie de categorieën moeten gelijktijdig worden opgevolgd

Het alleen geloven in de eerste twee categorieën van tawh’ied, zonder het
toevoegen van Tawh’ied al-Oeloohiyyah is zinloos. De Qor-aan geeft een
voorbeeld van de moeshrikien (afgodenaanbidders) in de tijd van de profeet
( ﷺAllahs zegeningen en vrede zijn met hem) die de eerste twee aspecten
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van tawh’ied bevestigden. Er staat in de Qor-aan (Nederlandstalige
interpretatie): “Zeg (O Moh’ammed): ‘Wie voorziet jullie van onderhoud uit
de hemel (regen) en de aarde (gewassen etc.)? Of wie bezit het gehoor en
het gezichtsvermogen (wie kan dat geven of nemen)? En wie brengt het
levende tevoorschijn uit het dode en brengt het dode tevoorschijn uit het
levende? (#8) En wie bepaalt de ordening (van alle zaken)?’ Zij zullen dan
zeggen: ‘Allah.’ Zeg dan: ‘Zullen jullie (de bestraffing van Allah) dan niet
vrezen?’” (Koran 10:31.)
<<<(#8) Noot van uwkeuze.net. Aldus schept Hij de plant uit het zaad en het
zaad uit de plant; Hij schept het ei uit de kip en de kip uit het ei; Hij schept de
mens uit het sperma en het sperma uit de mens… enzovoort. (Tefsier Ibn
Kethier.)>>>

Eenzelfde voorbeeld wordt herhaald in soerat az-Zoekhroef van de Nobele
Koran (Nederlandstalige interpretatie): “En als jij hen (de polytheïsten) vraagt
wie hen geschapen heeft, zullen zij zeker zeggen: ‘Allah.’ Hoe dan worden zij
belogen (voor de gek gehouden door hun begeerten en de influisteringen van
de satan)?” (Koran 43:87.)

De heidense Mekkanen wisten dat Allah hun Schepper was, hun
Onderhouder, Heer en Meester. Toch waren ze geen moslims, want ze
aanbaden ook andere goden naast Allah. Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa
(Glorieus en Verheven is Hij) omschrijft hen als koeffaar (ongelovigen) en
moeshrikien (afgodenaanbidders) en zij die deelgenoten toekennen aan Allah
(Nederlandstalige interpretatie): “En de meesten van hen geloven niet in
Allah zonder dat zij deelgenoten aan Hem toekennen.” (Koran 12:106.)
Aldus is Tawh’ied al-Oeloohiyyah, wat betekent de Eenheid van Allah in
aanbidding, het meest belangrijke onderdeel van tawh’ied. Allah Ta’aalaa
(Verheven is Hij) is de Enige Die het verdient om aanbeden te worden en Hij
alleen kan de mens voordeel verschaffen voor zijn aanbidding.
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Definitie: het verwaarlozen (verzuimen) van enig van de bovenstaande
categorieën van tawh’ied of een tekort in het vervullen van iets van de
criteria van tawh’ied, wordt gezien als shirk.

Shirk betekent letterlijk deelgenoten toekennen. In de islamitische termen
betekent het deelgenoten toekennen aan Allah en dit is hetzelfde als
afgodenaanbidding.

Shirk is de grootste zonde die Allah nooit zal vergeven (tenzij men er oprecht
berouw voor toont). De Qor-aan omschrijft de grootste zonde in soerat anNisaa-e (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Allah vergeeft niet dat er
deelgenoten aan Hem toegekend worden [d.w.z. shirk – polytheïsme, tenzij
men vóór de dood er berouw voor toont (#9)], maar Hij vergeeft behalve dat
(alle andere zonden), aan wie Hij wil (#10); en wie deelgenoten aan Allah
toekent, hij heeft dan werkelijk een geweldige zonde verzonnen.” (Koran
4:48.)

<<<(#9) Noot van uwkeuze.net. Oprecht berouw wist de zonde uit. Aldus is er
geen reden voor Allah at-Tawwaab (de Berouwaanvaardende) om “Zijn enige
zoon” te offeren. Waar berouw dient oprecht omwille van Allah te zijn. Men
dient zich tot Allah te richten (niet tot een priester!) met een oprecht gevoel
van schuld en spijt en een serieuze vastbeslotenheid om de zonde niet te
herhalen (zie aayah 20:82). Bovendien dient de zondaar meer goede daden
te verrichten zodat Allah de Verhevene daarmee het kwaad dat hij heeft
aangericht zal uitwissen (zie aayah 11:114). Onderdeel van oprecht berouw is
ook dat als men anderen onrecht heeft aangedaan, men dat recht herstelt
door b.v. gestolen goederen terug te geven en vergeving te vragen aan
degenen waarover men geroddeld heeft etc.>>>

<<<(#10) Noot van uwkeuze.net. Dit betekent dus niet dat als men shirk
mijdt, zich dan vrij kan overgeven aan andere zonden. Gelovigen kunnen
tijdelijk gestraft worden in het Hellevuur als hun zonden talrijker zijn dan hun
goede daden. Maar uiteindelijk zullen zij het Paradijs binnengaan, in shaa-a
Allaah.>>>
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Dezelfde boodschap wordt herhaald in een andere aayah van soerat anNisaa-e (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Allah vergeeft niet dat er
deelgenoten aan Hem toegekend worden (d.w.z. shirk – polytheïsme, tenzij
men vóór de dood er berouw voor toont), maar Hij vergeeft behalve dat (alle
andere zonden), aan wie Hij wil; en wie deelgenoten aan Allah toekent, hij is
dan werkelijk ver afgedwaald (van het rechte pad).” (Koran 4:116.)
Shirk leidt naar het Hellevuur

Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan in soerat al-Maa-idah
(Nederlandstalige interpretatie): “Werkelijk, degenen die zeiden: ‘Waarlijk,
Allah, Hij is de Messias (‘Iesaa – Jezus), zoon van Maryam (Maria),’ zijn
ongelovig geworden. En de Messias zei: ‘O Banie Israa-iel (nakomelingen van
Israël – Jakob)! Aanbid Allah, mijn Heer en jullie Heer.’ (#11) Waarlijk, wie
deelgenoten toekent aan Allah, dan heeft Allah het Paradijs werkelijk voor
hem verboden en zijn verblijfplaats zal het Vuur zijn. En voor de
onrechtplegers zijn er geen helpers.” (Koran 5:72.)
<<<(#11) Noot van uwkeuze.net. Er staat geen enkele ondubbelzinnige
formulering in de Bijbel waar Jezus (vrede zij met hem) zegt: “aanbid mij.”
Integendeel! Jezus (vrede zij met hem) zegt juist: “Want ook de zoon des
mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen…”
(Marcus 10:45.) En: “Je dient de Heer, jouw God, te aanbidden, en Hem
alleen dien je te dienen.” (Matteüs 4:10.) En Jezus (vrede zij met hem) zou
ook gezegd hebben: “En dit is eeuwig leven, dat zij U kennen, de Enige Ware
God, en Jezus Christus, die U gezonden heeft (als profeet).” (Johannes 17:3.)
Zie o.a. http://uwkeuze.net/eenheid-versus-drie-eenheid-schaakmat/.>>>

Niemand verdient aanbidding en gehoorzaamheid behalve Allah
Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan in soerat Aal ‘Imraan
(Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (O Moh’ammed): ‘O mensen van het
Boek (joden en christenen)! Kom tot een overeenkomstig woord (een
oprecht en rechtvaardig woord dat voor beide partijen eerlijk is) tussen ons
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en jullie, dat wij niemand behalve Allah (alleen) aanbidden, en dat wij geen
deelgenoten aan Hem toekennen, en dat niemand van ons anderen zal
nemen als heren naast Allah.’ Als zij zich dan afkeren, zeg dan: ‘Getuig dat wij
moslims zijn (degenen die zich aan Allah hebben overgegeven).’” (Koran
3:64.)
Allah de Barmhartige zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En als alle
bomen op aarde pennen zouden zijn en Hij de zee daarna aanvult met nog
eens zeven (#12) zeeën om als inkt te dienen, zelfs dan zouden de Woorden
van Allah niet opraken. Waarlijk, Allah is Almachtig, Alwijs.” (Koran 31:27.)
<<<(#12) Noot van uwkeuze.net. Het getal zeven wordt gebruikt om een
grote hoeveelheid aan te duiden, het dient niet letterlijk begrepen te worden
of begrepen te worden als verwijzend naar de zeven oceanen van de wereld,
zoals gesuggereerd werd door diegenen die dit idee van Israëlitische verhalen
namen, die we noch geloven noch verwerpen. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>
Onze analyse van het denkbeeld van God in verschillende religies laat zien
dat monotheïsme een wezenlijk onderdeel uitmaakt van elke grote religie in
de wereld. Desondanks is het betreurenswaardig dat sommige volgelingen
van deze religies de leerstellingen van hun eigen boeken schenden en
partners hebben toegeschreven aan de Almachtige God.

Een analyse van de boeken van verschillende religies laat zien dat alle boeken
de mensheid aansporen om te geloven in en zich over te geven aan één God.
Al deze boeken verafschuwen het toekennen van partners aan God, of het
aanbidden van God in de vorm van afbeeldingen.
We lezen in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “O mensen! Er
wordt een gelijkenis gesteld, dus luister ernaar: waarlijk, degenen die jullie
aanroepen naast Allah zullen nooit een vlieg kunnen scheppen, zelfs al
kwamen zij bij elkaar daarvoor. (#13) En als de vlieg iets van hen zou
wegnemen, kunnen zij het niet terugnemen van hem. Zwak is de najager en
de nagejaagde (#14).” (Koran 22:73.)
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<<<(#13) Noot van uwkeuze.net. De auteurs van de twee Sah’ieh’s leverden
over via ‘Oemaarah van Aboe Zoer’ah van Aboe Hoerayrah (moge Allah
tevreden zijn over hem), die zei dat de profeet ( ﷺAllahs zegeningen en
vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Allah zegt: ‘En wie
begaat meer onrecht dan degene die (iets) tracht te scheppen zoals Mijn
schepping. Laat hen een mier scheppen, een vlieg of een gerstekorrel
scheppen.’”>>>

<<<(#14) Noot van uwkeuze.net. Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn over
hem) zei: “De najager is de vlieg die streeft naar wat wordt ontnomen van
het goede wat op het afgodsbeeld ligt en de nagejaagde is het afgodsbeeld.”
Er is ook gezegd dat de najager het afgodsbeeld is die zogenaamd streeft
naar het scheppen van de vlieg, of streeft naar het terugnemen van hetgeen
de vlieg van hem heeft ontnomen en de nagejaagde is de vlieg. En er is ook
gezegd dat de najager de aanbidder van het afgodsbeeld is en de nagejaagde
is het afgodsbeeld. Ad-Dhahh’aak zei: “Zwak is de aanbidder en degene die
aanbeden wordt, en als je goed zult nagaan, zul je merken dat het
afgodsbeeld zwakker is dan de vlieg, en zijn aanbidder is onwetender dan alle
onwetenden en dwalender dan elke dwaler. (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa
ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.)>>>

De basis van religie is het accepteren van Goddelijke Leiding. Een verwerping
van deze leiding heeft serieuze gevolgen voor de samenleving. Terwijl we
grote vooruitgang hebben geboekt op het gebied van wetenschap en
technologie, weet echte vrede ons nog steeds te ontkomen. Alle ‘geleerden’
hebben gefaald om ons de veelgeprezen redding te geven.
De boeken van alle grote religies sporen de mensheid aan om dat te volgen
wat goed is en om zich af te keren van dat wat slecht is. Alle religieuze
boeken herinneren de mensheid dat dat wat goed is niet onbeloond zal
blijven en dat het slechte niet onbestraft zal blijven! De vraag die we onszelf
moeten stellen is, welke van deze boeken geeft ons een correcte
‘gebruiksaanwijzing’ die we nodig hebben om onze individuele levens en
gezamenlijke levens op de juiste manier te leiden.
Ik hoop en bid dat Allah Ta’aalaa ons allen leidt naar de Waarheid. Amien.
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Waarom vrezen moslims God?
De God van de christenen is een liefdevolle God
Die van de mensen houdt

Alle lof is voor Allah.

Vaak wordt er ten onrechte verondersteld dat de Islam God voorstelt als een
God Die de mensen bestraft en als een God waar je bang voor moet zijn, en
zij verklaren dat de God van de christenen een liefdevolle God is Die van de
mensen houdt en dus hoeven zij God niet te vrezen.
We zullen in twee delen aantonen dat dit beeld absoluut onjuist is.
Ten eerste:

Er is overgeleverd van Zayyaad ibn Labied dat de profeet Mohammed ﷺ
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) iets noemde en zei
(Nederlandstalige interpretatie): “Dit zal plaats vinden wanneer kennis zal
verdwijnen.” Ik zei: “O boodschapper van Allah! Hoe kan kennis verdwijnen
terwijl wij al-Qor-aan (de Koran) lezen en het onze kinderen onderwijzen, en
onze kinderen onderwijzen hun kinderen tot de Dag der Opstanding?” Hij zei:
“Dat jouw moeder je kwijt raakt, Zayyaad! Ik was van mening dat jij de meest
geleerde in al-Medienah was. Merk je niet dat de joden en de christenen atTawraat (de Thora) en al-Indjiel (het Evangelie) lezen en zij niets daarvan in
praktijk brengen?”
Jezus (vrede zij met hem) heeft volgens de Bijbel iets dergelijks gezegd: “Niet
iedereen die ‘Heer, Heer’ tegen mij zegt, zal het koninkrijk der hemel (het
Paradijs) binnengaan; maar hij die doet de Wil van mijn Vader (#1) Die in de
hemel is. Velen zullen die Dag (de Dag der Opstanding) tegen mij zeggen:
‘Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? En in uw naam
duivels verjaagd? En in uw naam vele wonderbaarlijke daden verricht?’ En
dan zal ik tot hen betuigen: ‘Ik heb jullie nooit gekend: ga weg van mij, jullie
die zondig handelen (of: werkers der wetteloosheid)!” (Matteüs 7:21-23.)
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<<<(#1) Het handelen naar de Wil van God = Islam! En degene die zich
onderwerpt aan de Wil van God is een moslim!>>>

Dit Bijbelvers toont o.a. aan dat niet iedereen die zich christen noemt, ook
daadwerkelijk een volgeling van Jezus (vrede zij met hem) is. Vele christenen
denken dat zij van Jezus (vrede zij met hem) houden, maar volgen absoluut
niet de boodschap die hij verkondigd heeft. Een soortgelijke verklaring van
Jezus (vrede zij met hem) lezen we o.a. in Marcus 7:6-9+13: “‘Dit volk eert mij
met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Maar tevergeefs eren zij mij,
omdat zij leringen van mensen [als hun] doctrines leren. Jullie verlaten het
gebod van God, en houden vast aan de traditie van mensen.’ En hij zei tegen
hen: ‘Jullie verwerpen wel mooi het gebod van God, om jullie traditie in stand
te houden… …het Woord van God nietig makend door jullie traditie…’”

En volgens het Bijbelvers Lucas 6:46-49 heeft Jezus (vrede zij met hem)
gezegd: “En waarom noemen jullie mij, Heer, Heer, en doen niet de dingen
die ik zeg? Wie ook tot mij komt, en mijn uitspraken hoort, en hen uitvoert, ik
zal jullie vertellen aan wie hij gelijk is: hij is als een man die een huis bouwt,
en diep groef, en het fundament legde op een rots: en toen de vloed zich
voordeed, beukte de stroom hevig tegen het huis, en kon het niet doen
wankelen: want het was gefundeerd op een rots. Maar wie hoort en niet
doet, is als een man die zonder fundament een huis bouwt op de aarde;
waartegen de stroom hevig beukte, en het stortte onmiddellijk in; en de
vernietiging van dat huis was enorm.”
Na het lezen van de volgende Bijbelverzen zal duidelijk zijn dat de christenen
die denken dat zij God niet hoeven te vrezen omdat “hun” God slechts een
liefdevolle God is waar je niet bang voor hoeft te zijn, Jezus’ boodschap niet
goed begrijpen, God niet kennen en Jezus (vrede zij met hem) niet volgen. In
de Bijbel lezen we namelijk o.a.:
Jacobus 4:7: “Onderwerp je dus aan God (= Islam) en weersta de duivel (die
oproept tot dwaling)…”

Prediker 12:13: “(Dit is) de slotsom van de kwestie, nadat alles is gehoord:
vrees God en houd zijn geboden in acht; want dit (geldt voor) alle mensen.”
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Deuteronomium 5:29: “O, was er maar zo’n hart in hen dat zij Mij zouden
vrezen en om al Mijn geboden in acht te nemen, voor eeuwig…”

Lucas 12:4-5: “En ik zeg tegen jullie, mijn vrienden, wees niet bang voor hen
die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar ik zal jullie
waarschuwen wie jullie vrezen moeten: vrees Hem, Die, nadat Hij gedood
heeft, macht heeft om in de Hel te werpen; jazeker, ik zeg tegen jullie, vrees
Hem!”
Er zijn vele andere verzen die aangeven dat God gevreesd dient te worden.
Dus ook christenen dienen God te vrezen.
Ten tweede:

Niet alleen in de Bijbel staat vermeld dat de mens God dient te vrezen, ook in
de Koran staan verschillende verzen waarin de mens wordt aangespoord om
God te vrezen. God zegt o.a. (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die
geloven! Vrees Allah (#2) zoals Hij gevreesd dient te worden, en sterf niet
behalve als moslims (degenen die zich overgeven aan Allah).” [Soerat Aal
‘Imraan (3), aayah 102.]

<<<(#2) Taqwaa (godsvrees, vroomheid) is niet louter een gevoel of emotie,
het is een daad (zie aayah 59:18): door alles te doen wat Hij opgedragen
heeft, en door alles te laten wat Hij verboden heeft. Taqwaa (vroomheid,
godsvrees) is het enige anker dat het menselijke morele systeem stevig
maakt en bijeenhoudt.>>>
“Hij zendt de engelen neer met de Openbaring volgens Zijn bevel naar wie Hij
wil van Zijn dienaren (d.w.z. de profeten en boodschappers): ‘Waarschuw dat
er niemand is die het recht heeft aanbeden te worden behalve Ik (Allah), dus
vrees Mij.’” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 2.]

En God zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “…En wat jullie aan goeds
doen, Allah weet het. En rust je uit (met proviand voor de reis). Dan waarlijk,
de beste proviand is at-taqwaa (de godsvrees, vroomheid). (#3) Dus vrees
Mij, O bezitters van verstand! ” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 197.]
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<<<(#3) Vóór de komst van de Islaam beschouwde men het meenemen van
proviand een wereldse zaak en men verwachtte van een vroom persoon dat
hij zonder wereldse voorzieningen naar het Huis van Allah zou gaan. Hier
wordt verklaard dat het geen rechtschapenheid is om zonder proviand op
bedevaart naar Mekkah te gaan. Ware rechtschapenheid is dat men Allah de
Verhevene vreest, Hem gehoorzaamt en je leven zuiver houdt. Als een h’adji
(bedevaartganger) geen proviand meeneemt maar hij verricht slechte
handelingen zonder vrees voor Allah de Almachtige, dan wendt hij een
nutteloze vertoning van vroomheid voor en hij bejegent zowel zichzelf als de
bedevaart die hij verricht zonder eerbied. Aan de andere kant, als een h’adji
vrees voor Allah de Barmhartige heeft en zijn gedrag zuiver houdt, dan zal hij
de Tevredenheid van Allah verwerven ook al heeft hij zichzelf volledig
uitgerust met proviand. (Uit Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa
Mawdoedie.) >>>
Wat wordt er nou precies met “vrees” bedoeld? We zullen dit met behulp
van een voorbeeld aantonen.

Als ouders een kind krijgen, zullen zij normaal gesproken heel veel van dat
kind houden. Zij zullen hun kind cadeaus geven en hun best doen dat hun
kind niets te kort komt. Door de liefde voor hun kind, zullen de ouders hun
kind beschermen tegen al wat schadelijk kan zijn voor hem. Dat betekent dat
de ouders het kind op een bepaalde leeftijd zullen waarschuwen voor de
gevaren om hem heen. En om hun waarschuwing kracht bij te zetten, zullen
ze het kind misschien dreigen met straf. Maar dit gebeurt alleen maar uit
liefde voor het kind en de zorg dat het kind geen schade oploopt. Als het kind
zijn ouders toch ongehoorzaam is, zullen zijn ouders hem misschien
bestraffen, door hem vroeg naar bed te sturen, geen zakgeld te geven of
misschien lichtjes en op corrigerende manier “een tikje tegen de billen” te
geven, in de hoop dat het kind een les leert en het de volgende keer niet
meer doet. Dit doen zij normaal gesproken alleen maar uit liefde omdat zij
niet willen dat het kind iets nadelig overkomt. Het kind zal van zijn ouders
houden, maar toch ook vrezen door de waarschuwingen en eventuele
bestraffingen die zijn ouders toepassen.
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Zo is ook de relatie tussen de mens en God – zijn Schepper en Onderhouder.
Omdat God alleen maar het goede wil voor de mens, waarschuwt Hij de
mens en dreigt met bestraffingen. De relatie tussen de mens en God is dus
een relatie gebaseerd op liefde, vrees en hoop. We dienen van God te
houden, meer dan van iets anders, we dienen God te vrezen door te doen
wat Hem behaagt en te laten wat Zijn ontevredenheid veroorzaakt, en we
dienen hoop te hebben dat Hij onze fouten en zonden zal vergeven. Dit kan
alleen bereikt worden door te geloven, goede werken te verrichten en door
zonden te vermijden.
Allah vrezen betekent dus het leiden van een rechtschapen leven en het
kwaad mijden. ‘Ibaadah (aanbidding) is gebaseerd op drie essentiële zuilen
die in feite de drijfveer zijn voor alle handelingen van aanbidding. Deze drie
zuilen zijn: liefde, angst en hoop. Een persoon aanbidt Allah de Verhevene
dus uit liefde voor Allah wegens Zijn zegeningen en de vrees voor Zijn
bestraffing en een oprechte hoop op Zijn beloning (angst weerhoudt iemand
ervan om zonden te begaan en hoop laat iemand meer goede daden
verrichten). Indien aan één van deze drie voorwaarden niet wordt voldaan,
dan is de juiste geest van de aanbidding niet aanwezig.

De volgende bewijzen uit de Koran en de Soennah zullen aantonen dat Allah
juist Barmhartig is, Genadevol, en Hij wenst alleen maar het goede voor Zijn
dienaren. Het dreigen met bestraffing is alleen maar om de mens te
beschermen tegen de Hel en te leiden naar het Paradijs.
Allah de Verhevene zegt in Zijn Nobele Koran (Nederlandstalige
interpretatie): “…Allah wil voor jullie geen moeilijkheid maken, maar Hij wil
jullie reinigen en Zijn gunsten aan jullie vervolmaken opdat jullie dankbaar
zullen zijn.” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 6.]
En Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zegt ook (Nederlandstalige interpretatie):
“…Allah wil het gemakkelijke voor jullie en Hij wil niet het moeilijke voor
jullie…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 185.]
“Het neerzenden van het Boek (deze Qor-aan) is van Allah, al-‘Aziez (de
Almachtige), al-‘Aliem (de Alwetende). Vergever van de zonden en
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Aanvaarder van het berouw (#4), streng in de bestraffing (voor degenen die
weigeren berouw te tonen), Bezitter van at-tawlie (de vele gunsten, zie
aayah 16:18): er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden
behalve Hij (dus aanbid alleen Hem)! Tot hem is de eindbestemming (van
iedereen, gelovigen en ongelovigen).” [Soerat Ghaafir (40), aayah 2-3.]

<<<(#4) Oprecht berouw wist de zonde uit. Aldus is er geen reden voor Allah
at-Tawwaab (de Berouwaanvaardende) om “Zijn enige zoon” te offeren.
Waar berouw dient oprecht omwille van God te zijn. Men dient zich tot God
te richten (niet tot een priester!) met een oprecht gevoel van schuld en spijt
en een serieuze vastbeslotenheid om de zonde niet te herhalen (zie aayah
20:82). Bovendien dient de zondaar meer goede daden te verrichten zodat
Allah de Verhevene daarmee het kwaad dat hij heeft aangericht zal uitwissen
(zie aayah 11:114). Onderdeel van oprecht berouw is ook dat als men
anderen onrecht heeft aangedaan, men dat recht herstelt door b.v. gestolen
goederen terug te geven en vergeving te vragen aan degenen waarover men
geroddeld heeft etc.>>>
Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (O
Moh’ammed): ‘Als jullie (werkelijk) van Allah houden, volg mij dan (mijn weg
– de Soennah), Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah
is Vergevensgezind, Barmhartig.’” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 31.]
Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn over hem) verhaalde dat de
boodschapper van Allah ( ﷺAllahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei
(Nederlandstalige interpretatie): “Toen Allah de schepping voltooide, schreef
Hij in Zijn Boek dat bij Hem is boven Zijn Troon; Mijn Genade bedwingt Mijn
boosheid.” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, h’adieth 4.416.)

In een h’adieth Qoedsie lezen we (Nederlandstalige interpretatie): “O zoon
van Adam! Zo lang je Mij aanroept en Mij vraagt, zal Ik je vergeven wat jij
gedaan hebt en Ik zal er geen bezwaar tegen hebben. O zoon van Adam! Ook
al reiken jouw zonden tot aan de wolken in de lucht en jij vraagt dan
vergeving van Mij, Ik zal jou vergeven. O zoon van Adam! Ook al kom je tot
Mij met zonden bijna zo groot als de aarde en je komt dan tot Mij zonder een
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deelgenoot aan Mij toe te schrijven, Ik zal je vergeving brengen bijna zo groot
als dat.”

‘Aliy ibn Abie Taalib (moge Allah tevreden zijn over hem) zei: “Als ze tegen
me zouden zeggen op de Dag des Oordeels, ‘wij laten jouw vader en moeder
jou beoordelen,’ dan weiger ik dat, omdat Allah meer genadevol is voor mij
dan mijn vader en moeder.”

‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden zijn over hem) verhaalde dat de
boodschapper van Allah ( ﷺAllahs zegeningen en vrede zijn met hem) een
vrouw onder de krijgsgevangenen haar kind zag optillen om hem te zogen. De
boodschapper van Allah  ﷺzei (Nederlandstalige interpretatie): “Denken
jullie dat deze vrouw haar kind in het vuur zal gooien ook al is ze (lichamelijk)
in staat dat te doen?” Zij zeiden: “Nee.” De boodschapper van Allah  ﷺzei:
“Bij Allah, Allah is genadevoller jegens Zijn dienaren dan deze vrouw is jegens
haar kind.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Al sinds de beproeving van onze vader, Aadam (vrede zij met hem), en zijn
neerdaling uit het Paradijs, moesten al zijn kinderen de strijd tegen de
shaytaan (satan), hun geduchte vijand, voortzetten tot aan de Laatste Dag op
deze aarde. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Wij
zeiden: ‘Daal daaruit af (van het Paradijs naar de aarde), jullie allemaal
[Adam, Eva en Iblies (de satan)]. Zodra er dan van Mij leiding (profeten,
boodschappers, Boeken, tekenen) tot jullie komt; wie dan Mijn leiding volgt,
zij zullen niet vrezen (aangaande het Hiernamaals), noch zullen zij treuren
(betreffende het leven in deze wereld).’ Maar degenen die ongelovig zijn en
Onze aayaat (bewijzen, tekenen, verzen) loochenen, zij zijn het die de
bewoners van het Vuur (de Hel) zijn, zij zullen daarin eeuwig verblijven (zij
zullen er voor altijd bestraft worden).” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 38-39.]
De voortdurende strijd begon toen shaytaan, die gedoemd is tot het
Hellevuur, voor hem werd bepaald dat hij zo veel mogelijk kinderen van
Aadam (vrede zij met hem) mee zal nemen als hij kan. Maar Allah de
Verhevene heeft beloofd dat degenen die Zijn Leiding volgen hem zullen
overwinnen. Er zijn letterlijk honderden verzen in de Qor-aan en ah’aadieth
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in de Soennah van de profeet ( ﷺAllahs zegeningen en vrede zijn met hem)
die het scheppingsverhaal gedetailleerd weergeven en het doel van het leven
en het gevaar dat door de shaytaan wordt gecreëerd duidelijk beschrijven.
De Qor-aan vertelt ons dat degenen die geen acht slaan op deze
waarschuwingen in een slechte positie zullen eindigen in het Hiernamaals
(Nederlandstalige interpretatie): “Heb Ik jullie, O kinderen van Aadam, niet
opgelegd om de satan (duivel) niet te aanbidden (door zijn influisteringen te
gehoorzamen)!? Waarlijk, hij is voor jullie een duidelijke vijand. En aanbid Mij
(alleen)!? Dit is het rechte pad.” [Soerat Yaa Sien (36), aayah 60-61.]
Het vermeldt ook dat Allah de Almachtige van tijd tot tijd boodschappers zal
zenden zodat de mens niet alleen zal zijn in deze gevaarlijke strijd
(Nederlandstalige interpretatie): “…wie dan Mijn leiding volgt, hij zal dan niet
dwalen (in dit leven), noch zal hij ongelukkig zijn (in het Hiernamaals).”
[Soerat Taa Haa (20), aayah 123.]

De mens is in de islamitische wijsbegeerte niet zondig geboren. We beginnen
onze levens eerder zuiver en als een goed materiaal (mensen) die de
mogelijkheid hebben om het beste in het leven te kunnen bereiken. De Islam
leert ons dat de mens uiteindelijk onderworpen wordt aan de influisteringen
van de shaytaan en aan de effecten van zijn eigen omgeving (familie,
culturen etc.). De mens is daarom in nood aan goddelijke leringen, die
neergezonden zijn door Hem in de vorm van openbaringen aan de
verschillende profeten en boodschappers.
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Vertaald en samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Bismillaahi r-Rah’maani r-Rah’iem.
(In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle).

Waarlijk, alle lof behoort toe aan Allah, we prijzen Hem, we zoeken hulp bij
Hem en vragen Hem om vergeving. Wie door Allah geleid wordt, er is voor
hem geen dwaling; en wie Allah laat dwalen, er is voor hem geen leiding. En
ik getuig dat er geen god is die het recht heeft om aanbeden te worden
behalve Allah en Hij heeft geen deelgenoten, en ik getuig dat Mohammed ibn
Abdoellah Zijn dienaar en boodschapper is; vrede en zegeningen van Allah
zijn met hem, zijn familie, zijn metgezellen en iedereen die zijn leiding volgt.

Het vorige hoofdstuk gaf in het begin aan dat er vaak ten onrechte
verondersteld wordt dat de Islam God voorstelt als een God Die de mensen
bestraft en als een God waar je bang voor moet zijn. Zie het artikel
http://uwkeuze.net/de-islamitische-en-christelijke-visie-aangaande-godallah/
als reactie op de leugenachtigheid en vooringenomenheid van o.a. Ben Kok,
een joods-christelijk pastor die o.a. schrijft: “Al geef je Allah 1000 namen,
liefdevol is hij allerminst. En zelfs niet een keer komt het woord liefde voor in
de koran.” In het hoofdstuk “De Schone Namen van Allah” hebben we al
kunnen zien dat een van Zijn Namen al-Wadoed (de Liefhebbende) is! Maar
ook ar-Rah’maan (de Meest Barmhartige) en andere Namen die duiden op
liefde, barmhartigheid, vergevensgezindheid en dergelijke. Ook dit hoofdstuk
zal de leugenachtigheid en onwetendheid van dergelijke figuren onthullen.

Allah ar-Rah’iem (de Meest Genadevolle) zegt in Zijn Nobele Koran
(Nederlandstalige interpretatie): “En vraag vergeving aan jullie Heer en toon
vervolgens berouw aan Hem. Waarlijk, mijn Heer is Genadevol, Meest
Liefdevol (jegens degenen die berouw tonen).” [Soerat Hoed (11), aayah 90.]
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M.a.w.: “Allah de Meest Barmhartige is niet hardvochtig en wreed, en
koestert geen vijandigheid jegens Zijn schepselen. Hij verlangt er niet naar
om hen te bestraffen in de zin dat Hij plezier beleeft aan hun kwelling. In feite
bestraft Hij hen alleen maar als zij alle perken te buiten gaan. En zelfs dat
doet Hij voor het welzijn van de mensheid in het algemeen. Dus als jullie spijt
hebben van jullie daden en er berouw voor tonen, zullen jullie Hem
Vergevensgezind vinden, want Hij houdt heel veel van Zijn schepping.”
‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden zijn over hem) verhaalde: “Er
werden eens enkele krijgsgevangenen naar de profeet ( ﷺAllahs
zegeningen en vrede zijn met hem) gebracht. Eén van hen was een moeder
wier jong kind kwijt was geraakt. Dit maakte haar zo rusteloos en bezorgd dat
zij elk kind dat zij tegenkwam, dicht bij haar boezem hield en zoogde. Toen de

profeet ( ﷺAllahs zegeningen en vrede zijn met hem) dit zag, stelde hij
deze vraag aan de omstanders (Nederlandstalige interpretatie): ‘Kunnen jullie
je inbeelden dat deze moeder haar eigen kind ooit in het vuur zou werpen?’
Wij antwoordden: ‘Nooit! Om over het werpen in het vuur maar te zwijgen,
zij zou op elke mogelijke manier haar uiterste best doen om te voorkomen
dat het zou vallen in het vuur.’ Daarop zei de profeet ﷺ: ‘Allah is veel
barmhartiger voor Zijn dienaren dan deze moeder voor haar kind.’” (Uit
Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)
Anas ibn Maalik (moge Allah tevreden zijn over hem) verhaalde: “De

boodschapper van Allah ( ﷺAllahs zegeningen en vrede zijn met hem)
heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Allah is blijer met het berouw
van Zijn dienaar dan dat iemand van jullie blij is met het vinden van zijn
kameel die hij kwijt raakte in de woestijn (en hij was bang dat hij daar zou
sterven van de dorst).’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)
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Als mensen naar je kijken, dan kijken ze naar wat je hebt, ze kijken naar je
kleren, je auto, je uiterlijk, je huis. En de meeste mensen zorgen ervoor dat ze
er goed uit zien voor anderen. Maar Allah de Verhevene kijkt niet naar je
uiterlijk, Hij kijkt naar je hart. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige
interpretatie): “O mensheid! Waarlijk, Wij schiepen jullie uit een man
(Aadam) en een vrouw (H’awwaa-e – Eva) (#1) en Wij maakten jullie tot
volken en stammen zodat jullie elkaar leren kennen. Waarlijk, de meest edele
van jullie bij Allah is degene met de meeste taqwaa (vroomheid, godsvrees).
Waarlijk, Allah is Alwetend, Khabier (Alwetend omtrent subtiele zaken).”
[Soerat al-H’oedjoeraat (49), aayah 13.]
<<<(#1) Dit beduidt dat deze gelijkheid van biologische oorsprong
weerspiegeld wordt in de gelijkheid van menselijke waardigheid, aldus wordt
alle raciale, nationalistische of tribale vooringenomenheid (‘asabiyyah)
veroordeeld. Zie het artikel http://uwkeuze.net/nationalisme-een-vreemdconcept-in-de-islaam/.>>>

Moeslim leverde over dat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn over
hem) zei dat de boodschapper van Allah ( ﷺAllahs zegeningen en vrede
zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Allah
kijkt niet naar jullie vormen (uiterlijk) of bezittingen, maar Hij kijkt naar jullie
harten en daden.” (Ibn Maadjah leverde deze h’adieth ook over.)
Dus pas op! Zorg er voor dat je niet in de situatie bent dat hetgeen waar de
mensen naar kijken mooi is, en dat hetgeen waar Allah naar kijkt lelijk is.

In een h’adieth qoedsie lezen we het volgende (Nederlandstalige
interpretatie): “Als Allah van een dienaar houdt, roept Hij Djibriel (vrede zij
met hem) en zegt: ‘Ik hou van die-en-die, daarom, hou van hem.’ De profeet
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei: ‘Dus Djibriel houdt van hem.’
Dan roept hij (Djibriel) in de hemel, zeggende: ‘Allah houdt van die-en-die,
daarom, hou van hem.’ En de bewoners van de hemel houden van hem. Hij
(de profeet) zei: ‘Dan is acceptatie voor hem op aarde gevestigd.’ En als Allah
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een dienaar verafschuwt, roept Hij Djibriel (vrede zij met hem) en zegt: ‘Ik
verafschuw die-en-die,
die, daarom, verafschuw hem.’ Dus Djibriel verafschuwt
hem. Dan roept Djibriel naar de bewoners van de hemel: ‘Allah verafschuwt
die-en-die,
die, daarom, verafschuw hem.’ Hij (de profeet) zei: ‘Dus de bewoners
van de hemel verafschuwen hem en verafschuwing voor hem is op aarde
gevestigd.’”
Kijk eens hoe Allah de Almachtige Zijn liefde aankondigt – en kijk eens naar je
zelf: durf jij jouw liefde voor Allah tegenover andere mensen te verklaren?

Ik zie in Nederland vele mensen lopen met t-shirts van
hun favoriete voetbalclub, of van hun favoriete
muziekband, of ze hebben hun haar en kleding in een
bepaalde stijl om te laten zien dat ze er van houden.
Twee homoseksuelen bij mij in de straat hebben zelfs een
vlaggenmast in hun voortuin met een homovlag. In
Nederland kun je bijna overal voor uitkomen waar je voor
staat. Maar kunnen wij moslims dat ook? Waar zijn wij als moslims? Komen
wij er voor uit dat we moslims zijn of laten we ons wegstoppen in een
hoekje? Hou jij van Allah? Laat jij door jouw baard zien dat je
j van Allah
houdt? Laat jij door jouw hoofddoek of niqaab zien dat je van Allah houdt? Of
zorgen we er voor dat hetgeen waar de mensen naar kijken goed is en
verwaarlozen we hetgeen waar Allah naar kijkt? Houden we meer van de
mensen dan van Allah!? Vraag jezelf af, is jouw hart vol met liefde voor Allah?
(Lees ook het artikel http://uwkeuze.net/trots/.)
Om iemand te zijn van wie Allah de Verhevene houdt, betekent niet dat je
perfect moet zijn en dat je nooit fouten maakt.
aakt. Maar het betekent dat jouw
gehoorzaamheid, jouw goede daden en jouw goed gedrag nadrukkelijker
nadrukkel
zijn
dan jouw zonden. Op zijn minst dat jij je best doet. Het is verhaald door Aboe
Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn over hem) dat de boodschapper van
Allah ( ﷺAllahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige
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interpretatie): “Toen Allah de schepping voltooide, schreef Hij in Zijn Boek
dat bij Hem is boven Zijn Troon; Mijn genade bedwingt Mijn boosheid.”
(Sah’ieh’ al-Boekhaarie.)

In een h’adieth qoedsie lezen we (Nederlandstalige interpretatie): “O zoon
van Adam! Zo lang je Mij aanroept en Mij vraagt, zal Ik je vergeven wat jij
gedaan hebt en Ik zal er geen bezwaar tegen hebben. O zoon van Adam! Ook
al reiken jouw zonden tot aan de wolken in de lucht en jij vraagt dan
vergeving van Mij, Ik zal jou vergeven. O zoon van Adam! Ook al kom je tot
Mij met zonden bijna zo groot als de aarde en je komt dan tot Mij zonder een
deelgenoot aan Mij toe te schrijven, Ik zal je vergeving brengen bijna zo groot
als dat.”
Worden jullie harten hier niet warm van? Laat dit niet zien hoeveel Allah de
Verhevene van Zijn oprechte dienaren houdt? Soebh’aan Allaah. Allaahoe
Akbar. En schamen wij ons dan niet dat wij deze liefde niet beantwoorden?

We lezen in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, degenen
die niet verlangen naar een ontmoeting met Ons en tevreden zijn met het
wereldse leven en zich daarin gerust voelen, alsook degenen die onachtzaam
zijn jegens Onze aayaat (bewijzen, verzen, tekenen). Zij zijn het wier
verblijfplaats het Vuur (de Hel) is, vanwege hetgeen zij plachten te
verwerven.” [Soerat Yoenoes (10), aayah 7-8.]
Aboe Moesaa (moge Allah tevreden zijn over hem) verhaalde: “De profeet

( ﷺAllahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd
(Nederlandstalige interpretatie): ‘Eenieder die houdt van de ontmoeting met
Allah, Allah houdt ook van de ontmoeting met hem; en eenieder die de
ontmoeting met Allah haat, Allah haat ook de ontmoeting met hem.’”
(Sah’ieh’ al-Boekhaarie.)
‘Alie ibn Abie Taalib (moge Allah tevreden zijn over hem) zei: “Als ze tegen
me zouden zeggen op de Dag des Oordeels: ‘Wij laten jouw vader en moeder
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jou beoordelen,’ dan weiger ik dat, omdat Allah meer genadevol is voor mij
dan mijn vader en moeder.” Soebh’aan Allaah, waren dit mensen zoals wij?

Zie ook de h’adieth van ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden zijn
over hem) aan het begin van dit hoofdstuk.

Als je mensen vraagt of ze van Allah houden, zullen ze allemaal zeggen: “Ja, ik
houd van Allah, we houden van Allah met heel ons hart.” Maar als je ze
vraagt of ze bidden of vasten en daarbij de Soennah volgen, dan zeggen ze:
“Uhh, nee…” Laten hun daden ook zien dat ze van Allah de Verhevene
houden? Bidden zij? Vasten zij? Volgen zij de Soennah? Werkelijk, er zijn
broeders en zusters die steeds naar een weg zoeken om onder een
verplichting uit te komen, of om een verboden handeling wel te mogen:
fatwaa-shopping. Sommigen gaan zelfs nog een stapje verder, die vragen zich
af of iets heel erg h’araam is of maar een beetje h’araam. O Heer! Leid ons
op Uw weg en bescherm ons tegen dwaling.
Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (O
Moh’ammed): ‘Als jullie (werkelijk) van Allah houden, volg mij dan (mijn weg
– de Soennah), Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah
is Vergevensgezind, Barmhartig.’” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 31.]

Als je wilt weten hoe oprecht jouw liefde voor Allah is, onderzoek jezelf dan
in het licht van dit vers. [Zie het boek van Jamaal al-Din M. Zarabozo, Het
Belang en de Autoriteit van de Soennah, uitgegeven door Uitgeverij
Momtazah (www.momtazah.net).]
Allah de Verhevene zegt in Zijn Nobele Qor-aan (Nederlandstalige
interpretatie): “O degenen die geloven! Treed de Islaam VOLLEDIG binnen en
volg niet de voetstappen van de satan (de duivel); waarlijk, hij is voor jullie
een duidelijke vijand.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 208.]
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Sheikh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz zei in Madjmoe’ Fataawaa wa Maqaalaat
Moetanawwi’ah (1/346): “Op jullie rust de plicht om de volledige Islaam aan
te nemen, niet alleen maar één deel aanvaarden en een ander nalaten.
Aanvaard niet alleen de geloofsovertuigingen (‘aqiedah) terwijl je de
regelgevingen (ah’kaam) nalaat. Pas niet de regelgevingen toe, terwijl je de
geloofsovertuigingen verwaarloost. Accepteer de Islaam volledig; accepteer
de geloofsleer (al-‘aqiedah), de wet (as-sharie’ah), de aanbidding, de djihaad
(of jihad), de sociale aspecten, de politieke aspecten en alle overige zaken.”

Allah de Verhevene is niet zoals wij. Hij roept niet zomaar dingen; als Hij iets
zegt, bewijst Hij dat ook. Maar als wij iets zeggen, blijkt dat dan ook uit onze
daden?
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Wat is het bewijs dat Allah van ons houdt?

1.) In een h’adieth van at-Tirmidzie lezen we onder andere dat Allah de
Verhevene wereldse zaken geeft aan degenen waarvan Hij houdt en aan
degenen van wie Hij niet houdt, maar Hij geeft religie alleen aan degenen
waarvan Hij houdt. Dus hij aan wie religie gegeven is door Allah, van hem
wordt gehouden door Allah. Beste broeder en zuster, als jij een moslim bent
en gelooft in de waarheid van de Islaam, dan wordt er van jou gehouden
door Allah de Almachtige.
Schamen wij onszelf dan niet dat wij die liefde niet beantwoorden?

2.) Allah de Verhevene heeft geduld met onze zonden, Hij straft ons niet
meteen. “En jouw Heer is al-Ghafoer (de Vergevensgezinde), Bezitter van
Barmhartigheid. Als Hij hen (nu al) ter verantwoording zou roepen vanwege
hetgeen zij verwierven (aan ongeloof en zonden), zou Hij voor hen de
kwelling zeker bespoedigd hebben (Hij is geduldig en geeft iedereen de kans
om berouw te tonen). Maar voor hen is er een vastgesteld tijdstip (op de Dag
der Opstanding) waaraan zij niet zullen ontkomen (de ontmoeting met Hem
is onvermijdelijk – ook al ontkennen zij het).” [Soerat al-Kahf (18), aayah 58.]
Schamen wij onszelf dan niet dat wij die liefde niet beantwoorden?

3.) Allah de Meest Barmhartige vergeeft al onze zonden mits we er oprecht
berouw voor tonen. “Het neerzenden van het Boek (deze Qor-aan) is van
Allah, al-‘Aziez (de Almachtige), al-‘Aliem (de Alwetende). Vergever van de
zonden en Aanvaarder van het berouw…” [Soerat Ghaafir (40), aayah 2-3.]

Oprecht berouw wist de zonde uit. Aldus is er geen reden voor Allah atTawwaab (de Berouwaanvaardende) om “Zijn enige zoon” te offeren. Waar
berouw dient oprecht omwille van Allah te zijn. Men dient zich tot Allah te
richten met een oprecht gevoel van schuld en spijt en een serieuze
vastbeslotenheid om de zonde niet te herhalen. Bovendien dient de zondaar
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meer goede daden te verrichten zodat Allah daarmee het kwaad dat hij heeft
aangericht zal uitwissen (zie aayah 11:114). Onderdeel van oprecht berouw is
ook dat als men anderen onrecht heeft aangedaan, men dat recht herstelt
door b.v. gestolen goederen terug te geven en vergeving te vragen aan
degenen waarover men geroddeld heeft etc.
Schamen wij onszelf dan niet dat wij die liefde niet beantwoorden?

4.) Één goede daad wordt vertienvoudigd – of nog meer – en één zonde is
slechts één zonde. “Wie komt met een goede daad zal dan het tienvoudige
ervan als beloning ontvangen; en wie komt met een slechte daad zal slechts
het gelijke daarvan als vergelding krijgen en hen zal geen onrecht aangedaan
worden.” [Soerat al-An’aam (6), aayah 160.]

Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn over hem) verhaalde: “De profeet ﷺ
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), verhalend over zijn Heer, zei
(Nederlandstalige interpretatie): ‘Allah liet (de aangewezen engelen over
jullie) de goede daden en de slechte daden opschrijven en Hij verduidelijkte
hoe. Als iemand van plan is om een goede daad te verrichten en hij doet het
niet (iets verhindert hem), dan zal Allah voor hem een volledige goede daad
opschrijven (in zijn verslag bij Hem); en als hij van plan is om een goede daad
te verrichten en het werkelijk doet, dan zal Allah schrijven voor hem (in zijn
verslag) bij Hem (de beloning gelijk aan) tien tot zevenhonderd keer, tot vele
keren meer; en als iemand van plan is om een slechte daad te verrichten en
hij doet het niet (hij ziet er zelf van af), dan zal Allah een volledige goede
daad opschrijven (in zijn verslag) bij Hem, en als hij van plan is om het (een
slechte daad) te verrichten en het werkelijk doet, dan zal Allah één slechte
daad opschrijven (in zijn verslag).’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie.)
Schamen wij onszelf dan niet dat wij die liefde niet beantwoorden?
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5.) Allah de Verhevene geeft heel veel beloning voor kleine dingen.
Bijvoorbeeld Laylatoel Qadr; voor één nacht aanbidding krijgt je de beloning
voor 84 jaar aanbidding. Het vasten op de dag van ‘Arafah geeft vergeving
van kleine zonden van twee jaar. Het vasten op de dag van ‘Aashoeraa-e
geeft de vergeving van kleine zonden van één jaar. En dzikr geeft veel
h’asanaat. Voor elke letter die je leest van de Qor-aan worden er 10
h’asanaat opgeschreven. Door het zeggen van “laa h’awla wa laa qoewatta
illaa billaah (er is geen macht en geen kracht behalve bij Allah)” krijg je een
schat van het Paradijs. Als je één keer “Soebh’aana llaahie wa bieh’amdieh
(Glorieus is Allah en alle lof is aan Hem)” zegt, dan wordt er voor je een boom
geplant in het Paradijs etc. etc. (Zie het artikel http://uwkeuze.net/als-je-wiltdat/.)
Schamen wij onszelf dan niet dat wij die liefde niet beantwoorden?
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Bij het volgende punt wil ik even langer stil staan, namelijk:

6.) Er zijn 11 “filters” om ons te reinigen van onze zonden, zodat we het
Paradijs kunnen binnengaan.

“En tegen degenen die (Allah) vreesden zal gezegd worden: ‘Wat zond jullie
Heer neer?’ Zij zeggen: ‘Het goede.’ Voor degenen die goed doen in deze
wereld is er het goede, en het Huis van het Hiernamaals is zeker beter. En bij
Allah! Het huis van van al-moettaqien (de vromen – d.w.z. het Paradijs) is
voortreffelijk. De Tuinen van Eeuwigheid die zij binnengaan. Daaronder
stromen de rivieren. Voor hen is er daarin hetgeen zij wensen. Zo beloont
Allah al-moettaqien (de vromen). (Zij zijn) degenen wier levens door de
engelen genomen worden terwijl zij goed zijn (vrij van ongeloof). Zij (de
engelen) zeggen: ‘Salaamoen ‘alaykoem (vrede zij met jullie), treed het
Paradijs binnen, vanwege wat jullie gewoon waren te doen.’” [Soerat anNah’l (16), aayah 30-32.]
Niemand is zonder zonden, maar door de Rah’mah (Barmhartigheid) van
Allah de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle, zijn er 11 “filters”, die de
zonden zullen “wegpoetsen”. Niet iedereen heeft alle 11 filters nodig om rein
te zijn en niet iedereen wordt gereinigd en zij vallen alsnog in de Hel (moge
Allah alle moslims daar tegen beschermen), waar zij tijdelijk gestraft worden.
Let wel! Dit geldt alleen voor de gelovigen en niet voor de ongelovigen, die
voor eeuwig in de Hel zullen verblijven. O Heer! Laat ons behoren tot de
moettaqoen.

De 11 filters eindigen voor as-Siraat (de brug over de Hel), die zo dun is als
een haar en zo scherp is als een zwaard. Sommigen gaan zo snel over asSiraat, zo snel als het knipperen van de ogen. Anderen rennen, anderen
lopen, of kruipen, anderen worden geholpen door de engelen en anderen
worden in de Hel gedompeld en weer anderen vallen in de Hel.
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Er zijn 4 filters in de doenyaa (deze wereld), 3 in al-qabr (het graf) en 4 op
Yawm al-Qiyaamah (de Dag des Oordeels).
De 4 filters in de doenyaa zijn:

1.) at-tawbah (berouw): natuurlijk moet dit wel volgens de juiste
voorwaarde gebeuren; de intentie (alleen voor Allah), volgens de Soennah, je
dient oprechte spijt te hebben en er mee te stoppen, alsook je voornemen
om het niet meer te doen. Bovendien dienen de rechten van de mensen
teruggeven te worden. Dit alles dient te geschieden op het juiste moment
(voordat de zon opkomt vanuit het westen en voordat het doodsgerochel
begint).
Anas ibn Maalik (moge Allah tevreden zijn over hem) verhaalde: “De

boodschapper van Allah ( ﷺAllahs zegeningen en vrede zijn met hem)
heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Allah is blijer met het berouw
van Zijn dienaar dan dat iemand van jullie blij is met het vinden van zijn
kameel die hij kwijt raakte in de woestijn (en hij was bang dat hij daar zou
sterven van de dorst).’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)
2.) al-istighfaar (vergeving vragen): Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden

zijn over hem) verhaalde dat hij de boodschapper van Allah ( ﷺAllahs
zegeningen en vrede zijn met hem) hoorde zeggen (Nederlandstalige
interpretatie): “Bij Allah, ik zoek vergeving bij Allah, en ik wend mij meer dan
70 maal (om vergeving vragend) per dag tot Hem.” (Overgeleverd door alBoekhaarie.) En het is zo gemakkelijk om het te doen; in de auto, tijdens de
afwas, in de rij in de supermarkt etc., 70 maal “Astaghfiroellaah (O Allah,
vergeef mij)” kost je misschien net één minuut.

“En degenen die, wanneer zij een gruweldaad (hier een verwijzing naar
onwettige geslachtsgemeenschap) begaan hebben of zichzelf onrecht hebben
aangedaan, (daarna) Allah gedenken en vervolgens vergeving vragen voor
hun zonden – en wie vergeeft de zonden behalve Allah? – en zij gaan niet
95 | w w w . u w k e u z e . n e t

God in de islam

De liefde van Allah

halsstarrig door met (het kwaad) wat zij deden, terwijl zij het weten. Zij zijn
wier beloning vergeving is van hun Heer, en Tuinen waar de rivieren (met
verschillende dranken) onder door stromen, zij zijn daarin onsterfelijk. En dat
is de meest voortreffelijke beloning voor de doeners (van rechtschapen
daden volgens de Bevelen van Allah).” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 135136.]

3.) H’asanaat wissen sayyie-aat uit: goede daden wissen slechte daden uit.
Je zou iemand kunnen bellen en vragen hoe het met hem/haar gaat,
glimlachen naar je broeder of zuster, zieken bezoeken, sadaqah
(liefdadigheid) geven (al is het maar 1 euro), i.p.v. doei zeg je “as-salaamoe
‘alaykoem”, vrijwillige gebeden/vasten etc. etc.
“…Waarlijk, de goede daden verwijderen de slechte daden (d.w.z. kleine
zonden)…” [Soerat Hoed (11), aayah 114.]

Het is wel belangrijk om dit met een zuivere intentie te doen! Het is
overgeleverd van de leider der gelovigen, Abie H’afs ‘Oemar ibn al-Khattaab
(moge Allah tevreden zijn over hem) dat hij gezegd heeft: “Ik heb de
boodschapper van Allah ( ﷺAllahs zegeningen en vrede zijn met hem)
horen zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘Waarlijk, de (beloningen
voor) daden worden bepaald door de intentie, en waarlijk, ieder mens zal
krijgen wat hij als intentie had. Dus wiens emigratie is omwille van Allah en
Zijn boodschapper (Moh’ammed), dan is zijn emigratie omwille van Allah en
Zijn boodschapper (en zal hij/zij er in het Hiernamaals voor beloond worden).
En wiens emigratie is omwille van een wereldse zaak, of vanwege een vrouw
om haar te huwen, dan is zijn emigratie voor datgene waarvoor hij emigreert
(zijn voordeel zal alleen werelds voordeel zijn).’” (Overgeleverd door alBoekhaarie en Moeslim.)
En volg de boodschapper van Allah ( ﷺAllahs zegeningen en vrede zijn met
hem), want Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (O
Moh’ammed): ‘Als jullie (werkelijk) van Allah houden, volg mij dan (mijn weg
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– de Soennah), Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah
is Vergevensgezind, Barmhartig.’” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 31.] Kijk dus
niet of iets verplicht is of niet, maar doe wat je kunt en volg de Soennah van
onze geliefde profeet Moh’ammed ( ﷺAllahs zegeningen en vrede zijn met
hem). (Zie het artikel http://uwkeuze.net/de-voorwaarden-voor-acceptabeleibaadah-aanbidding/.)
Tot hier eindigen de filters die we zelf in de hand hebben, in shaa-a Allaah.
De volgende filters hebben we niet in onze hand.
4.) “Slechte” dingen die een persoon overkomen:
b.v. ziekte, pijn, verlies van familie/geld, als er
over je geroddeld wordt etc. Aboe Hoerayrah
(moge Allah tevreden zijn over hem) verhaalde

dat de boodschapper van Allah ( ﷺAllahs
zegeningen en vrede zijn met hem) zei
(Nederlandstalige interpretatie): “Voor elke
tegenspoed, ziekte, bezorgdheid, verdriet, of pijn
die een moslim treft – zelfs de pijn veroorzaakt door het prikken van een
doorn – zal Allah een van zijn zonden verwijderen.” Dus elke keer als jij je
stoot of verbrandt aan een pan etc., wees Allah dankbaar en zeg alh’amdoelillaah (alle lof is voor Allah), in plaats van sh.t en andere vulgaire
stopwoordjes die afkomstig zijn van de ondankbare ongelovigen.

Er kan echter ook iets gebeuren bij een goed en oprecht persoon wat niet als
kwijtschelding dient, maar omdat Allah hem/haar naar een hoger niveau in
het Paradijs wil verheffen.
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5.) De moe-eminien (de gelovigen) die salaat al-djanaazah (het
begrafenisgebed) bidden voor een overledene. Als er een familielid overlijdt,
verzamel dan mensen om voor hem salaat al-djanaazah te bidden, en het
gaat niet zo zeer om het aantal mensen, maar meer om de oprechte mensen.
Tijdens salaat al-djanaazah verrichten zij onder andere smeekbeden voor de
overledene en in shaa-a Allaah (als Allah het wil) zullen de smeekbeden
verhoord worden.
6.) Fitnatoel Qabr: de beproevingen in het graf. De vragen van de engelen,
het graf wordt smal en donker, eenzaamheid, eventuele bestraffing in het
graf etc. [Zie het boek van H’oesayn al-‘Awayishah, al-Qabr – het Graf:
Zegeningen en Bestraffingen, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah
(www.momtazah.net).]
7.) Wat levende mensen geven aan beloning (thawaab) aan de overledene.
Alle geleerden van de oemmah zijn het er over eens dat de levenden vier
dingen kunnen geven aan de doden: h’adj, ‘oemrah, sadaqah en doe’aa-e.
De 4 filters op Yawm al-Qiyaamah (de Dag der Opstanding) zijn:

8.) De gebeurtenissen op de Dag des Oordeels: de paniek, de drukte, de zon
komt van zijn plaats en zal zeer dicht bij zijn, de dorst en honger die men
heeft en niet iedereen krijgt te drinken of te eten (bijvoorbeeld wel diegenen
die regelmatig vrijwillig gevast hebben, in shaa-a Allaah) etc.
“Die Dag zal de mens van zijn broer vluchten. En van zijn moeder en van zijn
vader. En van zijn vrouw en van zijn kinderen. Voor elke persoon van hen zal
er op die Dag een zaak zijn die hem onachtzaam jegens anderen maakt.”
[Soerat ‘Abasa (80), aayah 34-37.]
Zelfs degenen die elkaar het meest nabij en het meest dierbaar waren in dit
leven, zullen niet in staat en niet bereid zijn om elkaar te helpen op deze
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angstaanjagende Dag. Iedereen is te druk bezig met zijn eigen zorgen dat
men niet zal delen in het verdriet of zal kijken naar de vernedering van
anderen. Er is een authentieke overlevering dat ‘Aa-ieshah (moge Allah

tevreden zijn over haar) zei: “Ik hoorde de boodschapper van Allah ﷺ
(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zeggen (Nederlandstalige
interpretatie): ‘De mensen zullen op de Dag der Opstanding blootsvoets,
naakt en onbesneden verzameld worden.’ Ik zei: ‘O boodschapper van Allah!
Zullen zij naar elkaar kijken?’ Hij  ﷺzei: ‘O ‘Aa-ieshah! De zaak is groter dan
dat zij elkaar aankijken (d.w.z. zij zullen zo bezig gehouden worden door de
gebeurtenissen op die Dag, dat zij geen oog hebben voor elkaars
naaktheid).’” (Sah’ieh’ Moeslim, Sharh’ an-Nawawie, boek 17, blz. 192-193,
en Sah’ieh’ al-Boekhaarie, Fat-h’ al-Baarie, boek 11, blz. 325.)

9.) Het staan voor het Aangezicht van Allah (Glorieus en Verheven is Hij).
Stel je voor, dat je daar staat met al je zonden en dat Allah de Almachtige aan
je vraagt: “Yaa ‘Abdie (O Mijn dienaar)! Dacht je te licht over de ontmoeting
met Mij!?” Wat ga je zeggen? Alles wat Allah voor jou gedaan heeft, en jij
staat daar met je zonden. Je tijd verspild aan tv en onnozel geklets en gechat.
Je had kunnen vasten maar hebt het niet gedaan, de vrijwillige gebeden
waren te veel voor je en zelfs een hoofddoek of een baard was te moeilijk.
Toen je een acceptgiro aan het invullen was voor liefdadigheid, dacht je aan
wereldse zaken en vulde 10 euro in, in plaats van 100.
Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En wanneer
graven omgekeerd worden (en de doden naar buiten komen). Eenieder
(dan) weten wat hij vooruitgezonden en nagelaten heeft (aan goede
slechte daden). O mens! Wat maakte jou achteloos jegens jouw Heer,
Kariem (de Meest Vrijgevige)!?” [Soerat al-Infathaar (82), aayah 4-6.]

de
zal
en
al-

10.) De voorspraak van de profeet ( ﷺAllahs zegeningen en vrede zijn met
hem) en de voorspraak van de Qor-aan: zij kunnen voorspraak voor jou
doen, mits je dit verdiend hebt.
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Als je wilt dat de Qor-aan een voorspraak voor je is, lees hem dan. Aboe
Oemaamah (moge Allah tevreden zijn over hem) verhaalde dat hij de

boodschapper van Allah ( ﷺAllahs zegeningen en vrede zijn met hem)
heeft horen zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “Lees de Qor-aan, want
hij zal op de Laatste Dag verschijnen als een voorspraak voor degenen die zijn
metgezellen waren.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Als je wilt dat de profeet Moh’ammed ( ﷺAllahs zegeningen en vrede zijn
met hem) ten gunste van je spreekt, vraag dan de wasielah voor hem.
‘Abdoellaah ibn ‘Amar ibnoe l-‘Aas (moge Allah tevreden zijn over hem)
verhaalde dat hij de boodschapper van Allah  ﷺheeft horen zeggen
(Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer jullie de moe-adzin [degene die
de adzaan (oproep tot het gebed) verricht] de adzaan horen roepen, herhaal
dan wat hij zegt, voeg dan de zegeningen [salawaat (#2)] van Allah voor mij
er aan toe, want degene die bij Allah om genade voor mij vraagt, krijgt deze
tienvoudig terug; smeek dan Allah om de wasielah (#3) voor mij, dat is een
hoog niveau in het Paradijs dat slechts aan één van de dienaren van Allah
gegeven wordt, en ik hoop dat ik diegene ben. Wie de wasielah voor mij
vraagt, krijgt zeker voorspraak.” (Overgeleverd door Moeslim.)

<<<(#2) “Allaahoemma sallie ‘alaa Moh’ammedien wa ‘alaa aalie
Moh’ammedien, kamaa sallayta ‘alaa Ibraahiema wa ‘alaa aalie Ibraahiema,
innaka h’amiedoem-madjied. Allaahoema baarik ‘alaa Moh’ammedien wa
‘alaa aalie Moh’ammedien, kamaa baarakta ‘alaa Ibraahiema wa ‘alaa aalie
Ibraahiema, innaka h’amiedoem-madjied (O Allah! Schenk Uw vredesgroeten
aan Moh’ammed en de familie van Moh’ammed, zoals U Uw vredesgroeten
hebt geschonken aan Abraham en de familie van Abraham. U bent waarlijk
de Lofwaardige, de Glorievolle. O Allah! Schenk Uw zegeningen aan
Moh’ammed en aan de familie van Moh’ammed, zoals U Uw zegeningen hebt
gegeven aan Abraham en de familie van Abraham. U bent waarlijk de
Lofwaardige, de Glorievolle.>>>
100 | w w w . u w k e u z e . n e t

God in de islam

De liefde van Allah

<<<(#3) “Allaahoemma rabba haadziehie adda’watie attaamah, was-salaatie
l-qaa-iemah, aatie Moeh’ammedan al-wasielata wal-fadhielata wab’ath-hoe
maqaaman mah’moedan alladzie wa’adtah, [iennaka laa toekhliefoe l-miee‘aad] – O Allah! Heer van deze perfecte oproep en het te verrichten gebed
(salaat), schenk Moh’ammed al-Wasielah (een plaats in het Paradijs) en alFadhielah (een rang boven de rest van de schepselen) en geef hem de
geëerde rang die U hem heeft beloofd, (voorwaar, U verbreekt geen
beloftes).”>>>
11.) Vergeving van Allah: je krijgt kwijtschelding/vergeving van je zonden
door Allah de Meest Barmhartige.

Beste broeder en zuster, wanhoop niet, denk niet dat het te laat is, dat je
teveel zonden hebt of dat ze te groot zijn. Allah de Verhevene houdt van jou
en Hij wil dat je naar Hem terugkeert en het Paradijs binnen gaat. Zo heeft Hij
de profeet ( ﷺAllahs zegeningen en vrede zijn met hem) opgedragen om
het volgende te zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (O
Moh’ammed): “(Allah zegt:) ‘O Mijn dienaren, degenen (onder hen) die
buitensporig zijn jegens zichzelf (door ongeloof, bijgeloof en zonden te
begaan)! Wanhoop niet aan de Barmhartigheid van Allah. Waarlijk, Allah
vergeeft alle zonden (mits men er oprecht berouw voor toont). Waarlijk, Hij is
al-Ghafoer (de Vergevensgezinde), ar-Rah’iem (de Meest Genadevolle). En
keer (berouwvol) tot jullie Heer en onderwerp jullie aan Hem (maak jullie wil
ondergeschikt aan Zijn Wil) alvorens de kwelling tot jullie komt waarna jullie
niet geholpen zullen worden (voordat het te laat is).’” [Soerat az-Zoemar
(39), aayah 53-54.]
Soebh’aan Allaah! Na dit alles, schamen wij onszelf dan niet dat wij die liefde
niet beantwoorden!?

We besteden onze tijd aan nutteloze tv-programma’s, terwijl we Degene Die
van ons houdt laten wachten, in plaats van Hem te danken en te prijzen. We
luisteren naar muziek, terwijl we de Woorden van Degene Die van ons houdt
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in de kast laten liggen, in plaats van ze te lezen of er naar te luisteren. We
kletsen over van alles en nog wat, terwijl we Degene Die van ons houdt
vergeten, in plaats van dzikr te doen. We zijn ons best aan het doen om de
mensen tevreden te stellen, terwijl we de Tevredenheid van Degene Die van
ons houdt verwaarlozen en onze baard scheren en onze hoofddoek aflaten
en zuinig zijn met sadaqah etc. etc.
<<<Denk niet dat als je iets weggeeft omwille van Allah, dat je dat kwijt bent

of dat het weg is: integendeel! De profeet ( ﷺAllahs zegeningen en vrede
zijn met hem) vroeg (aan ‘Aa-ieshah – moge Allah tevreden zijn over haar)
hoeveel er over was van een schaap dat zij geslacht hadden, en toen zij hem
vertelde dat alleen de schouder over was, antwoordde hij (Nederlandstalige
interpretatie): “Alles ervan is over behalve de schouder.” [Verhaald door ‘Aaieshah (moge Allah tevreden zijn over haar), overgeleverd door at-Tirmidzie,
die zei dat het sah’ieh’ (authentiek) is.] D.w.z., alles wat je weggeeft omwille
van Allah de Verhevene blijft van jou en zul je in het Hiernamaals
terugvinden, tien tot zevenhonderd keer zo veel, of nog meer, en alles wat je
nu houdt zul je in het Hiernamaals niet meer hebben. ‘Abdoellaah (moge
Allah tevreden zijn over hem) verhaalde: “De profeet ( ﷺAllahs zegeningen
en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Wie van jullie
beschouwt het bezit van zijn erfgenamen dierbaarder voor hem dan zijn
eigen bezit?’ Zij antwoordden: ‘O boodschapper van Allah! Er is niemand
onder ons of hij houdt meer van zijn eigen bezit.’ De profeet  ﷺzei: ‘Zijn
bezit is hetgeen hij uitgeeft (omwille van Allah) tijdens zijn leven (aan goede
daden) terwijl het bezit van zijn erfgenamen hetgeen is wat hij na zijn dood
achterlaat.’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie.)>>>
We verspillen onze tijd met allerlei vrijwillige wereldse zaken die we leuk
vinden, terwijl we de vrijwillige handelingen waarvan Allah de Verhevene
houdt niet verrichten, in plaats van de Soennah te praktiseren. Schamen wij
onszelf dan niet dat wij de liefde van Allah niet beantwoorden? Terwijl Hij
ons niet nodig heeft maar wij Hem wel?
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Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn over hem) verhaalde dat de

boodschapper van Allah ( ﷺAllahs zegeningen en vrede zijn met hem)
heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Jullie (gewone) vuur is 1 deel
van de 70 delen van het Vuur (van de Hel).” Iemand vroeg: “O boodschapper
van Allah! Dit (gewone) vuur zal al voldoende zijn (om de ongelovigen te
martelen).” De profeet  ﷺzei: “Het Vuur (van de Hel) heeft 69 delen meer
dan het gewone (wereldse) vuur, elk deel is zo heet als het (wereldse) vuur.”
(Sah’ieh’ al-Boekhaarie.)

Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie):
“Waarlijk, degenen die niet geloven in Onze aayaat (tekenen, verzen,
bewijzen) zullen Wij laten branden in het Vuur. Telkens wanneer hun huiden
gaar (geroosterd) zijn, zullen Wij hun huiden vervangen zodat zij de kwelling
proeven (keer op keer). Waarlijk, Allah is Almachtig, Alwijs.” [Soerat anNisaa-e (4), aayah 56.]
Aboe ‘Amr Soefyaan ibn ‘Abdiellaah (moge Allah tevreden zijn over hem)
heeft gezegd: “Ik zei: ‘O boodschapper van Allah! Vertel me iets over de

Islaam wat ik van niemand anders dan u kan vernemen.’ Hij ( ﷺAllahs
zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Zeg,
‘ik geloof in Allah’, en handel daarnaar.’” (Overgeleverd door Moeslim.)
En tot Allah keren wij allemaal terug.
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