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Er is geen andere weg om te weten te komen waar Allah (s.w.t) van houdt en wat Allah (s.w.t) 

verafschuwt dan de weg van onze geliefde Profeet (s.a.w). De Profeet Mohamed (s.a.w) vertelt ons 

over Allah (s.w.t) en vertelt precies waar Allah (s.w.t) van houdt en wat Allah (s.w.t) verafschuwt. Wij 

moeten volgen wat hij (s.a.w) beveelt en tegenhouden wat hij (s.a.w) verbiedt. Beste dienaar, wil je dat 

Allah (s.w.t.) van je houdt, volg dan de Soenna en laat je niet misleiden door je lusten en begeerten. 

Allah (s.w.t) zegt: (Zeg (O Mohammed): Als jullie echt van Allah houden volg mij dan, Allah zal van 

jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig). (S3-A31) 

 

Op vele plaatsen in de Quran wordt de Profeet (s.a.w) direct genoemd na het gehoorzamen van Allah 

(s.w.t). Zo ook in een Hadith Overgeleverd van Anas ibnu Malik dat de profeet (s.a.w) heeft gezegd: 

(Wie drie kwaliteiten bezit zal de zoetheid van zijn geloof proeven: Dat Allah en zijn 

boodschapper hem meer lief zijn dan al het andere; dat hij van een persoon houdt omwille van 

Allah; en dat hij er een afkeer tegen heeft om terug te keren naar ongeloof, net zoals hij er een 

afkeer tegen heeft om in het vuur geworpen te worden). (Al Bukharie) 
 

Dus het houden van Allah (s.w.t) is onlosmakelijk verbonden met het houden van de Profeet (s.a.w). 

We moeten de Profeet Mohamed (s.a.w) volgen en in hem geloven. Hij laat ons precies de weg zien 

waar Allah (s.w.t) van houdt en welke Hij wil dat we volgen.  

Allah (s.w.t) zegt: (Zeg: Gehoorzaamt Allah en de Boodschapper) (S3-A32) 

 

Allah (s.w.t) Zegt: (O jullie die geloven, vreest Allah en spreekt het ware woord * Hij zal jullie 

goede daden aanvaarden en jullie je zonden vergeven. En wie Allah en Zijn Boodschapper 

gehoorzaamt: waarlijk, die heeft een geweldige triomf behaald). (S33-A71&72) 

 

Beste dienaren, één van de vereisten van ons geloof is liefde hebben voor Allah (s.w.t), dit is ook de 

basis van de relatie tussen jou en Allah (s.w.t). Als je dit beseft zal het gemakkelijker worden om het 

goede te doen en ver weg te blijven van wat Allah de Verhevene verboden heeft verklaard. 
 

Om iemand te kunnen zijn waarvan Allah de Verhevene houdt, betekent het niet dat je perfect moet 

zijn en dat je nooit fouten maakt. Maar het betekent dat jouw gehoorzaamheid, jouw goede daden en 

jouw goed gedrag veel meer zijn dan je fouten. Het is verhaald door Aboe Huraira (r.a) dat de profeet 

(s.a.w) zei: (Toen Allah de schepping voltooide, schreef Hij in Zijn Boek dat bij Hem is boven 

Zijn Troon; Mijn Genade bedwingt Mijn boosheid). (Al-Bukharie) 
 

Een ander teken van Allah’s (s.w.t) Liefde en Tevredenheid voor Zijn dienaar is dat Hij hem geliefd 

maakt bij Zijn dienaren. Aboe Huraira heeft overgeleverd dat de Profeet (s.a.w) heeft gezegd: (Als 

Allah van een persoon houdt, roept Hij Jibriel en zegt: “Allah houdt van die-en-die”, waarna 

Jibriel van hem zal houden. Dan zegt Jibriel tegen de inwoners van de hemelen: “Allah houdt 

van die-en-die, houd dus van hem”, waarna de inwoners van de hemelen van hem zullen houden 

en hij acceptatie zal vinden op aarde). 
(al-Bukharie en Moslim) 
 

Liefdevolheid voor Allah (s.w.t) is de bron van het ware leven voor de ziel, vreugde en plezier. Het 

maakt het hart glad, verlicht de geest, troost het, en onderhoudt iemands innerlijke goedheid. Er is niets 

meer aangenaam voor het hart en zuiverder voor de ziel dan de liefde voor Allah (s.w.t), de betekenis 

van vrede in zijn nabijheid, en het verlangen om hem te ontmoeten. Hoe meer men houdt van Allah 

(s.w.t), hoe meer men het genoegen en de zoetheid van het geloof proeft. Hij wiens hart vol liefde voor 

Allah (s.w.t) is zal vrij zijn van de behoefte aan liefde, vrees of vertrouwen op iemand anders. Niets 

komt van het hart, voldoet aan haar behoeften en lest de dorst behalve de liefde voor Allah, verheven is 

hij. Al zou iemands hart alles krijgen wat het wenst, dan nog zou het zich niet tevreden en 

gerustgesteld voelen behalve met de liefde voor Allah (s.w.t). Als het hart de liefde voor Allah (s.w.t) 

verliest, dan zou dat rampzaliger zijn dan het verliezen van iemands zicht, gehoor, of spraak.  

De Khotba van vandaag gaat over het volgende 170224 

Liefde voor Allah (s.w.t) 
 

Moskee 
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Madrasati 
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Het verval van een hart dat geen liefde voor Allah (s.w.t) heeft, is nog erger dan het verval van een 

lichaam dat zijn ziel heeft verloren. 

De liefde voor Allah heeft prioriteit boven de liefde voor iemand of iets anders. Andere liefde moet 

ondergeschikt zijn aan de liefde voor Allah (s.w.t). Allah, verheven is hij, beschrijft de gelovigen als 

sterker dan anderen in hun liefde voor hem. Hij zegt: (maar degenen die geloven zijn sterker in hun 

liefde voor Allah) (S2-A165)  

 

Wanneer de liefde voor Allah (s.w.t) zo diep, intens en subliem is zal het in aanbidding veranderen, 

oftewel de hoogste graad van liefde voor Allah (s.w.t). De behoefte van een dienaars adoratie voor 

Allah is groter dan zijn behoefte aan voedsel. 

De liefde voor Allah vult het hart met het plezier en de zoetheid van het geloof.  

De liefde voor Allah reinigt het hart van de liefde van alles waar Allah niet van houdt. Het lichaam 

heeft de neiging om handelingen van gehoorzaamheid te doen met de liefde voor Allah, en de ziel 

wordt rustig en gerustgesteld.  
 

O Allah! Accepteer onze goede daden en vergeef onze zonden. 

O Allah! Begeleid onze tongen om de waarheid te zeggen en zuiver ons hart van afgunst. 

 

Amien 
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