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De Khotba van vandaag gaat over het volgende: 
 

“Dhikr-u-Allah” ofwel het gedenken van Allah 
 
 
Beste moslims, 

Ik wil jullie gelovigen en mijzelf vandaag eraan herinneren en erop attenderen om Allah veel te 
gedenken, want Allah de Verhevene heeft (in de Koran) gezegd: 
“Oh, Jullie gelovigen, gedenkt Allah veelvuldig en prijst Zijn Glorie in de ochtend en in de 
avond”   (Soerat Al-Ahzab, Aya 41/42). 
 
En Allah, de Gedenkwaardige en Verhevene heeft verder gezegd: 
“En gedenkt Mij daarom, dan zal Ik jullie ook gedenken en weest Mij dankbaar en weest 
niet ongelovig” (Soerat Al-Baqara”, Aya 152). 
 
En Allah, de Verhevene zegt verder hierover: 
“En de mannen die Allah veel gedenken en de vrouwen die Hem gedenken; voor hen 
heeft Allah vergeving bereid en een geweldige beloning”  (Soerat Al-Ahzab, het laatste deel 
van Aya 35). 
 
En volgens de metgezel van de Profeet (vzmh) Abdallah Ben Bisr (moge Allah tevreden over 
hem zijn), die overgeleverd heeft dat : “Een man een keer aan de Profeet (vzmh) vroeg: Oh, 
Boodschapper van Allah, de voorschriften van de Islam worden mij teveel. Geef mij iets 
waar ik mij aan kan vasthouden”. Hij vertelde hem: “zorg ervoor dat je tong zacht wordt 
van het gedenken van Allah”. 
 
En volgens Abu Huraira (moge Allah tevreden over hem zijn) die in een overlevering heeft 

gezegd;  “de Profeet (vzmh) zei: Allah, de Verhevene en Gedenkwaardige heeft gezegd: 

“Ik ben bij de intentie van mijn Dienaar, en Ik ben met hem als hij Mij gedenkt. En als hij 

Mij gedenkt in hemzelf, Gedenk Ik hem in Mezelf; En als hij Mij volop Gedenkt , Gedenk Ik 

hem volop in Mijn Gunsten”. 

Beste gelovigen:  

Al deze verzen uit de Koran en aangehaalde overleveringen wijzen ons erop hoe belangrijk het 
is om Allah te gedenken en wat het ons kan opbrengen en opleveren aan gunsten van Hem. 
Het gedenken van Allah is de levensbron voor ons hart en het beste medicijn voor het 
(gelovige) hart. Het is ook het Licht in ons leven. Het is ook de beste manier waarmee je dicht 
bij Allah kunt komen. Deze aangehaalde verzen en overleveringen tonen dat aan en tonen ook 
het belang en de grootheid van het gedenken van Allah. 
 
Allah de Verhevene heeft (in de Koran) gezegd: 
“En draag voor wat aan jou is geopenbaard ui het Boek en verricht het gebed; want het 
gebed weerhoudt je van de zonden en gruweldaden . En waarlijk, het gedenken van Allah 
is groter en Allah weet wat jullie uitvoeren” (Soerat Al-Ankaboet, Aya 45). 
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En de Profeet (vzmh) heeft eens gezegd tegen zijn metgezellen: “Zal ik jullie vertellen wat het 

beste is om te doen, en wat de meeste gunsten oplevert bij jullie Heer, en jullie het 

hoogste in rang brengt, en nog beter is dan het geven van geld en goud, en het beste is 

dan je vijanden tegen te komen en hen te bestrijden?” De metgezellen antwoordden Hem: “ 

Oh Boodschapper van Allah, vertel het ons”. Hij zei: ”Het gedenken van Allah, de Verhevene 

en Gedenkwaardige”. 

Kijk naar al deze belangrijke zaken die de Profeet (vzmh) hier vermeldt, maar toch staat het 
gedenken van Allah boven dit alles. En de Profeet (vzmh) had de gewoonte om Allah altijd en 
overal te gedenken. Hij was hierin standvastig en vast, zuiver in zijn intentie, geduldig en met 
een gerust hart. Is het niet zo dat met “het gedenken van Allah, het hart rust vindt”. Ibn Al-
Qayyim (moge zijn ziel rust vinden) zegt in zijn boek “Midraj Assalikin”: “Het gedenken van Allah 
is de voeding voor een mens en het medicijn voor het lijf, en voorkomt ramspoed en tegenslag 
in het leven”. Het gedenken van Allah is voor een mens ook de toevlucht bij ramspoed en 
tegenslag mocht dit gebeuren en het brengt rust en vrolijkheid terug in het hart dat hierdoor 
getroffen wordt. Het veelvuldig gedenken van Allah is een teken van geloof want een hypocriete 
gelovige zal maar zelden Allah gedenken. Zo leverde Kaab over: “dat wie Allah veel gedenkt, 
genezen zou worden van ‘nifaaq’ (hypocritie)”. En Hassan Al-Basri (moge zij ziel rust vinden 
bij Allah) zei hierover: “Het hart van een mens kan roesten zoals ijzer kan roesten en toen men 
hem vroeg hoe dit roesten voorkomen kon worden; zei hij: door  het gedenken van Allah”. 
 
Beste broeders en zusters, 

Weet dat door het gedenken van Allah ook de slechte daden worden uitgewist en de zonden 

hiermee wegvallen zoals het vallen van de bladeren van een boom. Hierover heeft de Imam 

Attirmidhi een overlevering verzameld die zegt dat Anas (Moge Allah tevreden over hem zijn) 

heeft overgeleverd dat de Profeet (vzmh) heeft gezegd: “het prijzen en loven van Allah en 

het opzeggen van ‘dat er geen God is dan Allah’ zorgt ervoor dat de zonden van een 

mens wegvallen zoals het vallen van de bladeren van een boom”. 

Dit zijn een aantal voorbeelden van gunsten van het gedenken van Allah. Het gedenken van 

Allah versterkt het hart want een mens die Allah niet gedenkt is als een lichaam zonder ziel. Zo 

staat vermeld in Sahih Al-Boukhari dat de Profeet (vzmh) heeft gezegd: “Het verschil tussen 

degene die Allah gedenkt en degene die Allah niet gedenkt, is als het verschil tussen een 

levende en een dode persoon” 

 
We vragen Allah (SWT) om ons succesvol te maken in het Hem gedenken op elk moment en op 
elke plaats en om Hem te loven en te danken en hem te aanbidden zoals het hoort. 
 
Beste broeders en zusters, 

Laten we ons best doen om te behoren tot degenen die Allah, de Verhevene, de 
Gedenkwaardige, veelvuldige gedenken. En dat wij zullen behoren tot degenen die daardoor de 
gunsten van het gedenken van Allah zullen ontvangen en de hoogste rang bereiken daardoor 
en de vruchten hiervan ontvangt. 
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Bij het gedenken van Allah horen echter een aantal zaken die vermeldenswaardig zijn om in 
acht te nemen: allereerst dient degene die Allah wil gedenken op de eerste plaats rein te zijn; 
want degene die rein is staat dichter bij Allah dan degene die niet rein is. De Profeet (vzmh) zei 
hierover: “Ik verafschuw het gedenken van Allah, zonder erbij rein te zijn”. Verder dient het 
gedenken van Allah ook het beste zachtjes te gebeuren en met het hart. Hierover zei Ibn al-
Qayyim ( moge zijn ziel vrede en rust vinden bij Allah) het volgende: “De beste manier om Allah 
te gedenken is als bij het gedenken het hart in harmonie is met de tong en dat je de mening en 
betekenis ervan erbij ervaart en doorgrondt”. Dus je moet bij het gedenken van Allah, je hoofd 
en je hart erbij houden en het moet je ziel raken. Daarbij is het beste om het gedenken van 
Allah in rust en in stilte te doen zonder daarbij je stem te horen of te verheffen; maar het moet 
juist uit je diepste van het hart en ziel komen. 
 
Allah (SWT) heeft hierover gezegd (in de Koran): “En gedenk Allah, jouw Heer, de 
Verhevene, de Gedenkwaardige, in jezelf met nederigheid en vrees en zonder daarbij de 
woorden luidruchtig op te zeggen, in de ochtend en in de avond en behoor niet tot de 
achtelozen” (Soerat Al-A’raf, Aya 205). 
En Ibn Kathir zei in de ‘tafsir’ (uitleg v/d exegese) van dit vers hierover: “En zo dient het 
gedenken van Allah te gebeuren, het moet niet luid en hoorbaar zijn, maar zachtjes in jezelf 
gebeuren”. 
 
En tot slot wil ik eindigen met het vermelden van wat hierover staat vermeld in “Sahih Muslim” in 

een overlevering via Abu Huraira (moge Allah over hem tevreden zijn) die zei: dat de Profeet 

(vzmh) “een keer onderweg was naar Mekka en langs een berg kwam geheten “Jamdan”, 

en Hij zei loopt voort want dit is (de berg) “Jamdan” die  de “Mufradoun” (degenen die 

Allah gedenken) voorbij snelt; waarop de metgezellen hem vroegen: “Oh, Boodschapper 

van Allah, wie zijn “Al-Mufradoun” en de Hij zei: “Dit zijn de  mannen en vrouwen die 

Allah veelvuldig gedenken”. 

Laten we hopen dat wij ook tot deze groep mensen behoren die Allah veelvuldig gedenken en 

op de wijze zoals we hier in deze preek hebben vermeld, want zij zullen tot de eersten behoren 

die het Paradijs zullen bewonen en de hoogste rang bij Allah zullen bereiken. Ik vraag Allah 

(SWT) om ons tot hen te doen behoren met alle gunsten en beloning van Allah, de Heilige der 

Heiligen, de Heer der Werelden. Ameen. 
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