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Allah (s.w.t) zegt: “En haast jullie naar Vergiffenis van jullie Heer, en naar een Paradijs ter breedte 

van de hemelen en de aarde, gereedgemaakt voor de godsvruchtigen” (S03-A133) 
 

Allah (s.w.t) zegt ook: “Haast jullie naar de Vergiffenis van jullie Heer en naar een Paradijs 

waarvan de breedte als de breedte van de hemelen en de aarde is, gereedgemaakt voor degenen die 

in Allah en Zijn Boodschappers geloven. Dit is de Gunst van Allah, die Hij schenkt aan wie Hij wil”  
(S57-A21) 
 

Allah (s.w.t) heeft het paradijs geschapen om een thuis te zijn voor zijn gehoorzame gelovigen en een 

verblijfplaats voor de beste uitverkorenen. Hij maakte het vol van Zijn genade, vrijgevigheid en 

plezier. Hij maakte het wenselijk, nodigde mensen ertoe uit. Het is een huis met permanente, oneindige 

geneugten, waarin er altijd meer goed is; een huis dat ernstig wacht op zijn zoekers en versierd voor 

degenen die ernaar streven; een huis waarvan de kenmerken worden gestaafd door bewijs van de 

Nobele Koran en de Soenna. Hoe gelukkig zijn bewoners zullen zijn! En wat een geweldige winst 

zullen de erfgenamen hebben! 
 

Abu Huraira, moge Allah tevreden met hem zijn, verhaalde dat de Profeet (s.a.w) zei: “Allah heeft 

gezegd, Ik heb voorbereid op mijn rechtvaardige dienaren wat geen oog ooit heeft gezien, geen oor 

ooit heeft gehoord, en geen mens ooit heeft gedacht” (Overeengekomen). 
 

Het paradijs is een huis dat schittert met pracht. Het heeft enorme gebouwen en prachtige 

binnenplaatsen. De stenen zijn gemaakt van goud en zilver, de één na de ander. Het beton is musk van 

een sterke geur, zijn kiezels zijn parels en robijnen, en de grond is van saffraan. Degene die het 

Paradijs betreedt zal vervuld zijn van vreugde en zal zich nooit ellendig voelen; hij zal daar voor altijd 

blijven leven en zal nooit sterven; zijn kleding zal nooit verslijten en zijn jeugd zal nooit vervagen. 
 

Onze geliefde profeet (s.a.w) zal de eerste zijn die aan de poort van het Paradijs klopt.  

De poortwachter zal dan zeggen: “Ik heb de opdracht gekregen om de poort niet te openen voor 

iemand vóór jou”. Moge Allah vrede en zegeningen schenken aan onze Profeet Mohammed. 
 

Moet je Allah om iets vragen, vraag hem dan om het Paradijs, dat in het midden en hoogste deel van 

de Hof van Eden ligt. Daarboven is de Troon van Allah, de Barmhartige. Vanuit het Paradijs stromen 

alle rivieren van de Hof van Eden, de grootste, lieflijkste en mooiste waarvan de Rivier Al Kawthar is, 

die is gemaakt ter ere van onze Profeet (s.a.w). Koepels van holle parels strekken zich uit langs de 

oevers. De grond is muskusachtig en aromatisch. De kiezels zijn parels; het water is witter dan melk en 

zoeter dan honing.  
 

Dit waren enkele van de attributen en geneugten van het Paradijs. Hoe kun je dan dergelijke lusten 

negeren omwille van een neerwaarts leven waaruit we op het punt staan te vertrekken, een leven 

waarin alles wat overblijft is het verbranden van slechte, onzuivere vreugden, grote verschrikkingen, 

fatale straffen, vreselijke beproevingen, opeenvolgende schokken, nalatige opvolgers en enkele 

helpers? Het is een leven ontsierd door problemen en vermengd met pijn. 
 

Beste dienaren van Allah! Pas op! Pas op want de dood is onheilspellend en de wereld komt ten einde; 

een operatie kan fataal zijn en een blunder kan dodelijk zijn; hij die vreest dat de weg misschien niet 

veilig is, begeeft zich vroeg; en hij die vroeg vertrekt, bereikt zijn bestemming. Inderdaad, de 

koopwaar van Allah is duur, het bezit van Allah is duur: het paradijs van Allah is het paradijs. 
 

Denk aan Allah, de Grote, de Verheerlijkte, en Hij zal je je herinneren. Bedank Hem voor Zijn 

zegeningen en genade en Hij zal ze voor jou verhogen. Allah onthouden is groter dan alles en Allah 

weet wat je doet. 
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