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Allah (s.w.t) zegt: “En degenen die hun Heer vrezen, zullen in groepen naar het Paradijs worden 

geleid, totdat zij het (Paradijs) hebben bereikt, (dan) zullen de poorten hiervan worden geopend. En 

de bewakers ervan zullen tegen hen zeggen: “Salaamoen aleykoem (vrede zij met jullie). Goed zijn 

jullie (daden geweest), treed het (Paradijs) daarom binnen, voor eeuwig.” (S39-A73) 

Allah (s.w.t) zegt ook: “Maar degenen die hun Heer vrezen, voor hen zijn er verheven kamers (als 

Verblijfplaatsen) met daarboven (nog meer) gebouwde kamers waaronder rivieren stromen. (Dit is) 

een Belofte van Allah. (En) Allah verbreekt de Belofte niet” (S39-A20) 
 

De profeet (s.a.w) zei: “De eerste groep van mijn gemeenschap die het Paradijs binnen zal treden, 

zullen zijn als een volle maan in de nacht. En degenen die na hen komen, zullen als de meest 

lichtgevende en schitterende ster van de hemel zijn. Zij zullen niet spugen, of hun neuzen snuiten of 

hun behoefte doen. Hun kammen zullen van goud zijn en hun zweet zal naar muskus ruiken, in hun 

wierookvaten zal het aloëhout worden gebruikt. Alle mensen zullen hetzelfde zijn in de vorm van 

hun vader 'Adam, zestig el lang” (Bukharie & Moslim) 
 

Abou Said al-Khudri berichtte de boodschapper van Allah (s.a.w) als volgt: “De bewoners van het 

paradijs zouden degene over zich heen zien, net zoals je de stralende planeten ziet die in de 

oostelijke en de westelijke horizon blijven vanwege de superioriteit die sommigen boven anderen 

hebben. Zij zeiden: oh Boodschapper van Allah, zouden in deze verblijven van apostelen anderen 

naast hen niet in staat zijn om dit te bereiken? Hij zei: Ja, zij zullen door Hem, in Wiens hand mijn 

leven is, zij die in Allah (s.w.t) geloven en de Waarheid erkennen, hen zullen bereiken”.  
(Bukharie & Moslim) 
 

Anas verteld: Dat de Boodschapper van Allah (s.a.w) zei: “Uitgaan in de zaak van Allah in de 

ochtend of de namiddag, is beter dan de wereld en wat erin zit. En de ruimte die een boog van een 

van jullie is - of de ruimte die zijn hand in het paradijs zou innemen, is beter dan de wereld en wat 

erin zit. En als een vrouw onder de vrouwen die in het paradijs woonde voor de mensen op aarde 

zou verschijnen, dan zou ze verlichten wat er tussen de (de hemel en de aarde), en een aangename 

geur zou vullen wat er tussen hen is, en de sjaal op haar hoofd is beter dan de wereld en wat erin 

zit” (At-Thirmidhi) 
 

Beste moslims, de ware gelukzaligheid van het paradijs zit niet in haar wijn noch in haar melk of goud 

en zilver. Maar de duurste gelukzaligheid en de hoogste gunst in het Paradijs is om naar het aangezicht 

van Allah de Verhevene te kijken. 

Allah (s.w.t) zegt: “Op die Dag zullen (sommige) gezichten stralen (22) Naar hun Heer zullen zij 

kijken” (S75-A22&23) 

Allah (s.w.t) zegt ook: “En het Welbehagen van Allah is het grootste (Genot)”(S09-A72) 
 

Abou Said al-Khudri meldde dat onze geliefde profeet (s.a.w) zei: “Dat Allah (s.w.t) zou zeggen tegen 

de bewoners van het Paradijs: O, bewoners van het paradijs, en zij zouden antwoorden als 

antwoord: op uw dienst en genoegen, onze Heer, het goede ligt in uw hand. Hij (s.w.t) zou zeggen: 

bent u nu tevreden? Ze zouden zeggen: “Waarom zouden we niet behagen, o Heer, wanneer Gij ons 

hebt gegeven wat U niet aan Uw schepselen hebt gegeven? Hij zou echter zeggen: mag ik je niet 

(nog) veel beter dan dat geven? En zij zouden zeggen: O Heer, welk ding kan meer voortreffelijk 

zijn dan dit? En Hij zou zeggen: Ik zal ervoor zorgen dat Mijn welbehagen op u neerkomt en ik zal 

later nooit geïrriteerd met u zijn” (Bukharie & Moslim). 
 

Het Paradijs is de plaats die Allah, de Verhevene, klaar heeft gemaakt voor Zijn godsvruchtige 

dienaren. 

Denk aan de gunsten van Allah aan jou en bedank Hem omdat je je hebt gezegend door je te haasten 

om gehoorzaamheid aan Hem te tonen en door alles te verafschuwen wat Hij heeft verboden. Hoe 

overvloedig zijn Allah's gunsten voor ons en voor alle mensen! Hoe groot is Zijn genade en 

edelmoedigheid! 

De Khotba van vandaag gaat over het volgende 181109 

 De eerste groep mensen die het paradijs zal binnengaan 
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