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De Khotba van vandaag gaat over het volgende: 
 

Aqiedah (het credo / de geloofsleer) 
 
 
Allaah subhanhanahoe wata3ala zegt: “Allaah getuigt, dat er geen God is dan Hij en de 
engelen en degenen die kennis bezitten, getuigen dit eveneens, handhavende re 
rechtvaardigheid; Er is geen God dan Hij, de Almachtige de Alwijze” (Aali ‘imraan:18) 
 
De juiste geloofsleer oftewel credo is de basis/essentie van elke aanbidding en een 
voorwaarde voor het verrichten van elke goede daad om hiermee Allaah subhanahoe 
wata3ala te aanbidden in het wereldse leven. De oorsprong van de aanbidding is het getuigen 
dat er geen God is die het recht heeft aanbeden te worden behalve Allaah en dat Mohammed 
Salla Allahoe 3alayhi wassalaam zijn dienaar en boodschapper is. Er is een begin en een 
einde. Wij behoren tot Allaah en tot Hem keren wij terug. 
De getuigenis is het gene dat dat de harten doet verruimen en die de aarde en de hemel doet 
beven van haar grootheid en die de uitspreker ervan gelukkig maakt, dat is het getuigen van 
‘’La illaha Illa Allaah’’. 
Het is een zin van Tawhied. Zoals haar betekenis ook is: Er is geen God die het recht heeft 
aanbeden te worden behalve Allaah. 
En alles wat wordt gegeven, wordt weggenomen en er is geen zieke die wordt beter gemaakt 
behalve met de wil van Allaah subhanahoe wata3ala. 
Waarlijk het is jullie Heer, Laa illaha illa Allaah. 
 
Zoals Allaah Subhanahoe wata3ala ook zegt in surah Ashu-Araa Ayaat 78 t/m 82:  
“Hij is degene Die mij heeft geschapen en Hij is het Die mij leidt. En Die mij voedsel en 
drank geeft. En Die mij geneest wanneer ik ziek ben; En Die mij zal doen sterven en 
daarna weer tot het leven zal terugroepen. En Die, hoopik, mij mijn tekortkomingen zal 
vergeven op de Dag des Oordeels” 
Hij is degene die geeft en neemt en degene die rijk en arm maakt. 
 
Allaah subhanahoe wata3ala zegt: 
“Zeg, O Allaah, heer van het Koninkrijk, Jij geeft heerschapij aan wie Jij wilt en neemt 
terug van wie Jij wilt. Jij verheft, wie Jij wilt en vernedert wij Jij wilt. Slechts in Jouw 
hand is het goede. En Jij hebt macht over alle dingen” (Aali ‘imraan: 26) 
 
Er is geen deelgenoot in de Heerschappij van Allaah subhanahoe wata3ala en geen 
deelgenoot in het Alleenrecht van aanbidding. 
 
Beste broeders en zusters, 
Het is jullie heer, Laa illaha Illa Allaah. Zuiver jullie harten hiermee van het ongeloof, en doe 
jullie zelf niet dwalen naar iemand naast jullie Heer. 
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Sluit met het uitspreken van de woorden van Tawhied (het een maken van iets en de rest 
ontkennen) Riyaae (Taalkundige betekenis: iets laten zien aan een ander om door hem gezien 
te worden (te kijk lopen)Islamitische betekenis: het naar buiten toe doen alsof je gehoorzaam 
bent aan de Voorschriften van Allah, zodat de mensen dit kunnen zien en (jou) prijzen.) en 
Niefaaq (Taalkundige betekenis: Nifaaq betekent het verbergen of verstoppen van iets. 
 
Islamitische betekenis: het uiterlijk aannemen van de Islam maar het tegelijkertijd verbergen 
van Koefr (ongeloof) en het slechte buiten. 
 
Beste Moslims, 
Onze leider is de Koran en onze boodschapper is Mohammed Sallaa Allaahu 3alayhi 
Wassalaam en Allaah subhanahoe wata3ala is onze Schepper. 
We dienen ons ook vast te houden aan ons geloof en niet af te keren van het geloof. 
 
De Mulhideen zijn vervloekt door Allaah, wie zijn de Mulhideen? Degenen die zich hebben 
afgekeerd van het geloof oftewel de Islaam. Zoals er mensen zijn die zeggen wij zien Allaah 
niet. 
Wij zien Allaah subhanahoe wata3ala niet maar hij ziet ons wel. Hij is onze schepper en wij 
zijn, Zijn schepselen. Er bestaat ook geen schepsel zonder Schepper. 
Ook al zouden alle mensen verzamelen zouden zij niet eens een haar kunnen scheppen. 
 
Zoals Allaah subhanahoe wata3ala zegt: 
“O mensen, een gelijkenis wordt gegeven, luister ernaar. Voorzeker degenen die jij in 
plaats van Allaah aanbidt kunnen zelf geen vlieg scheppen, al zouden zij daar alleen toe 
samenwerken” (Al-Hadj: 73) 
 
De mens kan iets scheppen met de daarbij behorende voorwaarden: 
- Met de wil van Allaah 
- Met grondstoffen die Allaah geschapen heeft. 
- Het verstand waarmee Allaah de mensen heeft voorzien. 
- De kennis die Allaah de mensen heeft geleerd. 
 
 
Beste broeders en zusters, 
Zorg ervoor dat La illaha Illa Allaah  Mohammadun rassooloe Allaah een duidelijke scheiding 
wordt tussen jou en de niet moslims en leer dit ook jullie kinderen aan zodat zij niet zullen 
dwalen. En herhaal de woorden van La illaha Illa Allaah veelvuldig en jij zult gelukkig zijn. 
 


