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De Khotba van vandaag gaat over het volgende: 
 

Leren kennen van Allaah (1) 

 
De beste wetenschap (kennis) is het leren kennen van Allaah. 
 
Allaah subhanahoe wata3ala zegt: “Weet dat er geen god is dan Allaah en vraag om 
vergeving voor jouw zonden en voor (de zonden van) de gelovige mannen en de 
gelovige vrouwen. En Allah kent jullie bezigheden (op aarde) en jullie verblijfplaats (in 
het Hiernamaals)” (Mohammed:19) 
 
Het eerste wat men moet leren en een plicht is voor iedere moslim is het leren kennen van zijn 
Heer. Het is een plicht om de kennis te leren omtrent zijn Eenheid oftewel zijn alleen recht in 
aanbidding, alleen recht op Heerschappij en Hem leren kennen middels zijn namen en 
eigenschappen. 
In dit vers maakt Allaah subhanahoe wata3ala ook duidelijk dat het een plicht is. Allaah zegt 
fa3lam wat duidt op een bevel, dus "weet" en je weet alleen door te leren. 
Met de kennis over jouw Heer subhanahoe wata3ala is het geluk en de leiding te verkrijgen in 
het wereldse en het hiernamaals. 
Allaah subhanahoe wata3ala zegt hierover: “Degenen die geloven en niet hun geloof met 
onrecht (afgoderij) bekleden, zij zijn degenen die veiligheid toekomt en zij zijn de 
rechtgeleiden” (Al-An'aam:82) 
 
Met het leren kennen van jouw Heer zal jij in rust verkeren. Dit is een van de Profijten van 
deze geweldige en verheven kennis. 
Een onderdeel die binnen het leren van Allaah subhanahoe wata3ala valt is het leren van 
Allaah middels het leren van zijn Namen en Verheven eigenschappen. 
Dit houdt in dat men de Namen en Eigenschappen aan Allaah toekent die Hij aan Zichzelf 
heeft toegekend, zonder verdraaiing, ontkenning, toekenning van een hoedanigheid of 
gelijkstelling aan één van Zijn schepselen. Het is dus verplicht te geloven in de Namen die 
Allaah aan Zichzelf heeft toegekend en in de Eigenschappen waarmee Hij Zichzelf beschrijft, 
letterlijk en niet figuurlijk, zonder overigens hier een hoedanigheid aan toe te kennen of een 
vergelijking te maken met één van Zijn schepselen. Doordat de mens deze kennis leert en er 
naar handelt zal er een bewustzijn zijn dat Allaah hem overal ziet en dat Allaah over alles 
waakt. 
Allaah subhanahoe wata3aala zegt: “En Allaah waakt over alle zaken” (Al-ahzaab:52)  
 
Abdoullah ibn Mas3oud r.a. heeft verhaald dat de boodschapper van Allaah Salla Allaahu 
3alayhi wassalaam had gezegd: “Schaamt jullie voor Allaah, op de ware schaamte” Wij 
zeiden: “O, boodschapper van Allaah wij schamen ons Alhamdullillaah” Hij zei: “Dat is niet 
wat ik bedoel. Echter de ware schaamte voor Allaah is dat je over het hoofd waakt en 
hetgeen wat deze bevat en over de buik waakt en hetgeen wat zich daarin bevindt. En 
dat je de dood herinnert en de beproeving herinnert en al wie de Aaghira wilt, verlaat de 
sier van de Dunya, al wie dat doet heeft zich op de ware wijze geschaamd van Allaah” 
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Allaah subhanahoe wata3ala zegt: “Weet hij dan niet dat Allah (hem) ziet?” (Al-Alaq:14)  
 
De vrome dienaar is degene die zich schaamt voor zijn Heer. Je ziet hem bidden en uitgeven 
op de weg van Allaah en houdt van het goede verrichten. Wanneer er geen kennis is van 
Allaah dan zal degene niet weten dat Allaah hem ziet en zal hij Allaah niet meenemen in zijn 
daden en overwegingen en uitspraken. Dus dan is er ook geen zuivere intentie en dit is wel 
van belang voor het accepteren van zijn daden. Want alles wat hij omwille van Allaah doet in 
het goede zal van hem geaccepteerd worden en zal hij voor beloond worden. 
Wat zijn de manieren om Allaah te gedenken? 
 
Allaah subhanahoe wata3aala zegt: “Kijken zij dan niet naar hoe de kamelen zijn 
geschapen? En naar hoe de Hemel opgeheven is? En naar hoe de bergen stevig 
gegrondvest zijn? En naar hoe de aarde uitgespreid is? Waarschuw daarom: Voorwaar , 
jij (O, Mohammed) bent slechts en waarschuwer. Jij bent over hen geen heerser” (Al-
Ghashiyah: 17 t/m 22)  
 
De volgende hadith is overgeleverd door Imaam Ibnoe Hibbaan van Obayd ibn Omair Hij 
verhaalde dat hij de moeder der gelovigen Aaicha r.a. heeft gevraagd: “Bericht ons over de 
meest vreemde zaak die je hebt gezien van de Boodschapper van Allaah Salla Allaahu 3alayhi 
wassalaam” Hierop zweeg zij. Vervolgens zei zij: “In een van de nachten zei Hij:” “O, Aaicha 
laat mij, ik wil mijn Heer aanbidden vannacht” Hierop zei ik: “Bij Allaah ik hou van jou 
nabijheid en ik hou van hetgeen jou pleziert” Vervolgens zei zij: “Hij stond op en reinigde 
zichzelf (Wudhoe) Vervolgens stond hij op om te bidden. Hierop bleef hij huilen totdat hij zijn 
schoot nat maakte. En hij bleef huilen totdat hij zijn baard nat maakte. En hij bleef huilen totdat 
hij de grond nat maakte” Hierop kwam Bilal r.a. om voor het gebed de Adhaan (gebedsoproep) 
te verrichten. Toen hij hem zag huilen: zei hij: “O, Boodschapper van Allaah waarom huilt u? 
Terwijl Allaah uw voorafgaande en komende zondes voor u heeft vergeven” Hij zei: “Zou ik 
geen dankbare dienaar horen te zijn? Vannacht zijn een aantal Ayaat neergezonden 
over mij: Wee degene die deze leest en niet daarover nadenkt. De Ayaat zijn: ” 
“Voorzeker in de scheppingen van de Hemelen en de Aarde en de verandering tussen 
de nacht en de dag zijn er tekenen voor degene die nadenken. Degenen die Allaah 
gedenken staand en zittend en op hun zij. En zij denken na over de schepping van de 
hemelen en de aarde zeggend: O, onze Heer, u heeft deze niet uit valsheid geschapen 
verheelt zij u. Weer ons voor de bestraffing van het Hellevuur. O, onze Heer, voorzeker 
degenen die u het Hellevuur doet binnentreden u heeft hen voorzeker gekleineerd en 
voor de onrechtvaardige zijn er geen helpers. O, onze Heer, voorzeker wij hebben een 
oproeper gehoord die oproept tot het geloof zeggend geloof in jullie Heer, hierop 
hebben wij geloofd. O, onze Heer, vergeef ons onze zonden en verwijder van ons, onze 
zonden en laat ons sterven met de vromen. O onze Heer, geef ons wat u ons beloofd 
heeft middels uw boodschappers en verneder op de Dag der Opstanding niet. 
Voorzeker u schendt uw belofte niet. Hierop verhoorde hun Heer voor hen zeggend: Ik 
doe geen daad kwijtraken van een dader (persoon) onder jullie, onder de mannen of 
onder de vrouwen. Jullie zijn van elkaar. Zij die uitgeweken zijn en uit hun huizen 
verdreven werden, en die leden op Mijn Weg, en zij (die) doodden en gedood werden: Ik 
zal hun fouten zeker uitwissen en hen in de Tuinen( het Paradijs0 binnenleiden, waar 
onder door de rivieren stromen, als beloning van Allaah. En Allaah, bij Hem is de beste 
beloning. Laat je niet verleiden van degene die genietend rond gaan van degenen die 
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ongelovig zijn in het land.  Het zijn slechts kleine genietingen en vervolgens is hun 
verblijfplaats de Hel, dat is de slechtste verblijfplaats. Maar degenen die hun Heer 
vrezen, voor hen zijn er tuinen waar onder door de rivieren stromen zij zijn daarin 
eeuwig levenden, een ontvangst van Allaah. En dat wat van Allaah komt is beter voor de 
vromen. En voorwaar er zijn onder de lieden van het schrift die zeker in Allaah geloven 
en in de wat aan jullie geopenbaard is en in wat hen geopenbaard is, terwijl zij nederig 
tegenover Allaah zijn, zij ruilen de verzen van Allaah niet in voor een geringe prijs: Zij 
zijn degenen voor wie hun beloning bij hun Heer is. Voorwaar, Allaah is snel met de 
afrekening. O jullie die geloven wees geduldig en standvastig, sluit de rijen en vreest 
Allaah. Hopelijk zullen jullie wel slagen” (Ali-Imraan:190 t/m 200) 
 
Kijken naar zijn schepselen is een van de manieren om de grootheid en de kunde van Allaah 
subhanahoe wata3ala te gedenken. Door naar de schepselen te kijken, bedenk je dat Allaah 
subhanahoe wata3aala perfect is in het scheppen en dat hij geen tekortkomingen kent in zijn 
Eigenschappen.  
Voor de moslims is het handelen naar de verzen uit het boek van Allaah subhanahoe wata3ala 
middels het handelen naar de Sunnah van de Profeet Mohammed Salla Allaahu 3alayhi 
wassalaam een vereiste. 
 
Allaah subhanahoe wata3ala zegt: “Handelen zij niet naar gelang de Koran? Er zijn zelfs 
sloten op hun harten” (Mohammed:24)  
 
Degene die Allaah subhanahoe wata3aala waarlijk leert kennen zal wanneer hij vervalt in 
zondes sneller terug keren naar Allaah subhanahoe wata3aala en degene die Allaah niet 
waarlijk leert kennen zal vervallen in zondes en omdat deze persoon niet de 
voorzorgsmaatregelen neemt voor zichzelf om zichzelf te behoeden van de slechte zaken. 
Leer daarom jullie Heer kennen zodat dit jullie zal baten op de Dag des Oordeels. 
 


