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Beste moslims, 

Allah () heeft ons begunstigd met zijn perfecte goedheid en ons geleid naar de Islaam, middels Zijn 

nobelheid ons overweldigd met zijn vriendelijkheid en Hij vergeeft de zondenaar als hij om vergiffenis 

vraagt en berouw toont voor zijn zonde. Hij is de Alwetende over de toestand van zijn dienaren, Hij is 

degene die ze heeft geschapen en Hij weet ook wat hun punten van zwakte zijn. Hij is ook degene die 

hun zonden bedekt als ze een zonde begaan en Hij is ook degene die vergeeft als ze om vergiffenis 

vragen. 

Allah () zegt: Zeg: "O mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoopt niet 

aan de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. Voorwaar, Hij is de 

Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige. (S39:A53) 

Degene die berouw toont en vergiffenis vraagt en terugkeert naar het juiste pad, Allah () zal het van 

diegene accepteren. Hierover zegt Allah de Almachtige: En Hij is Degene Die het berouw van Zijn 

dienaren aanvaardt. En Hij vergeeft de slechte daden en Hij weet wat jullie doen. (S42:A25) 

Allah heeft verschillende momenten, verschillende uitspraken en verschillende daden vastgesteld 

waarmee de dienaar als hij ervan gebruik maakt vergeven kan worden. En één van de meest geweldige 

daden is dat men om vergiffenis vraagt en bedekking van de tekortkomingen krijgt middels het gebed.  

Allah () zegt: En verricht de salaat aan het begin en het einde van de dag en aan het begin van 

de avond, voorwaar, de goede daden wissen de slechte daden uit. Dat is een onderricht voor 

degenen die zich laten onderrichten. (S11:A114) 

De Profeet () zei: “Als er een rivier langs de voordeur van iemand van jullie zou stromen, 

waarin hij zich vijf keer per dag zou wassen, zou er dan iets van zijn viezigheid overblijven?” De 

metgezellen antwoordden: “Nee” Waarna de Profeet zei: “Dat is ook precies hoe het gesteld is met 

de vijf (verplichte) gebeden. Allah wist daarmee de zonden uit.” (al-Bukhari en Moslim) 

En al wie voor Allah buigt en de sudjoed verricht en in plaats van de slechtheden goede daden verricht 

hierover zegt Allah de Verhevene: O jullie die geloven: buigt en knielt en aanbidt jullie Heer en 

doet het goede. Hopelijk zullen jullie welslagen. (S22:A77) 

Abu Dharr verhaalde dat de Profeet () zei: “Vrees Allah waar je ook bent en laat een goede daad 

een slechte daad opvolgen, zodat deze haar (de slechte daad) uitwist en ga met de mensen om op 

een goede wijze.” (at-Tirmidhi) 

 

Beste broeders en zusters, 

Kom dus naar het huis van Allah en zoek hier jullie vergeving. 

Sa'd ibn abie Waqqaas heeft verhaald dat de Profeet () heeft gezegd: “Al wie nadat hij de 

Muaddhien (gebedsoproeper) heeft gehoord zegt: Ash hadu allaa illaaha illa Allaah wahdahu laa 

sharika lah wa anna Mohammadan 3abdoehoe wa rasoeloeh, radietoe billaahi rabban, wa 

mohammadan rasoela wa bil islaami dienan, hem wordt vergeven”. (Moslim) 

 

Aboe Hurayrah verhaalde dat de Profeet () heeft gezegd: “Zal ik jullie wijzen op een zaak 

waarmee Allah vergewist en jullie in rangen doet verheffen?’’ Zij zeiden: Ja zeker, O 

Boodschapper van Allah. Hij () zei: “Het voltooien van de Wudhoe tijdens de kou (of met koud 

water), het zetten van veel stappen naar de moskeeën en het afwachten van het (volgende) gebed 

na het gebed. Dat is het echte strijden op de Weg van Allah”. (Moslim) 

 

En al wie plaats neemt in de rijen van het gebed met zijn Imam, en zich niet haast in de bewegingen en 

ze niet verricht vóór de Imam zoals de  Rukoe3 en Sudjoed en het zeggen van Amien samen valt met 

die van de Engelen in de hemelen heeft ook werkelijk een overwinning behaald waarmee Allah hem 

zal vergeven. 

Aboe Huraira heeft verhaald dat de Profeet () heeft gezegd: “Als één van jullie “Amien” zegt. En 

de Engelen in de hemelen zeggen: “Amien”. En het één valt samen met het ander, voor hem 

worden zijn voorgaande zonden vergeven”. (al-Bukhari) 

De Khotba van vandaag gaat over het volgende onderwerp: 220520 

Het gedenken van Allah 

 

Moskee 
Anour 

Nijmegen 
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Blijf ook in een staat van vergeving beste broeder en zuster! 

De Profeet () zei: “Wie na elk (verplicht) gebed drieëndertig keer soebhaanAllah (Verheven is 

Allah), drieëndertig keer Alhamdoelillah (alle lof zij Allah) en drieëndertig keer Allahoe akbar 

(Allah is groot) zegt, negenennegentig dus, en het voltooit met de honderd door het zeggen van: 

Laa ilaaha illAllaahoe wahdahoe laa Shariekalah, lahoel-Moelk wa lahoel-Hamd wa hoewa ʿalaa 

koelli Shay’in Qadier (er is geen ware god dan Allah, Hij is de Enige -Ware God, geen 

deelgenoot heeft Hij. Het Koninkrijk behoort tot Hem en alle lof komt Hem toe en Hij is tot alles 

in staat.) Al zijn zonden zullen kwijt worden gescholden” (Moslim) 

 

De Profeet () zei: “Al wie 100 keer op een dag ‘’ SoebhanAllahi wa bi hamdih’’ zegt, al zijn 

zonden worden kwijtgescholden, al zou het (qua omvang) net als het schuim van de zee zijn”.  
(al-Bukhari en Moslim) 
 

Allah heeft schepselen geschapen om barmhartig met hen te zijn en niet om ze te straffen. Allah () 

zegt: Waarom zal Allah jullie bestraffen, indien jullie dankbaar zijn en geloven? En Allah is de 

Waarderende (van het goede), de Alwetende. (S04:A147) 

 

Allah heeft de gelovigen bevolen om hem veelvuldig te gedenken. Streef er dus naar om Allah 

veelvuldig te gedenken. 

Abdullah ibn Busr verhaalde dat er een man tot de Profeet () kwam en zei: “Er zijn vele 

voorschriften met betrekking tot de Islam, vertel mij aan welke ik me moet houden?” Hierop zei de 

Boodschapper van Allah (): “Laat je tong vochtig blijven door het gedenken van Allah”.  
(at-Tirmidhi) 

 

Één van de beschrijvingen van een hypocriet beste broeders en zusters is dat hij Allah niet gedenkt, zo 

zegt Allah ook in Surat al-Munafiqoen: O jullie die geloven, laat jullie bezittingen en jullie 

kinderen jullie niet afleiden van het gedenken van Allah. En wie dat doen zij zijn degenen die de 

verliezers zijn (S63:A9) 

 

Het is ook van de Profeet ) overgeleverd dat hij op ieder moment de dhikr (de gedenking) verrichtte. 

Verder zei de Profeet ) ook in een Hadith die is verhaald door Aboe Musa al-Ash’aari: “Degene die 

zijn Heer gedenkt en degene die zijn Heer niet gedenkt is net als de levende en de dode”.   
(al-Bukhari) 

 

Streef er dus naar beste broeders en zusters om te zijn als degenen die Allah gedenkt en dus tot leven 

is, want degene die Allah gedenkt hij zal weerhouden zijn van het slechte woord, roddel, laster, etc. 

Reciteer dus de Quraan en leer de juiste en nuttige kennis en verricht de istighfaar, gedenk dus te allen 

tijde Allah. 

 

Moge Allah ons doen behoren tot degenen die Allah gedenken. 
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