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 Letterlijke betekenis

 Een overtuiging

 Geloven in de waarheid 

van iets

 Betekenis in de Islam

 Geloven in de 

aanwezigheid van één 
Allah

 Totale overgave

 

 

Doel: De waarde en betekenis van het geloof kennen. 
 
Letterlijk betekent iman: een overtuiging, het geloven in de waarheid van iets. In de Islam 
heeft het de volgende betekenissen: Het geloven in de waarheid/aanwezigheid van één 
Allah. En een totale overgave aan de wil van Allah. 
Iemand die zich dan volledig overgeeft aan Allah en gelooft in de aanwezigheid van één Allah 
noemt een moe’min ofwel moslim. 
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 Het geloven of îmân heeft 

drie stappen

1. Sjahada uitspreken met je 

tong

2. Deze bevestigen met je 

hart

3. Alle regels van Allah 
aanvaarden en proberen 

om deze na te leven
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 Geloven in één Allah

 Geloven in Zijn engelen

 Geloven in Zijn boeken

 Geloven in Zijn profeten

 Geloven in het leven na de 

dood (hiernamaals)

 Geloven in het lot 

(voorbeschikking)

Een geheel

 

 

Doel: De geloofsfundamenten kennen. 
 
Het belangrijkste bij het geloof is dat je het met je hart bevestigt. Het geloof erkent geen 
twijfels en is één geheel. Alle geloofsartikelen zijn nauw met elkaar verbonden.  
Het is niet toegestaan om in het ene gedeelte wel te geloven en in een andere gedeelte niet. 
Men kan bijvoorbeeld niet zeggen: ‘Ik geloof wel in het bestaan van de profeten, maar niet in 
de engelen.’ Want de openbaringen zijn door een engel naar de profeten gekomen. Zonder 
de openbaringen door de engel Djabrail zouden de profeten geen boodschap van Allah 
kunnen ontvangen. En alle profeten geven informatie over de aanwezigheid en 
eigenschappen van de engelen. Dus als we in deze profeten geloven, moeten we ook in het 
bestaan van de engelen geloven. 
In de Islam zijn 6 geloofsfundamenten waarin ieder moslim moet geloven. Deze zijn: 
…Geloven in één Allah, Geloven in Zijn engelen, Geloven in Zijn boeken, Geloven in Zijn 
profeten, Geloven in het leven na de dood (hiernamaals), Geloven in het lot 
(voorbeschikking) 
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 Eerste geloofsfundament

 De drie vragen

 Profeten

 Het geloof geeft
 Vrede

 Rust

 Vertrouwen

 Namen van Allah

 Stappen zetten

 

 

Doel: Het bestaan van de Schepper vatten, uitgaande van de structurele orde van het 
universum. De attributen van Allah oplijsten en verklaren. 
 
Het eerste en belangrijkste basisprincipe van het geloof is het geloven in de Enige Schepper. 
Hierna zullen we ons de vragen stellen waarom zijn we geschapen. Van waar komen we. En 
waar gaan we naar toe? 
Deze vragen kunnen alleen beantwoordt worden door degene die ons geschapen heeft , 
namelijk Allah. Hij heeft naar de mensheid profeten gestuurd om zichzelf kenbaar te maken 
en informatie te geven over schepping. Door het geloof in Allah krijgt de mens vrede, 
vertrouwen en innerlijke rust. Degene die Allah liefheeft en in hem gelooft, zal ook de 
geboden en verboden van Allah naleven.  
 
“Bismillah” (In de naam van Allah) is het begin van al het goede. Vandaar dat wij ook hiermee 
beginnen. Weet o mijn ego! Net zoals dit gezegende woord een herkenningsteken van de 
Islam is, is het ook een veel gesproken smeekgebed, dat door het hele bestaan in haar daden 
wordt uitgedrukt. Als je wilt begrijpen in hoeverre het woord “Bismillah” een grote, 
onuitputtelijke kracht en een oneindige, onophoudelijke zegening is, kijk dan naar dit 
voorbeeld dat uitgedrukt wordt in een verhaal. Luister... Het is als volgt: 
Het is voor iemand die in de Arabische woestijnen rondtrekt noodzakelijk om in de naam van 
een stamhoofd te reizen en zich door hem te laten beschermen tegen het kwaad van de 
rovers en zich door hem in zijn behoeften te laten voorzien. Doet hij dit niet, dan is hij op 
zichzelf aangewezen en zal hij door talloze vijanden en zijn eindeloze, onbevredigbare 
behoeften vernederd worden. Nu waren twee personen voor een dergelijke reis de woestijn 
ingegaan. Eén van hen was bescheiden, de andere was hoogmoedig. De bescheiden persoon 
ging op weg in naam van een leider, de hoogmoedige persoon deed dit niet... De bescheiden 
persoon die in de naam van een leider op weg ging, reisde overal heen in vrede. Wanneer hij 
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een rover tegen kwam zei hij: "Ik reis in de naam van die en die.", waardoor de rover zich uit 
de voeten maakte en de reiziger niets aandeed. Wanneer de reiziger een tent binnen liep, 
kreeg hij door de naam van die leider respect. De andere, hoogmoedige persoon, echter, had 
tijdens zijn reis te kampen met zoveel problemen dat het niet te beschrijven was. De hele 
reis huiverde hij van angst en overal moest hij bedelen. Hij werd een schandelijke en 
laaghartige persoon. Weet o hoogmoedig ego! Jij bent die reiziger. Deze wereld is de 
woestijn. Jouw zwakheid en armoede zijn eindeloos. Jouw vijanden en behoeften zijn talloos. 
Daar het nu eenmaal zo is, accepteer dan de naam van de Eeuwige Eigenaar en de 
Oereeuwige Alwijze van deze woestijn zodat je niet in het hele bestaan hoeft te bedelen en 
zodat je wordt gered van de angst die alle gebeurtenissen teweegbrengen. Jazeker, dit woord 
is erg gezegend. Het zorgt ervoor dat jouw eindeloze armoede en zwakheid, oneindige kracht 
en barmhartigheid aantrekken en dat jouw zwakheid en armoede in de aanwezigheid van de 
Barmhartige Almachtige de meest geaccepteerde bemiddelaar wordt. Jazeker, degene die in 
deze naam handelt, is te vergelijken met een ambtenaar. Hij handelt dan in naam van de 
staat en zal voor niemand uitwijken. Hij zal zeggen dat hij in naam van de wet, in naam van 
de staat handelt en zolang hij volgens de wet handelt, kan hij alles doen en alles weerstaan. 
Wo ook zal een dienaar van Allah zolang hij binnen de islam blijft alles kunnen doorstaan en 
elke angst kunnen overwinnen. Immers hij heeft zich overgegeven aan de Genadevolle, 
Barmhartige Allah. 
 
Allah heeft vele namen, welke wijzen op zijn eigenschappen. Met behulp van Zijn namen 
kunnen we Allah en Zijn schepping beter leren kennen. En hoe beter we Allah leren kennen, 
hoe meer we van hem zullen houden. Laten we een aantal namen van Allah bekijken. (video 
tonen) 
Degenen die 1 stap zetten om de enige schepper Allah te leren kennen, naar hen zal Allah 10 
stappen zetten. Dus ze zullen de vragen in hun hoofd beantwoord krijgen en met hun hart de 
waarheid voelen en weten. 
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1. In naam van Allah, de Barmhartige, 
de Genadevolle.

2. Alle lof zij (aan) Allah, de Heer van 
de Werelden,

3. De Barmhartige, de Genadevolle,
4. Meester van de Dag van het 

Oordeel.
5. U alleen aanbidden wij en U alleen 

smeken wij om hulp.
6. Leid ons op het rechte pad,
7. Het pad van hen die U begunstigde, 

niet (het pad) van hen op wie toorn 
rust en niet dat van de dwalenden.

Hoe beschrijft Allah zich in soera Al-Fatiha?

 

 

Doel: Het bestaan van de Schepper vatten, uitgaande van de structurele orde van het 
universum. De attributen van Allah oplijsten en verklaren. 
 
Door de betekenis van soera Al-Fatiha te bespreken zullen we duidelijkheid krijgen over de 
glorie en barmhartigheid van Allah. Een video afspelen met de Nederlandse ondertiteling 
van soer Al-Fatiha. 
 
DE OPENING (Een korte uitleg van Soera al Fatiha) 
 
Het hoofdstuk 'Fatiha' bestaat uit 7 verzen en is geopenbaard vóór de Hidjra, de Emigratie. 
Deze soera is de eerste soera, die in één keer is geopenbaard. Omdat deze soera de eerste 
soera van de Koran is, betekent het woord “fatiha”, ‘de opening’, of ‘het begin’. Hiernaast 
heeft het nog een twintigtal andere namen. Deze soera wordt ook “Soera-tul-salat” 
genoemd, omdat het verplicht is bij elk verplicht dagelijks gebed deze te reciteren. Andere 
namen zijn; “ Wafiye” en “Kafiye”, wat zo goed betekent als ‘ genoegzaam’, ‘op zichzelf 
genoegzaam’ en omdat het een samenvatting is van de Koran, heet het ook wel “Oemmoel 
Kitaab”, of “Al-Esaas”, ‘de moeder van Het Boek’, ‘de oorspronkelijke’.  
 
De hoofdonderwerpen van de Koran zijn: 
 1. De “Tawheed”, Het één zijn van God. Er is maar één God, Allah. Het verwerpen van alle 
soorten afgoderij, letterlijk en figuurlijk. 
 2. Het profeetschap, de profeten.  
 3. Het hiernamaals, het leven na de dood. 
 4. De aanbidding, de goede weg, het rechte pad binnen de grenzen van rechtvaardigheid. 
De soera verwijst duidelijk naar deze principes. Om deze reden is deze soera een vruchtbare 
samenvatting van de Koran en de kern van aanbidding in de islam. 
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“Rahman” is één van Zijn Schone Namen en is tevens een eigenschap van Allah swt. 
“Rahman” betekent dat Hij ongeacht gelovig of ongelovig alle schepsels voorziet van wat zij 
nodig hebben. Hij is tevens “Rahim”, wat inhoudt dat Allah in het Hiernamaals alleen de 
gelovigen met barmhartigheid zal behandelen. 
1. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 
 2. Alle lof zij (aan) Allah, de Heer van de Werelden, 
 3. De Barmhartige, de Genadevolle, 
 4. Meester van de Dag van het Oordeel. 
 5. U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp. 
 6. Leid ons op het rechte pad, 
 7. Het pad van hen die U begunstigde, niet (het pad) van hen op wie toorn rust en niet dat 
van de dwalenden. 
 
Allah heeft Fatiha in tweeën gesplitst, een deel voor Zichzelf en een deel voor Zijn dienaar. 
De dienaar doet een smeekbede en Allah zal waar hij om heeft vraagt geven.” (Hadith) 
 Allah, leert Zijn dienaren, de mensen, hoe zij zich tot Hem dienen te wenden en hoe zij 
dienen te bidden. Eerst wordt Zijn naam genoemd en verheerlijkt, zo wordt nabijheid tot 
Hem beoogd. Hierna wordt benadrukt dat alle aanbidding alléén aan Hem toebehoort en 
men alléén van Hem hulp dient te vragen en alléén van Hem hulp dient te verwachten. 
Hierna wordt de belangrijkste wens geuit; laat ons de weg volgen van Uw dienaren, die U 
gehoorzaam zijn en Uw weg volgen.  
 Aan het eind wordt ‘amen’ geroepen, opdat de smeekbede hopelijk aangehoord zal worden 
(al naar gelang de intense bedoeling van de aanbidder). 
 
Wat is het verband tussen de verzen in soera Al-Fatiha? Wat vertelt het ons over Allah en 
onze band met Hem? 
Allah wilt allereerst dat we Hem dankbaar zijn. Waarvoor? Voor alles, alles wat je maar kunt 
bedenken. Hij is de Heer van de werelden. Laten we naar een video kijken om idee van het 
universum en onze wereld te hebben.  
Allah is de heer van alle werelden! Het zichtbare of onzichtbare. Het geschapene of niet 
geschapene. Zijn Kennis omvat alles. Al het geschapene staat in contact met elkaar en 
hebben elkaar nodig. We kunnen de maan niet zonder de aarde, de aarde niet zonder de zon 
bedenken, enz… Groot of klein alle kringlopen en natuurwetten wijzen erop dat ze door één 
Hand bepaald en geschapen zijn. Alles wat Allah wilt zal geschapen worden. Niemand zal 
Hem daarvan kunnen weerhouden. En als Hij iets niet wilt, zal niemand het kunnen 
waarmaken. Hij is de Heer van de werelden! Hij heeft het voor het zeggen en hij heeft ons 
alles wat we bezitten gegeven. Wij zijn Hem dankbaar voor al zijn gunsten. 
Wie is Hij? Hij is Barmhartig en Genadevol. Hij houdt van mensen, meer dan mensen van 
elkaar houden. Meer dan een moeder die van haar kind houdt. Als wij een stap zetten om 
zijn vergeving en liefde te winnen, zal hij met 10 stappen naar onze hart terugkeren en onze 
imaan (geloof in Allah) zal versterken, want hij is barmhartig en genadevol. 
We zijn Allah dankbaar op deze wereld, maar wat na onze dood? Net zoals onze voorouders 
wacht ook ons de dood? Daar wacht ons de rechtvaardigheid. Beloning of bestraffing? Wat 
zal ons daar overkomen? Allah zegt ik ben de Meester, Gezaghebber over de dag des 
oordeels. Ik zal het voor het zeggen hebben. Niemand zal zonder mijn toestemming kunnen 
bemiddelen om naar het paradijs te kunnen gaan. 
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Dan zeggen wij (de hele mensheid); U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp. 
We kunnen nergens anders terecht. Hij is de Heer der werelden. Hij is de meester van de dag 
des oordeels. En waarom zouden we iemand anders zoeken. Hij is de meest Barmhartige en 
Genadevolle. Wat is het grootste wat we van Allah kunnen verlangen? Dat is het 
welbevinden van Allah en daarmee de bevrijding van de hel en de toegang tot het paradijs.  
Allah leid daarom ons tot het rechte pad. Het pad van degenen die U heeft begunstigd, niet 
(het pad) van degenen die uw woede verdienden en noch van degenen die dwaalden. 
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 Onzichtbaar

 Opdrachten uitvoeren

 Voortdurend Allah 
aanbidden

 Alleen goed

 Uit noer (goddelijke licht)

 Vier grote engelen:

• Djibriel

• Azrail (Malak al Mawt)

• Mikail

• Israfiel.

 

 

Doel: Met zorg goede daden verrichten omdat ze inzien dat de engelen te allen tijde met hen 
zijn. 
 
Engelen zijn onzichtbare schepselen van Allah die niet eten en drinken en die enkel en alleen 
de opdrachten van Allah uitvoeren. Buiten hun opdrachten, aanbidden ze voortdurend Allah. 
Engelen kunnen alleen in he goede denken. Ze zijn uit goddelijke licht (noer) geschapen. 
 
Er zijn vier grote engelen. 
Djibriel: Engel der openbaring. Hij is de boodschapper tussen Allah en zijn profeten. 
Azrail ofwel ook Malak al Mavt genoemd, heeft de opdracht om (wanneer de tijd is 
gekomen) de geest uit de ziel te halen. Zodat de levende de dood beproeft en terugkeert 
naar zijn schepper. 
Mikail: Zijn opdracht is het regelen van de natuurverschijnselen zoals regen, wind, sneeuw, 
aardbevingen, enz… 
Israfiel: Zijn opdracht is de bekendmaking van de dag der ondergang en de dag der 
opstanding door op de soer (bazuin) te blazen. 
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 Eerdere openbaringen

 Juiste pad

 De vier heilge boeken

 Tawrat (Thora)
Moesa (as) (Mozes)

 Zaboer (Psalmen)

Dawoed (as)

 Indjil (Bijbel) 
Iesa (as) (Jezus)

 Qoeran (Koran)

Moehammed (saw) (Mohammed)

 

 

Doel: De 4 heilige boeken van Allah kunnen opnoemen. 
 
Moslims geloven in alle Heilige boeken. Dit houdt in dat alle eerder geopenbaarde boeken en 
geschriften geaccepteerd moeten worden. Allah heeft ook voor de laatste profeet 
Mohammed (saw) profeten gestuurd en heeft ook voor hem openbaringen gedaan. De juiste 
kennis over de voorafgaande boeken leren we uit de Koran. Met behulp van de openbaringen 
heeft Allah de mensen onderwezen, zodat ze het juiste pad zouden vinden. 
 
Allah heeft zijn boeken in de taal van de profeten en hun volkeren neergezonden. Dit wordt 
in de Koran als volgt beschreven: 
‘Een Zij hebben geen boodschapper gezonden, of hij sprak de taal van zijn volk, om hen een 
duidelijke uitleg te geven’ (Ibrahiem 14/4) 
De vier heilige boeken die in de Koran beschreven zijn:  
Tawrat (Thora) geopenbaard aan profeet Moesa (as) (Mozes),  
Zaboer (Psalmen) geopenbaard aan profeet Dawoed (as) (David), 
Indjil (Bijbel) geopenbaard aan profeet Iesa (as) (Jezus) 
Qoeran (Koran) geopenbaard aan profeet Moehammed (saw) (Mohammed) 
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 Gezanten

 Uitgekozen

 Zondeloos

 Levend voorbeeld

 Aantal profeten

 Duizenden…

 25 (+3) in Koran

 Verschil ‘rasoel’ en ‘nabie’

 

 

De liefde voor profeten voelen. 
 
Profeten zijn gezanten (vertegenwoordigers) van Allah. Ze ontvangen de boodschap van Allah 
via de engel Djibriel en brengen deze over aan de mensen. Ze worden door Allah uitgekozen 
om deze functie te vervullen. Zij houden zich strikt aan alle geboden en verboden. Daarmee 
zijn ze een levendig voorbeeld voor alle mensen. Alle profeten hebben zondeloos op het 
rechte pad geleefd en hebben deze mooie geweldige pad ook aan de mensen onderwezen. 
Via overleveringen (hadith) van profeet Moehammed begrijpen we dat er vele profeten zijn 
geweest. In de Qoeran worden de namen van 25 profeten genoemd. Verder wordt er ook 
van 3 heilige personen de namen genoemd waarvan men niet weet of ze profeten zijn. Uit de 
levensverhalen van de profeten en de volkeren worden in de heilige boeken passages 
verteld, zodat de mensen lering eruit kunnen trekken en het juiste pad kunnen vinden. 
Er wordt in de Islam onderscheid gemaakt in twee verschillende profeten. Namelijk ‘rasoel’ 
die een boek heeft ontvangen van Allah. En ‘nabie’ heeft geen boek ontvangen van Allah. 
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 Allah kennen en bedanken

 Test

 Elke daad

 Intentie

 Beloning of bestraffing

 Vergeving

 De hel of het paradijs

 Evenwicht

 

 

We zijn allen geschapen om Allah te kennen en Hem te bedanken. Deze wereld is een test 
voor ons allemaal. Zullen we Allah bedanken en het rechte pad volgen of zullen we niet naar 
de openbaringen luisteren en afdwalen naar het verkeerde. Als we slagen voor deze test op 
aarde, zullen we het beloond worden met het paradijs in het hiernamaals. De mensen 
worden geboren, leven een bepaalde tijd en gaan dan dood. Na de dood wacht de mensen 
een begin van een eeuwige leven. Wat men op de aarde gezaaid heeft, zal men in het 
hiernamaals oogsten. Ieder rechthebbende zal zijn recht krijgen. Ieder zal voor al zijn daden 
met de bijhorende intenties bevraagd worden. Niets zal vergeten worden, tenzij Allah het 
met zijn barmhartigheid en vergevensgezindheid zal bedekken. Uiteindelijk zal men ofwel 
door zijn fouten bestraft worden ofwel door het vergeven van Allah beloond worden met het 
eeuwige geluk. Daarom moeten wij het evenwicht in het wereldse en het hiernamaals 
bewaren. Profeet Moehammed zei hierover “Werk voor dit leven alsof je eeuwig zal leven, 
en werk voor het leven hierna alsof je morgen zal doodgaan.” 
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 Eigen keuzes

 Keuzes van Allah

 Allesomvattende kennis

 Heden, verleden en de 

toekomst

 De weg die de schepping 

zal belopen, ieder 

afzonderlijk en gezamenlijk

 Qada

 

 

Mensen hebben van Allah verstand, hart en vele andere attributen gekregen. Deze kunnen ze 
gebruiken bij het maken van keuzes. Met behulp van deze attributen en de Qoeran kunnen 
de mensen de juiste weg vinden. Daarmee bepalen wij een deel van onze toekomst door te 
kiezen uit de mogelijkheden die voor ons liggen. Aan de andere kant heeft Allah bepaalde 
zaken al vastgelegd voor ons. Enkele voorbeelden hiervan zijn: onze geboorte, geslacht, 
lichamelijke kenmerken en onze sterfdatum… Allah kent het heden, het verleden, en de 
toekomst van ieder schepsel. Het hangt van de mens af om Allah wel of niet te gehoorzamen. 
De mens heeft de vrije keuze, maar Allah weet wat we in de toekomst zullen doen. De kennis 
van Allah omvat alles. Naast zijn eigen keuzes weet Allah tot in de kleinste details welke 
keuzes wij in de toekomst zullen maken. Deze kennis noemen we Qadar ofwel het lot. Op het 
moment dat deze kennis omgezet wordt in een daad als schepping, spreken we over Qada. 
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1. Ik geloof in Allah, 

2. in zijn engelen, 

3. in zijn boeken, 

4. in zijn profeten, 

5. in de dag des oordeels, 

6. in het noodlot, 

7. dat goed en kwaad door Allah geschapen wordt 

8. en in het leven na de dood, 

9. ik getuig dat er geen god is dan Allah 

10. en ik getuig dat Mohammed zijn dienaar en 
boodschapper is.

 

 

Doel: De âmantoe – doea en de betekenis ervan kennen. 
 
Naar de Arabische doea luisteren. Amante is een uitgebreide verklaring van de 
geloofsartikelen. De geloofsfundamenten worden in deze doea opgesomd. 
 
 

 

15




