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Doel: De kenmerken van de wereldwezens m.b.v. voorbeelden verklaren door ze te 
categoriseren. 
 
Alle schepsels die we kunnen waarnemen met onze zintuigen, die we kunnen 
begrijpen met ons verstand en waarvan we denken dat ze bestaan, noemen we âlam. 
Dus âlam (de wereld) houdt alle schepsels en gebeurtenissen in, behalve Allah. In de 
wereld zijn er ontelbare schepsels die zichtbaar en onzichtbaar zijn. Mensen, planten, 
dieren, bergen, zeeën, de maan en de zon zijn voorbeelden van zichtbare schepsels. 
De onzichtbare schepsels zijn de engelen, djinn en de duivel (sjaytaan/satan). 
Wij kunnen hen niet zien, maar geloven wel in hun bestaan. Alhoewel vele mensen de 
engelen en de djinn niet kunnen zien, zijn er wel mensen geweest die hun bestaan 
hebben gezien en ook in de Koran geeft Allah informatie over hun aanwezigheid. 
Enkel en alleen ‘kunnen zien’ kan niet het enige bewijs zijn van het bestaan van een 
schepsel. Er zijn vele voorbeelden in de schepping die de mensen niet kunnen zien, 
maar waarvan men met zekerheid weet dat ze bestaan. Voorbeelden hiervan zijn 
gevoelens zoals liefde en verdriet. Andere voorbeelden zijn onze geest, verstand, 
lucht, warmte, geluidsgolven, zwaartekracht, enz… Aan de hand van deze 
voorbeelden kunnen we bevestigen dat de wereld niet enkel en alleen bestaat uit 
zichtbare schepsels. 
De mens heeft een belangrijke plaats in de hele schepping, want hij heeft verstand en 
vrij wil gekregen. Het verstand is een gave van Allah. Door middel van onze verstand 
kunnen ze nadenken, onderscheid maken in onder andere goed of kwaad en daarna 
met onze wil een keuze maken. Zo heeft de mens vaardigheid om het juiste te 
begrijpen en te kiezen. Daarom zijn de mensen verantwoordelijk voor hun daden. 
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Door deze eigenschap staan de mensen ook boven de andere schepsels. Dit vinden 
we terug in de Koranvers: ‘En voorzeker, Wij hebben de kinderen van Adam geëerd. 
Wij brachten hen op het land en op de zee. Wij gaven hun levensonderhoud van het 
goede en wij bevoorrechten hen met een privilege boven vele van de andere schepsels 
die Wij hebben geschapen.’ (Isra 17/70) 
 
Extra informatie over onzichtbare wereld 
 
De geesten, engelen, jinn en satan 
Omdat de zintuiglijke vermogens van de mens beperkt zijn, is het niet verstandig om 
botweg het bestaan te ontkennen van sferen die voorbij onze waarneming liggen. 
Bovendien weten we erg weinig over het bestaan en wat we weten is veel minder dan 
wat we niet weten. Onze wetenschappen staan nog steeds in hun 'kinderschoenen', 
de toekomst zal verbazingwekkende ontdekkingen meebrengen en ontwikkelingen in 
vele wetenschappelijke gebieden. 
Wetenschappen 'wandelen' op de voeten van theorieën en ontwikkelen zich 
doorheen 'trial and error' (beproeving en vergissing, eigen opm.) om deze theorieën 
te onderzoeken. Er zijn vele vastgestelde feiten die ooit door wetenschap als vals 
werden aanzien en omgekeerd. Bovendien zijn er vele andere dingen waarvan we het 
bestaan aannemen zonder te twijfelen en die we niet wetenschappelijk kunnen 
bewijzen. Het bestaan van geesten, engelen, jinn en Satan is door de meerderheid der 
mensheid aangenomen sinds het begin van de menselijke aanwezigheid op aarde. 
Daarom lijkt het meer wetenschappelijk verantwoord om hun bestaan in theorie aan 
te nemen en dit dan verder te onderzoeken. Het ontkennen van hun bestaan is in 
deze zin onwetenschappelijk: het is een oordeel of een conclusie die op een concreet 
bewijs moet zijn gebaseerd. Niemand kan dit bewijzen en daardoor het niet-bestaan 
volhouden van de onzichtbare sfeer van het bestaan. 
Er zijn vele fysische kwaliteiten zoals hitte en koude en abstracte kwaliteiten zoals 
schoonheid en charme en gevoelens zoals vreugde, verdriet en liefde. Zij kunnen 
direct worden ervaren of/en worden gemeten tot op zekere hoogte. Materialisten 
baseren deze gevoelens op enkele biochemische processen in de hersens en sommige 
geleerden (zoals psychologen en psychiaters) probeerden deze steeds te verklaren 
door natuurlijke en fysische wetten. Nochtans verschilt de niet-lichamelijke kant van 
de mens, zijn gevoelens, geloof, mogelijkheden, verlangens enz.) enorm, van de ene 
tot de andere mens. Alhoewel iedereen is opgebouwd uit dezelfde materiele 
elementen. De verschillen zijn dus té diepgaand om materieel te worden verklaard. 
Een feit dat door gelovigen kan worden waargenomen, wat zij ook doen, is dat: hoe 
sterker het geloof, hoe dieper en regelmatiger de eredienst, hoe beter de moraliteit, 
hoe schitterender en beminnelijker het gelaat lijkt te zijn. Kan dit alles verklaard 
worden, alléén uit fysische termen? 
Na deze inleidende opmerkingen om enkele zogenaamd wetenschappelijke bezwaren 
te verwijderen in het geloof in geesten, engelen, jinn en Satan, kunnen we verdergaan 
met positieve argumenten om de lezer van hun bestaan te overtuigen. 
Materie is niét de veroorzaker van leven 

3



De materie dient het leven in het universum, niet omgekeerd. Wetenschappen 
kunnen het leven niet verklaren. De groei van organismen blijft een mysterie voor 
hen. Alhoewel de materie verschijnt aan de basis van het leven op aarde of dient als 
een ontvanger van leven, is het duidelijk niet de organisator ervan. Zo wordt het leven 
gestuurd vanuit de niet-materiële dimensies van het bestaan: God injecteert het 
leven in de materie en in niet-organische stoffen doorheen iets immaterieels en 
onzichtbaars, dat noemen we de geest. Het is omwille van de speciale kenmerken van 
elke geest, dat de menselijke wezens van elkaar verschillen in karakter, samenstelling, 
mogelijkheden, verlangen en bestemming, alhoewel ze uit dezelfde fysische 
elementen zijn opgebouwd. 
Leven hangt niet af van materie 
Wel integendeel: het leven maakt een klein lichaam groter dan een enorm lichaam. 
Het leven maakt een vlieg of een vogel 'groter' dan een berg. Het leven staat een 
honingbij toe om de hele aarde als tuin op te eisen, om banden te smeden met alle 
bloemen en uitwisselingen te veroorzaken met hen. Nogmaals: hoe verfijnder de 
materie is, des te actiever en ontwikkeld is het leven. De omvang van het lichaam 
speelt daarbij geen rol. Een vlieg of een vlo is actiever en heeft scherpere zintuigen 
dan een kameel of een neushoorn. 
Het leven kan niet tot de aarde beperkt worden 
Deze wereld is de arena waarin God Zijn Wil toont achter de sluier van wat we 
beschrijven en ervaren als 'natuurlijke oorzaken'. Het leven is het resultaat van de 
directe uitingen van Zijn Naam, de Altijd-Levende. Dus zolang de wetenschap bij het 
materialistische, positivistische standpunt blijft, zal ze nooit kunnen tot het mysterie 
van het leven kunnen doordringen. 
Wetenschappers beperken het concept van leven tot de omstandigheden die bestaan 
op het oppervlak van onze planeet of nét eronder en erboven. Als zij daarom naar 
buitenaards leven hebben gekeken zochten ze naar leven in omstandigheden die 
dezelfde waren of ongeveer als de omstandigheden waaronder het leven op aarde 
bestaat. Doch als zij voldoende gevoel hadden overgehouden voor het absolute 
wonder van het geloof (en dit wonder is een aspect van het bestaan van leven als een 
directe Uiting van de Eeuwig-Levende) dan hadden zij niet de vormen en 
voorwaarden uitgesloten waarin leven kan bestaan, voorbij hun klein begrip. In hun 
ogen is er geen betekenis te geven aan de argumenten die door Said Nursi, een Turkse 
Moslimgeleerde die vooral in de 1e helft van de 20e eeuw publiceerde, werden naar 
voor geschoven. Hij schreef over het bestaan van engelen en andere spirituele 
wezens. Nochtans wijzen de laatste ontdekkingen in de biologie der diepzee op een 
mogelijke waardering van Nursi's argumenten. Hij schreef omstreeks 1930: 
'Realiteit en wijsheid in het bestaan van het universum vereisen dat de hemelen 
bewuste bewoners zouden hebben net zoals de aarde. Deze bewoners, van vele 
verschillende soorten, worden engelen genoemd en geestelijke wezens in de taal der 
religie. 
Het is waar dat de realiteit het bestaan van engelen vereist, net zoals dat van andere 
geestelijke wezens. De aarde, alhoewel ze onbeduidend in afmetingen is vergeleken 
met de hemelen, wordt voortdurend gevuld en ontdaan van bewuste wezens. Dit duidt 
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duidelijk aan dat de hemelen... gevuld zijn met levende wezens die de meest perfecte 
klasse zijn der levende wezens. Deze wezens zijn bewust en kunnen waarnemen, zij 
zijn het licht van het bestaan. Zij zijn de engelen die zoals de Jinn en de mensen, de 
beschouwers zijn van het universele paleis der schepping en de studenten in het Boek 
van het universum. Zij kondigen het Koninkrijk van hun Heer aan. 
Het bestaan wordt door het leven geperfectioneerd. Bovendien is het leven de echte 
basis en het licht van het bestaan en van het bewustzijn. Dit is dan weer het licht van 
het leven. Omdat leven en bewustzijn zo belangrijk zijn, en een perfecte harmonie 
duidelijk de hele schepping zal beheersen; ook omdat het universum een degelijke 
samenhang vertoont en omdat onze kleine, draaiende aardbol vol met ontelbare 
levende en intelligente wezens is, daarom is het ook duidelijk dat deze hemelse sferen 
zelf ook bewoond zijn met bewuste, levende wezens, aangepast aan de hemel. Net 
zoals de vis in het water leeft, zo bestaan deze spirituele wezens in de hitte der zon. 
Het vuur verteert het licht niet. Integendeel: het licht wordt helderder door het vuur. 
We stellen vast dat de Eeuwige Macht ontelbare levende wezens schept uit dode en 
vaste stoffen en de dichtste materie omvormt tot subtiele, levende vormen, door het 
leven. Zo straalt het de lichtstralen van het leven overal uit, in grote overvloed en 
voorziet de meeste wezens van het licht van het bewustzijn. 
Hieruit kunnen we besluiten dat de Al-Machtige, de Al-Wijze Ene zich niet terugtrekt 
zonder het leven en het bewustzijn te hebben verfijnd en verrijkt met subtielere 
vormen van materie zoals licht en ether, die dichtbij en passend zijn bij de geest. 
Inderdaad schept God bezielde en bewuste wezens, in grote aantallen uit het licht, de 
duisternis, de ether, de lucht en zelfs uit meningen en woorden. Vermits God dan vele 
diersoorten schept, schept hij ook vele soorten geestelijke wezens uit subtielere en 
hogere soorten van materie. Eén soort... zijn de engelen, anderen zijn de verschillende 
soorten geesten en de jinn.' (The Words, 1, Truestar, 1993, van blz. 113 tot 117) 
Een halve eeuw nadat Said Nursi dit schreef, werden ongeveer 300 diersoorten 
ontdekt, die voorheen onbekend waren, die leefden rondom warwaterbronnen op de 
zeebodem die ontstonden als water door de oceaanbodem lekt op breuklijnen en 
door het onderliggende magma wordt verhit. Dit water stort zich in de koude oceaan. 
V. Tunniclife schrijft: 
‘Al het leven heeft energie nodig, bijna al het aardse leven richt zich daarvoor naar de 
zon als bron. Maar zonne-energie is niet de enige soort energie die op de aarde 
beschikbaar is. Beschouw de energie die de beweging stuurt en de uitbarsting van 
vulkanen, doorheen de aardmantel. Je ziet de ontsnapping van vulkanische hitte die is 
veroorzaakt door radioactief verval in het inwendige der aarde en die uiteindelijk de 
oppervlakte bereikt. Waarom zouden er geen biologische levensgemeenschappen zijn 
die kunnen worden in verband gebracht met dezelfde kernenergie die ook de 
continenten beweegt en bergketens maakt? En waarom zouden niet heel de 
gemeenschappen kunnen worden gevoed door chemische, eerder dan zonne-energie? 
…De meeste van ons associëren het ontsnappen van hitte uit de aardkern met 
gewelddadige gebeurtenissen en labiele fysische voorwaarden, met extreem hoge 
temperaturen en vet vrijkomen van giftige gassen: omstandigheden die nauwelijks tot 
leven lijken te leiden. Het idee dat levensgemeenschappen precies in een dergelijke 
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omgeving kunnen ontstaan, leek ooit fantastisch. Tot voor kort waren er weinig 
organismen gekend die konden overleven zonder een rechtstreekse of onrechtstreekse 
manier om zonne-energie te bekomen. Maar zulke gemeenschappen bestaan en zij 
vertegenwoordigen en der meest boeiende ontdekkingen van de 20e eeuwse biologie. 
Zij leven in de diepe oceaan in omstandigheden die zowel streng als veranderlijk zijn.’ 
Deze 'boeiende' ontdekking van de biologie bevat sleutels tot sommige andere 
realiteiten die de wetenschap zou moeten beschouwen. De Profeet Mohammed, 
vzmh, stelt dat engelen zijn geschapen van licht. We lezen in de Qur'an dat God de 
mens schiep van gedroogde aarde, van natte klei en van een uittreksel uit klei. 
Volgens de Qur'an, werd de mens tot 'Khalifa' op aarde benoemd, wat opvolger 
betekent. Vele Qur'an geleerden besloten hieruit dat de jinn ooit de aarde regeerden 
en dat ze door de mens werden opgevolgd. 
Vertrekkend uit deze aanwijzingen, moet het mogelijk zijn om formele studies uit te 
voeren om de waarde te bepalen van voorstellingen zoals deze: 
God schiep eerst het zuivere licht (nur) en toen het licht. Dit scheppingsproces volgde 
een geleidelijke, regelmatige opeenhoping van identiteiten en/of een sprongsgewijze 
opeenvolging van plotselinge sprongen. Vuur volgde licht en toen kwam het water en 
de aarde. God verspreidde de ene bestaanswijze doorheen de ander en vermengde 
en weefde alles dooreen. Hij schiep ook levende wezens in elke fase der schepping die 
telkens waren aangepast aan de fase in kwestie. Terwijl het universum in een 
toestand van zuiver vuur was of sommige andere hoge energievormen, schiep hij de 
aangepaste levensvormen. En toen de aarde klaar was om het leven te ontvangen, 
schiep Hij de planten, dieren en mensen. Hij tooide elk deel en elke fase van het 
universum met schepsels, ook de levende, die voor elke fase waren geschikt. 
Tenslotte vormde Hij Zijn paradijs en Zijn hel, als 'huis' voor goed en kwaad, vanuit elk 
woord en elke daad van de mens, net zoals hij ontelbare wezens had geschapen uit 
lucht, ether, water, vuur en aarde. Met andere woorden: zoals hij een boom deed 
groeien uit een klein zaadje doorheen deeltjes van lucht, aarde en water, zo zal Hij de 
andere wereld bouwen van het materiaal van deze wereld dat zal worden aangepast 
aan de andere wereld, doorheen de krampen der Oordeelsdag. En Hij zal de woorden 
en daden der mensen gebruiken om voor ieder het Paradijs of de Hel voor te 
bereiden. 
De engelen vertegenwoordigen de goede aspecten van de mens, terwijl Satan de 
slechte aspecten vertegenwoordigt 
Engelen zijn zuiver geestelijke wezens. Zij vertegenwoordigen het goede, Satan en zijn 
afgezanten het kwade. God is de ene en de Oneindige. Hij heeft geen tegengestelde. 
Alles wat bestaat en leeft, heeft dat wél. Omdat de mens dus 2 tegengestelde 
aspecten in zijn bestaan draagt, zijn de engelen en Satan onvermijdelijk. De engelen 
nodigen uit tot het 'engelachtige' aspect in zijn wezen, de duivel tracht de mens te 
verleiden tot het duivelse in zichzelf. Deze strijd tussen goed en kwaad in de mens, en 
in het hele universum, duurt reeds van bij het ontstaan der schepping. Iedereen voelt 
tegelijk een aansporing tot het goede en tot het kwade. De goede aansporing komt 
van de engelen en van de eigen, onbedorven ziel. De aansporing tot het kwaad komt, 
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behalve van Satan, ook van diens samenwerking met het dierlijke in de mens, zijn 
lichamelijke ego. 
Het bestaan van de mens hangt af van zijn geest 
De relatie tussen lichaam en geest kan worden vergeleken met die tussen elektriciteit 
en een fabriek die hierop draait. Zonder elektriciteit verandert de fabriek in een 
puinhoop. Op dezelfde manier wordt de mens gereduceerd tot een massa van 
weefsel en beenderen die in de aarde tot ontbinding komen, als de geest het lichaam 
verlaat door enige onderbreking of verbreking die we ziekte noemen of zo, ondanks 
zijn grote betekenis die hij heeft. Dit betekent dat het echte bestaan van de mens en 
zijn speciale positie tussen de andere wezens, van zijn geest afhangt. 
Vermits we het bestaan van natuurwetten aanvaarden, waarom zouden we dan niet 
het bestaan van de engelen eveneens aanvaarden? 
We aanvaarden dit eerste zonder voorbehoud en gaan zelfs zover van er al de 
verschijnselen in het universum aan toe te kennen. We kennen de groei van een klein 
zaad tot een grote boom toe aan de wet der kieming en de groei in dat zaad. We 
kennen de ongelofelijke balans in het universum toe aan de wetten der aantrekking 
en afstoting. Maar we verwaarlozen de absolute wil, kennis, macht en wijsheid die 
nodig zijn voor het bestaan, werking en balans van het universum. De Ene Die de 
absolute Wil, Kennis en Macht heeft en de absolute wijsheid, gebruikt krachtige 
wezens, onzichtbaar zoals winden en stormen en véél krachtiger dan de natuurwetten 
en natuurkrachten, achter deze wetten en krachten. Het is doorheen deze wezens dat 
God de natuurlijke krachten en wetten in werking zet. Deze wezens zijn de engelen. 
Moslim filosofen, zelfs alle andere oriëntaalse wijzen, erkennen de onzichtbare 
kanten van het bestaan 
En uiteraard ook de religieuze geleerden, zij allen erkennen het bestaan van engelen 
en allerlei soorten spirituele wezens alhoewel er enkele onderlinge verschillen zijn in 
het benoemen van deze wezens. Tussen de filosofische scholen is de Peripatische 
school (Mashshaiyyun), die erg gericht is naar het rationalisme, zelfs naar het 
materialisme in het denken, verplicht geweest om het bestaan der engelen toe te 
geven op basis van het bestaan van een 'spirituele, onlichamelijke essentie van elke 
soort.' Wat de Illuministen betreft, (de Ishraqiyyun) zij kunnen het bestaan der 
engelen niet ontkennen maar noemen hen ten onrechte: 'Tien intellecten en 
Meesters der soorten.' Anderzijds zijn de volgelingen van alle Goddelijke religies, 
geleid door de goddelijke Openbaring, in het geloof dat er een engel is om ieder soort 
bestaan te beheren. Zij noemen hem bij de naam van deze soort wezens zoals: 'de 
Engel van de bergen', 'de Engel van de zeeën', 'de engel van de regen' enz. Zelfs de 
naturalisten en de materialisten die zichzelf hebben beperkt tot wat ze kunnen 
waarnemen, kunnen moeilijk anders dan de betekenis der engelen toegeven door 
hen 'doordringende krachten' te noemen. 
Alle Profeten vertellen over de onzichtbare dimensie van het bestaan 
Volgens betrouwbare religieuze bronnen zijn er in het totaal 124.000 Profeten die 
allen het bestaan bevestigen van engelen, spirituele wezens,jinn en Satan. Heiligen en 
religieuze geleerden zij unaniem akkoord over het bestaan van deze onzichtbare sfeer 
en het spreekt vanzelf dat 2 specialisten in een materie te verkiezen zijn boven 
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duizenden niet-specialisten. Bovendien is het een vastgesteld feit dat zodra een 
kwestie werd bevestigd door 2 personen, de ontkenning ervan door duizenden 
anderen geen betekenis meer heeft. Bovendien zijn alle religieuze mensen, alle 
volgelingen van bijna alle religies, unaniem in hun aanvaarding van het bestaan van 
deze wezens. 
Bovendien bevestigen alle Goddelijke Schriften het bestaan van engelen, de geesten 
en jinn. Ook het verhaal van Satan en zijn intriges om de mens te verleiden bestaat in 
alle tradities. Belangrijkste van al: is het mogelijk om het verslag van de Qur'an te 
verwerpen en te twijfelen aan de getuigenis en ervaring van de heilige Profeet 
Mohammed, vzmh? Het bewijs van het Goddelijk auteurschap van de Qur'an en de 
opdracht van het Profeetschap, van het Profeetschap van Mohammed en al de 
andere Profeten, vzmh, dient ook als bewijzen van de onzichtbare sfeer van het 
bestaan, dus het bestaan der geesten, engelen jinn en Satan. 
De beste, meest rationele en aanvaardbare manier om het bestaan van deze wezens 
te bevestigen is de manier die in de Qur'an is uiteengezet, beschreven in Islam en 
opgetekend en mede gedeeld door de ene die de Opstijging heeft uitgevoerd. De 
Qur'an verklaart de betekenis van de engelachtige bestaanswijze zo duidelijk, dat 
iedere redelijke mens dit kan begrijpen. Zoals de Qur'an het stelt, is de mensheid een 
gemeenschap die verantwoordelijk is voor het verspreiden der Goddelijke 
Voorschriften die voortvloeien uit het 'Goddelijk Kenmerk der Spraak' en de engelen 
zijn een gemeenschap waarvan de 'werkende klasse' de Goddelijke Wetten der natuur 
uitvoeren die voortvloeien uit de 'Kenmerken der Wil'. Zij zijn de geëerde dienaren 
van God die alles uitvoeren wat hen wordt opgedragen. Het bestaan der engelen en 
andere geestelijke wezens kan worden bewezen door het bewijs van het bestaan van 
één enkele individuele engel. Hun ontkenning zou tot de ontkenning der soort leiden. 
Daarom leidt de aanvaarding van het individu tot de aanvaarding van de hele soort. 
De ervaringen van sommige mensen met onzichtbare wezens bewijst hun bestaan 
Er is overeenstemming gevormd, vooral bij de volgelingen der religies, dat er steeds 
mensen geweest zijn die engelen, jinn, Satan en andere geestelijke wezens hebben 
gezien en ermee communiceerden. Daarom is het aantonen van één enkel van 
dergelijke mensen voldoende om het bestaan aan te tonen van de volledige soort van 
spirituele wezens. Indien de engelen niet zouden bestaan hebben en indien geen 
enkele engel ooit werd gezien, indien het bestaan van één of een aantal individuele 
engelen niet door waarneming werd vastgesteld, zou een dergelijk geloof dan hebben 
kunnen standhouden? Indien dit geloof niet was gebaseerd op sterke zekerheden, zou 
het dan nu nog hebben bestaan, ondanks de verandering van ideeën en 
geloofsvoorstellingen doorheen de geschiedenis? Daarom kunnen we tot het besluit 
komen dat het religieuze geloof in het bestaan der engelen en andere spirituele 
wezens gebaseerd is op de ervaringen die de Profeten en sommige andere 
godvrezende personen hebben gehad, wat door betrouwbare bronnen is opgetekend 
en doorgegeven. 
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 Grondbeginsel van het geloof

 Engel in het Arabisch malak

 Vertegenwoordiger, opzichter, machtige

 Banden leggen tussen werelden

 Geleiden de bevelen

 Overzien of leiden de daden en levens

 Hebben een eigen levenssfeer

 

 

Het tweede grondbeginsel van het geloof is het geloven in de engelen. Engelen zijn 
zachtzinnige geestelijke wezens die van goddelijk licht geschapen zijn en die elke 
gewenste vorm kunnen aannemen. Zij zijn niet mannelijk en niet vrouwelijk, en zij 
verzetten zich nooit tegen de orders van Allah. Ze hoeven niet te eten of te drinken en 
ze worden niet moe. Sommige engelen vervullen opdrachten in de hemelen, 
sommigen hebben taken op aarde en sommigen bij Al-‘Arsj. Bovendien bestaan er 
voor elke mens 360 andere aangestelde engelen. Hiervan zijn schrijfengelen die alle 
daden van iedereen noteren en sommige beschermengelen. Alleen Allah weet 
hoeveel engelen er zijn.  
Volgens de stam/wortelwoord waaruit het is afgeleid, betekent malak: boodschapper, 
afgezant, vertegenwoordiger, opzichter en machtige. De oorsprong van dit woord 
geeft ook een aanduiding van een afdaling uit een hoge plaats. Engelen zijn wezens 
die banden smeden tussen de macrokosmische wereld en de materiele wereld. Zij 
geleiden de bevelen van God, overzien of leiden de daden en levens van schepsels en 
vertegenwoordigen hun eredienst in hun eigen levenssfeer. 
In de Koran staat herhaaldelijk dat de engelen alleen het bevel van Allah opvolgen. 
Een voorbeeld hiervan is vers 4 van soere Al-Qadr: '... In de Nacht der Macht, daalden 
de engelen en de geest neer, met de toestemming van hun Heer, zij volgden ieder 
bevel' (Al-Qadr, S97, A4) 
Het geloof in de engelen is ook het gevolg van het geloof in Allah en in zijn boeken, 
want Allah heeft zijn boodschappers via de engelen geopenbaard. 
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Dia 4 

 

De kenmerken en taken van de engelen

CURSUSISLAM.BE

De engelen en het hiernamaals

4

 Bewegen snel en 

doordringen alle sferen van 

het bestaan

 Vertegenwoordigers en 

leiders

 Uitvoeren wat Allah opdraagt

 Geen geslacht en ego dat 

tot kwaad aanzet

 Verschillende soorten en 

taken

Inspiratie en instincten
Voorbeeld van een hond

 

 

Doel: De kenmerken en de taken van de engelen opnoemen. 
 
Kenmerken van Engelen 
Engelen bewegen zeer snel en doordringen alle sferen van het bestaan 
Omdat zij gezuiverde of fijne lichamen van licht hebben, bewegen engelen zeer snel 
en doordringen of treden binnen in alle sferen van het bestaan. Omdat zij zich in onze 
oogleden plaatsen of in de lichamen van andere wezens, om de werken van God te 
observeren door onze eigen ogen, dalen zij ook af tot in de harten der Profeten en 
heilige mensen en ademen inspiratie in hen in. Deze inspiraties komen meestal van 
God maar ze kunnen dus soms ook van de engelen zelf komen. 
Er zijn engelen die in de innerlijke dimensie van het bestaan soorten van aardse 
schepsels vertegenwoordigen en hen leiden 
Sommige dieren, zoals bijvoorbeeld honingbijen, handelen onder goddelijke 
inspiratie, alhoewel wetenschap stelt dat alle dieren handelen onder impulsen en 
instincten. Wetenschap is niet in staat om meer uitleg te geven over de werking en 
het ontstaan hiervan. Wetenschappers trachten bijvoorbeeld ook uit te vinden hoe 
het komt dat trekvogels hun weg vinden of hoe jonge palingen, die verblijven in de 
Europese wateren, hun weg kunnen vinden in hun geboortewateren in de Stille 
oceaan. Zélfs als we dit toeschrijven aan de informatie die in gecodeerde vorm, ligt 
opgeslagen in hun DNA materiaal, dan nog blijft de uiteindelijke herkomst bij God, Die 
alles weet en alles in het universum controleert. Engelen die verantwoordelijk zijn 
voor deze schepsels, leiden hun levens. Als het een wetenschappelijke houding is dat 
we, zonder vragen te stellen, het bestaan aannemen van sommige onzichtbare 
krachten zoals de wet der groei in levende wezens, dan is het méér wetenschappelijk 
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verantwoord om deze krachten toe te schrijven aan Gods speciale dienaren, de 
engelen. 
Elk ding in het bestaan, universeel of beperkt, heeft een collectieven identiteit en 
voert een unieke, universele functie uit. Vermits elke bloem een overtreffend ontwerp 
en symmetrie uitvoert en in de taal van het eigen bestaan de lof zingt van de Namen 
van de Schepper die in het eigen bestaan tot uiting komen, voert de hele aarde een 
lofzang uit als een plicht van verering en dankbaarheid, alsof het één enkele bloem 
was. Op dezelfde manier geeft de uitgestrekte 'oceaan' der hemelen eer en verering 
aan de Schitterende Maker van het universum, doorheen zijn zonnen, manen en 
sterren. Zelfs de onbeweeglijke materiele voorwerpen vervullen een noodzakelijke 
functie in het eerbetoon aan God alhoewel ze uitwendig onbezield en onbewust zijn. 
Engelen zijn de vertegenwoordigers van zulke lichamen in de wereld van de innerlijke 
dimensie der dingen en uiten eer aan God in plaats van deze voorwerpen. Deze 
onbezielde lichamen zijn op hun beurt de vertegenwoordigers, de verblijven en de 
moskeeën van de engelen in de materiele wereld. 
Eén groep van engelen zijn de aanbidders en de aanbidding van een andere groep 
bestaat uit werken. Deze werkende groep is ook op aarde aanwezig, met een soort 
van menselijke bezigheid. Men kan zo zeggen dat één soort als de herders is en een 
andere soort zoals de landbouwers. Het oppervlak van de aarde is immers, algemeen 
bekeken, zoals een grote boerderij en een aangeduide engelopzichter zorgt voor alle 
soorten dieren, door het bevel van de Al-Schitterende Schepper. Met Zijn 
toestemming, kracht en sterkte, voor Zijn zaak. Voor elke diersoort is er een 
ondergeschikte engel die is aangeduid om als een soort van herder op te treden. 
Het oppervlak van de aarde is ook een veld dat kan bezaaid en bewerkt worden waar 
alle planten zijn ingezaaid. Er is een engel aangeduid voor het algemene toezicht en 
voor elke plantensoort, in de Naam van de Almachtige God en door Zijn Kracht. Er zijn 
ook engelen van lagere rang die de Almachtige God eren en bezingen door bijzondere 
plantensoorten te beheren. De Aartsengel Michael, vzmh, die één der ondersteuners 
is van Gods Troon van Onderhoud, een aangestelde van de hoogste rang die God 
gebruikt om Zijn Daden te versluieren in het beheer en de Voorziening van al Zijn 
schepsels, is de aangestelde over de engelen van de hoogste rang. 
De engelen die de functie van herders en boeren vervullen, vertonen geen gelijkenis 
met menselijke wezens want hun toezicht is alleen in het belang van God, in Zijn 
Naam en door Zijn Kracht en bevel. Hun toezicht bestaat er enkel in van de uitingen 
van Gods Heerschappij waar te nemen bij de soorten. Elke engel is belast met het 
observeren van de uitingen van Goddelijke Macht en Genade in één soort. De 
Goddelijke Bevelen voor die soort worden door deze engel meegedeeld in een soort 
van inspiratie en in het sturen van de vrijwillige daden van deze diersoort op een 
bepaalde manier. Hun toezicht op de planten in het veld van de aarde bestaat er 
vooral in van in de engelentaal te laten klinken: het eerbetoon dat de planten in hun 
plantentaal uitvoeren, door hun levens, aan de Schitterende Schepper. Deze engelen 
regelen en gebruiken de vermogens die aan de planten werden gegeven op een 
correcte manier en gericht op bepaalde doelen. Zulke diensten der engelen zijn daden 
die zij verrichten door hun gedeeltelijke wilskracht en een soort van eredienst en 
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eerbetoon. De engelen zijn niet de veroorzakers of scheppers van hun daden want op 
alles is er een bijzondere stempel gedrukt door de Schepper van alle wezens. 
Niemand buiten deze Schepper heeft enig aandeel in de schepping. Samengevat;: wat 
de engelen doen vormt hun aanbidding en deze is niet van dezelfde soort als de 
aanbidding en de gewone daden der mensen. 
Omdat er een engel is om elk soort wezen in het bestaan te vertegenwoordigen en 
hun diensten en eerbetoon aan het Goddelijk Hof aan te bieden, zijn de 
beschrijvingen van de engelen die door de Profeet, vzmh, worden gegeven, volledig 
en juist. 'Er zijn engelen met 40.000 hoofden die elk 40.000 monden hebben en 40.000 
lofbetuigingen zingen met 40.000 tongen in elke mond.’ Deze authentieke Profetische 
Hadith betekent dat de engelen universele doeleinden dienen en sommige natuurlijke 
schepsels dienen God met 40.000 hoofden, op 40.000 manieren. De sterrenhemel 
bijvoorbeeld, eert de Schitterende Schepper doorheen de zon en de sterren, terwijl 
de aarde, slechts één enkele planeet, eer betoont met vele duizenden 'hoofden' elk 
met duizenden 'monden' die elk duizenden 'tongen' hebben. Daarom is de engel die 
de aarden in de wereld der innerlijke dimensies vertegenwoordigd, of de dingen in de 
wereld der immateriële lichamen, degene waar deze Hadith naar verwijst. 
Engelen voeren alles uit wat God hen opdraagt 
De Schitterende Maker van het universum, dit enorme 'paleis' deer schepping, 
gebruikt 4 soorten werkers waarvan de engelen en andere geesten de eerste groep 
vormen. Ten tweede zijn er de onbezielde dingen en de plantenwereld, die zeer 
belangrijke dienaren zijn die voor God werken zonder beloning. Ten derde zijn er de 
dieren die onbewust dienen in ruil voor een kleine vergoeding: hun voedsel en genot. 
Tenslotte is er de mens die werkt met het bewustzijn van het doel van de 
Schitterende Maker. De mens trekt overal lessen uit en overziet de andere dienaren 
van lagere rang en krijgt daarvoor een beloning: een vergoeding in deze wereld en in 
het Hiernamaals. 
De groep der engelen kan geen promotie maken door zich in te spannen en 
initiatieven te nemen. Elk van hen heeft een vastgelegde, bepaalde rang maar krijgt 
een bijzonder genot door het werk zelf en een uitstraling door God te eren. Hun 
beloning ligt dus in het werk zelf. Net zoals een mens wordt gevoed door water, lucht, 
licht en voedsel en hieruit genot verkrijgt, zo worden de engelen gevoed door de 
lichten der herinnering, verering, eredienst, kennis en liefde voor God en ze verkrijgen 
hier genot uit. Omdat ze immers uit licht werden geschapen, is licht voldoende voor 
hun onderhoud. Vluchtige aroma's zelfs, die dicht bij het licht komen, zijn een soort 
voedsel voor hen, waarvan ze genieten. Inderdaad, pure geesten genieten van 
vluchtige aroma's. 
In de taken die de engelen vervullen op bevel van de Ene Die zij aanbidden, in de 
daden die ze voor Zijn zaak verrichten, in de dienst die ze verlenen in Zijn Naam, in 
het toezicht dat ze uitvoeren doorheen Zijn Visie, in de eer die zij bekomen door met 
Hem verbonden te zijn, in de 'verfrissing' die zij vinden in de studie van zowel de 
materiele als de immateriële dimensies van Zijn Koninkrijk en in de genoegdoening 
die ze ondervinden in het waarnemen van de uitingen van Zijn Gratie en Majesteit: is 
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er een dergelijke verheven zegening dat het menselijk brein dit niet kan vatten en wie 
geen engel is kan dit niet waarnemen. 
Engelen hebben geen geslacht en zij hebben geen ego dat hen tot het kwade aanzet 
Engelen zondigen nooit en gehoorzamen steeds. Omdat zij geen ziel hebben die tot 
het kwaad aanzet en hen in opstand doet komen tegen God Almachtig, hebben zij een 
welbepaalde plaats, zij worden niet bevorderd tot een hogere rang noch verlaagd tot 
een lagere. Zij hebben ook geen morele gebreken zoals jaloersheid, wrok of afgunst. 
Zij zijn vrij van wellust en dierlijke smaken die de mensen en de jinn wél vertonen. 
Engelen hebben geen geslacht. Zij eten noch drinken, voelen geen honger, dorst of 
vermoeidheid. Alhoewel zij geen beloning krijgen in ruil voor hun verering, ontlenen 
zij een speciaal genot aan de nabijheid van God. Zij ontvangen een soort spiritueel 
genot door hun verering, zonder promotie in rang. Eerbetoon, aanbidding, het 
opzeggen van Gods Namen en de verheerlijking zijn hun voeding naast licht en 
vluchtige aroma's. 
Een bevordering is niet nodig omdat ze geen zondig ego hébben. Mensen echter, 
moeten tegen het kwaad in zichzelf strijden én tegen Satan, dit is onvermijdelijk. 
Terwijl de engelen uitnodigingen richten aan de mensen om het goede te doen, de 
juiste leiding te volgen en hun geloof te bewaren, tracht Satan het tegenovergestelde 
te bereiken: samen met zijn helpers, hun eigen zondige ego, tracht Satan de mens te 
verleiden. Men kan zeggen dat het leven van de mens de geschiedenis is van de 
voortdurende strijd om keuzes te maken tussen de inspiraties der engelen, doorheen 
zijn geest en de verleidingen die de duivel op de mens loslaat, doorheen het eigen 
zwakke ego. Daarom kan een menselijk wezen tot het allerhoogste stijgen met de 
hulp der engelen of afdalen tot het allerdiepste door de verleidingen van Satan. 
Daarom zijn ook de uitverkorenen der mensheid, de Profeten en de grootste heiligen, 
hoger in rang dan de grootste engelen, gewone gelovigen en gewone engelen. 
Alhoewel dus engelen verder gevorderd zijn dan mensen in de Kennis van God en Zijn 
Namen en Kenmerken, kunnen mensen door hun deugden of hun zelfontwikkelde 
gevoeligheden en bekwaamheden zoals bezinning en hun complexe natuur, de 
engelen overtreffen doordat ze betere, alomvattende spiegels zijn van Gods Namen 
en Kenmerken. 
Er zijn verschillende soorten engelen  
Behalve de engelen die de opdracht kregen om het toezicht en de 
vertegenwoordiging uit te voeren van de verschillende soorten schepselen in de 
schepping, op aarde en aan God het eerbetoon van deze wezens op te dragen, zijn er 
4 Aartsengelen en de engelen die de Troon van God dragen. Wij weten niet wat de 
Qur'an bedoelt met deze Troon en hoe die wordt gedragen. Er is ook de groep 
engelen die de 'Mala'-i A'la' wordt genoemd, de hoogste Raad; de 'Nadiyy i-A'la' of 
hoogste Bijeenkomst en de 'Rafiq-i A'la' of hoogste Gezelschap. Er zijn engelen 
toegewezen aan het Paradijs en de Hel. De engelen die de daden van de mens 
optekenen worden Kiramun Katibun genoemd, de Nobele Optekenaars. En, zoals in 
een Hadith wordt vermeld, zijn er 360 engelen verantwoordelijk voor het leven van 
iedere gelovige. Zij behoeden hem vooral tijdens de zeer jonge en de zeer oude 
leeftijd, zij bidden voor hem en vragen God vergiffenis voor hem. Er zijn ook engelen 
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die de gelovigen ter hulp komen in oorlogstijd, de bijeen komsten bijwonen waar God 
wordt geprezen en verheerlijkt en de bijeenkomsten waar wordt gestudeerd voor de 
zaak van God en het welzijn van de mensen. 
Engelen, vooral de engelen der genade, treden niet binnen in de huizen waar er 
standbeelden zijn en waar honden worden gevoed. Zij zien af van nauw contact met 
hen die ritueel onzuiver zijn en met menstruerende vrouwen. Zij houden zich ook op 
een afstand van hen die een slechte adem hebben omdat zij uien of gember hebben 
gegeten of omdat zij roken. Engelen bezoeken evenmin mensen die de relaties 
hebben verbroken met hun ouders en verwanten. 
God Almachtig heeft macht over alles. Zelfs als Hij alles zelf kan bewaken, kan Hij 
engelen aanduiden om zijn dienaren te behoeden. Om het toezicht door engelen en 
hun gezelschap te verdienen, moet men de vrije wil gebruiken om juiste keuzes te 
maken en een nauwe relatie op te bouwen met god Almachtig. Men moet een sterk 
geloof in God hebben en in de zuilen van het geloof en nooit opgeven van god te eren 
en te aanbidden, met grote regelmaat. Men moet een gedisciplineerd leven leiden en 
afzien van verboden dingen en zondige daden. 
Engelen kwamen de gelovigen ter hulp bij de gevechten van Badr en Uhud en ook bij 
de verovering van Mekka. Zij helpen de gelovigen die eerlijk strijden op het pad dat 
God heeft aangewezen, wanneer zij ook hulp nodig hadden en waar zij ook waren. 
Geloof in de engelen heeft vele voordelen voor de mens: het schenkt een soort van 
vrede en verwijdert de eenzaamheid. De inspiratie die door engelen wordt 
uitgeademd verheft de mens, verlicht het intellect en opent nieuwe horizonten in 
kennis en denken. Bewustzijn van het voortdurend gezelschap van engelen houdt de 
mens af van het begaan van zonden en slecht gedrag. 
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Dia 5 

 

De kenmerken en taken van de engelen

CURSUSISLAM.BE

De engelen en het hiernamaals

5

Engelen

Djibriel

Mikail

Israfiel

Azrail / 
Malak Al-

Mawt

Kiraamen
Katibien

Moenkar en 
Nakier

Mala’ikatoe’l
Hafaza

Ridwan

Zabani /  
Malik

Samenvatting kenmerken

 Noer (goddelijke licht)

 Onzichtbaar voor ons

 Krachtig en snel

 Geen zondes / fouten

 Geen geslacht (m/v)

 Eten/drinken niet

 Slapen niet

 Aantal onbekend

 Gedaante aannemen

 Taken volledig uitvoeren

 Worden niet moe

 Aanbidden Allah

 Hulp en doe’a voor gelovigen

 Verschillende soorten en taken

 

 

Doel: De kenmerken en de taken van de engelen opnoemen. 
 
Samenvatting eigenschappen en taken van engelen 
De engelen hebben een aantal eigenschappen die hen anders maken dan de mensen 
en andere schepsels. 
• Ze zijn uit noer (goddelijke licht) geschapen 
• Ze zijn voor ons onzichtbaar 
• Ze zijn krachtig en zeer snel, dus ze kunnen zich zeer snel verplaatsen 
• Ze begaan nooit een zonde en maken geen fouten 
• Ze hebben geen geslacht, dus de engelen zijn noch mannelijk, noch vrouwelijk 
• Ze eten, drinken en slapen niet 
• Er zijn heel veel engelen, hun aantal is enkel bij Allah bekend 
• Met toelating van Allah kunnen ze een andere vorm/gedaante aannemen. Hierover 

staat in de Koran: “Vervolgens zonden Wij haar Onze geest (Djebrail) en hij 
verscheen aan haar als een volmaakt man.” (Maryam 19/17) 

• De engelen voeren hun taken volledig uit, zonder enig tekort. Tijdens deze 
uitvoering worden ze nooit moe en vervelen ze zich niet. 

• Ze aanbidden Allah en ze spreken nooit het bevel van Allah tegen 
• Ze vragen hulp en doen doe’a voor de gelovigen. In de Koran zegt Allah dat de 

engelen tijdens moeilijke tijden hulp aanbieden aan de gelovigen. Zie hiervoor Al 
Anfal 8/12 en Ra’d 13/11 

• De engelen hebben in deze wereld bepaalde taken. Zij verschillen in soort en 
hebben elk een taak naast hun gezamenlijke taken. 
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Welke engelen kennen we bij naam: 
Djibriel (Gabriel): Zijn plicht was het om Allah’s openbaringen van Zijn Heilige 
Voorschriften aan de profeten over te brengen. Deze engel fungeert als een 
bemiddelaar tussen Allah en zijn profeten.  
Mikail (Michael): Hij is belast met de opwekking van bepaalde natuurverschijnselen, 
zoals de wind, de regen, de sneeuw en de plantengroei. 
Israfiel (Raphael): Hij heeft de opdracht om as-soêr (de bazuin) te blazen bij het 
aanbreken van de oordeelsdag (al-Qiyâma) en voor de opstanding van de mensheid 
tijdens deze oordeelsdag. 
Azrail Azrael: Hij heeft tot taak om de zielen van de stervende mensen te nemen. 
Andere engelen en hun taken zijn: 
Kiraamen Katibien (schrijvers): Bij iedere gelovige zijn er langs de rechter- en 
linkerkant engelen. Een van hen schrijft alle goede werken op en de anderen schrijft 
alle verkeerde daden op. 
Moenkar en Nakier (ondervragers): Deze engelen ondervragen pas overledenen in 
het graf. ‘Wie is je god?’ en ‘Wat is je geloof?’ zijn een paar voorbeelden van hun 
vragen. 
Mala’ikatoe’l Hafaza (beschermingsengelen): Deze engelen krijgen de opdracht van 
Allah om gelovigen te helpen, wanneer ze om hulp vragen of zich in moeilijke 
toestand bevinden. 
Ridwan: De engel van het paradijs. Zijn taak is de 7 poorten van het paradijs bewaken. 
Zabani of Malik: De leider van de engelen van de hel. 
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Dia 6 

 

Het geloof in de engelen en hun bijdrage tot goede handelingen

CURSUSISLAM.BE

De engelen en het hiernamaals

6

 Gevoel van veiligheid en 

rust

 Afstand nemen van 

slechte zaken

 Vastberadenheid

 Geen hopeloosheid

 Verdraagzaam en beleefd

 Niet eenzaam

Het 
geloof in 

de 
engelen

 

 

Doel: Inzien dat de engelen het symbool zijn van goedheid en schoonheid. Inzien dat 
het geloof in de engelen een rol speelt bij het bijschaven van de handelingen. 
 
Het geloof in de engelen verbetert ons gedrag 
Engelen houden van goed gedrag. Daarom helpen ze de gelovigen in moeilijke tijden 
en bij hun goede werken. Ze beschermen de gelovigen tegen het kwaad. Door hun 
barmhartigheid, maken ze doe’a en wensen het goede voor alle mensen. Allah (s.w.t.) 
stuurt zijn engelen naar mensen die hulp van Allah (s.w.t.) vragen. De mensen mogen 
enkel van Allah (s.w.t.) hulp vragen. 
Engelen tonen de mensen enkel de goede en de juiste weg. Onze profeet Mohammed 
(s.a.w.) heeft hierover het volgende gezegd: "Als een stem van je binnenste voor het 
goede en voor liefdadigheid oproept, dan moet de mens weten dat het door de engel 
komt en dat het van Allah is. Hierdoor moet men Allah danken en de goede daad 
uitvoeren…" (Tirmidzie) 
Door deze eigenschappen zijn de engelen het symbool van schoonheid en goedheid 
geworden. Daarom zegt men aan goede mensen, die goede karaktertrekken en een 
goed gedrag hebben: "Je bent net een engel". 
Engelen zijn altijd bij de gelovige mensen. Daardoor voelen de gelovigen zich altijd 
veilig en rustig. Degenen die in het bestaan van de engelen geloven, weten dat elke 
daad door de engelen genoteerd wordt. Ze weten ook dat ze zullen beoordeeld 
worden voor hun daden op de Dag Des Oordeels. Hierdoor proberen deze mensen 
afstand te nemen van de slechte zaken en geen zonden te begaan. Ze spannen zich in 
om goede mensen te worden. 
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Mensen die in de engelen geloven, vinden het belangrijk om vastberaden hard te 
werken. In moeilijke tijden zijn ze nooit hopeloos, wanhopig of angstig. Want de 
gelovige weet, dat Allah hem zal helpen in moeilijke tijden doormiddel van Zijn 
engelen. Hierover zegt Allah in Zijn Heilig Boek het volgende: 
Voorwaar, degenen die zeggen "Onze Heer is Allah," en die vervolgens standvastig 
zijn, over hen zullen de engelen neerdalen (en zeggen) "Weest niet bevreesd en niet 
treurig, en weest verheugd met het Paradijs dat aan jullie is beloofd. Wij zijn jullie 
helpers tijdens het wereldse leven en in het hiemamaals en voor jullie is daarin wat 
jullie verlangen en voor jullie is daarin wat jullie vragen." (Foessilat 41/30-31) 
Omdat wij geloven, dat de engelen altijd bij ons zijn, proberen wij afstand te nemen 
van alle slechte zaken. Wij doen ons best om een goede relatie te hebben met de 
andere mensen. Voor de rechten van de anderen hebben wij respect. Daarom zijn wij 
ook altijd beleefd, aardig en verdraagzaam. 
Een ander voorbeeldige doe’a van de engelen uit de Koran is:  
…(Engelen) bidden voor Allah, ze geloven in Allah en ze vragen vergiffenis voor de 
gelovigen. Onze Heer, Uw Barmhartigheid en Kennis omvatten alle zaken vergeef 
daarom degenen die berouw tonen en die Uw weg volgen en bescherm hen tegen de 
bestraffing van de hel. Onze Heer, doe hen en wie rechtschapen waren van hun 
vaderen en hun echtgenotes en hun nakomelingen de Tuinen van Adn (Het Paradijs) 
binnentreden, die U hen beloofd hebt: Voorwaar U bent de Almachtige, de Al wijze. En 
bescherm hen voor de slechte daden. En wie op die Dag de slechte daden vreest, hem 
heeft U dan waarlijk begenadigd En dat is de geweldige overwinning." (Al-Ghafir 
40/7-9) 
Door de aanwezigheid en de behulpzaamheid van de engelen en de Barmhartigheid 
van Allah zal een moslim niet eenzaam voelen. 
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Dia 7 

 

Sommige gebruikelijke valse overtuigingen in de gemeenschap

CURSUSISLAM.BE

De engelen en het hiernamaals

7

 Mag je met (zwarte) magie bezig 
zijn?

 Ontkennen van vervloekingen en 
tovenarij?

 Beschermen
 Gebed
 afzien van duivel uitdrijvers 
 Psychiaters
 Speciale gebeden (recitatie uit de 

Koran)
 Vorm van behandeling

 Moebah
 Haram
 Shjirk

 

 

Doel: Inzien dat vals geloof zoals waarzeggerij, toverij en magie een slechte invloed 
heeft op de gemeenschap. 
 
Mag je met sihr (zwarte magie) bezig zijn? Sihr (zwarte magie) is een van de grootste 
zonden in de islam (Koran 20:69) 
Onze geliefde Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft vermeldt dat sihr een 
sjirk (afgodenarij) is en degene die dit uitvoert in kufr (ongeloof) is.  (Boecharie Iiayasa 
23, Moeslim Imaan 144) 
Kan het effect hebben op ons?  
Allah leert ons in de Koran dat sihr geen enkel effect heeft, behalve als Allah het wilt. 
(Koran 2:102). 
Degene die open staan voor sihr zijn mensen met een zwak geloof en de gebeden 
verwaarlozen. (Koran 22:52-55, 16:99-100) 
Onze edele Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft ons geadviseerd om de 
laatste drie soera’s (Ichlas, Felaq en Naas) uit de Koran dagelijks te lezen. Het lezen 
van deze soerah’s (hoofdstukken) en het verrichten van onze dagelijkse gebeden zal 
ons van alle sihr en magie beschermen. We hoeven dus niet bang te zijn dat iemand 
sihr heeft verricht. Het zal geen enkel effect hebben als wij onze contact met Allah 
goed houden en naast onze gebeden de Koran dagelijks reciteren. 
Als wij onszelf wijs maken dat we door sihr problemen zullen krijgen, dan plegen we 
shirk. We geven sihr de kracht en macht die we aan Allah moeten toekennen. 
Vertrouw dus op de bescherming van Allah en vergeet niet dat niemand je wat kan 
aandoen als Allah het niet wilt. En onze Barmhartige Allah heeft ons duidelijk 
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aangegeven hoe we ons tegen sihr kunnen beschermen; bidden en dagelijks lezen van 
de laatste drie soerah’s van de Koran. 
Ontkennen? 
Zij die vervloekingen en tovenarij ontkennen doen dit omdat ze ofwel niet geloven in 
enige kracht of wezen dat met het metafysische verband houdt of waarvan ze denken 
dat het verbonden is met religie, ofwel omdat ze geen enkel besef hebben van de 
realiteiten voorbij de materiële sfeer. Een man die reeds de 50 was gepasseerd zei me 
eens:  
“Tot vorig jaar geloofde ik niet zaken zoals vervloekingen en tovenarij. Vorig jaar 
nochtans, werd een van mijn verwanten waanzinnig. Als hij een aanval had, werd hij 
stijf, met zijn ogen gefixeerd op een bepaald punt. Er bleven geen dokters over waar 
we beroep konden op doen, alles tevergeefs. Tenslotte wendden we ons tot iemand 
die vervloekingen kon verbreken. Hij zegde aanroepingen op en deed nog enkele 
andere dingen. Toen de patiënt en ik terug naar huis gingen, vroeg die mij op een 
normale toon: 'Waar ben ik? Wat is er met mij gebeurd?' Hij was genezen. Toen 
begon ik in de realiteit van tovenarij te geloven.” 
Er zijn ontelbare gevallen zoals dit waarover we allemaal al eens hebben horen 
spreken. Zoals de Profeet, vzmh, verklaarde dat het boze oog een niet te ontkennen 
feit is, zo ook is magie of tovenarij een realiteit. De Qur'an spreekt over de tovenarij 
die wordt toegepast om een breuk tussen echtgenoten te veroorzaken en veroordeelt 
dit duidelijk. Volgens de Qur'an en de Islam is het beoefenen van tovenarij en magie 
of het instellen van vervloekingen, een even zware zonde als ongeloof. Nochtans is 
het breken van een vloek een goede daad maar het mag niet worden aangenomen en 
toegepast als een beroep. Alhoewel onze Profeet, vzmh, ontmoetingen had met jinn, 
de Islam preekte tot hen en hun verbond aannam, zei hij niets over de manier om hen 
te contacteren, evenmin hoe een vervloeking kon worden ingesteld of opgeheven. 
Nochtans leerde hij hoe de jinn de mensen benaderen en hen trachten te 
controleren. Ook leerde hij hoe men zich hiertegen kon beveiligen, ook tegen hun 
andere slechte bedoelingen zoals het boze oog. 
 
Hoe kunnen we ons beveiligen tegen boze geesten 
De principes der Islam moeten strikt worden gevolgd 
De veiligste weg om ons tegen boze geesten te beveiligen bestaat erin om sterk in 
God te geloven en in Gods Boodschapper, vzmh. Dit veronderstelt het strikt volgen 
van de principes der Islam. 
Het gebed mag nooit worden opgegeven 
Dit is het tweede voorschrift. Gebed is een wapen in de handen van de gelovige tegen 
alle vijandigheden, het is een belangrijk middel om beschermd te zijn tegen alle 
soorten kwaad en een middel om ons doel te bereiken. 
Gebed is geen middel om de materiële middelen te verwaarlozen of te ontkennen die 
we nodig hebben om onze doelen te bereiken. Er zijn 4 soorten gebeden. Het is zo dat 
wat, uit het hele universum, het Hof van God bereikt, een soort gebed is. Sommige 
wezens zoals planten en dieren bidden doorheen de taal van de mogelijkheid die zij 
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hebben om volledige groei te bereiken en om van bepaalde Goddelijke Namen te 
getuigen. 
Een ander soort gebed wordt uitgedrukt in de taal der natuurlijke behoeften. Alle 
levende wezens bidden tot God, Die de Absoluut Vrijgevige is, voor de voldoening van 
hun levensbehoeften waar ze zelf niet kunnen voor instaan. 
Dan is er een derde soort gebed dat gebeurt in de taal der volledige hulpeloosheid. 
Een levend wezen in bedreigde omstandigheden zoekt beschutting in de Ongeziene 
Beschermer met een eerlijke smeekbede en wendt zich tot de Almachtige God. Deze 
drie soorten van gebed zijn steeds aanvaardbaar alhoewel ze soms geen gevolg 
hebben. 
Het vierde soort gebed, dat aan iedereen is gekend, is ons gebed. Hiervan zijn er twee 
soorten: de ene soort is actief en wordt door de houding uitgevoerd, de andere is 
verbaal en met het hart. Bvb.: handelen in overeenstemming met doelen is een actief 
gebed. De mens, door zich voor een doel in te zetten, tracht Gods goedkeuring voor 
zijn verzoek te krijgen, want inspanningen alléén zijn niet voldoende om een resultaat 
voort te brengen, het is God alleen die het resultaat voortbrengt. De aarde 
doorploegen, bijvoorbeeld, is een actief gebed. Het is eigenlijk zoals het kloppen op 
de deur van de schatkamer van Gods Genade. Op dezelfde manier is ook het bezoek 
aan een dokter een actief gebed om van een ziekte te bekomen. Om deze reden past 
het voor een gelovige om naar een dokter te gaan als hij ziek is. Gelovige psychiaters 
zouden de voorkeur moeten krijgen bij het behandelen van een geesteszieke. 
Ontelbare gevallen hebben duidelijk aangetoond dat de meeste mentale ziekten niet 
veroorzaakt worden door materiële oorzaken en dat een lichamelijke behandeling 
niet volstaat om hen te genezen. De meeste hebben een 'spirituele' therapie nodig. 
Het actieve gebed is in de meeste gevallen aanvaardbaar omdat het een directe 
toepassing is van de Goddelijke Naam: de Al-Vrijgevige. Wat de tweede soort 
menselijke gebeden betreft, die met de tong en het hart worden uitgevoerd, dit zijn 
de échte gebeden. Ze bestaan erin van God vanuit het hart te vragen wat met eigen 
middelen niet kan worden bekomen. Het belangrijkste aspect van dit soort gebed, de 
fijnste en zoetste vrucht ervan, is dat de verzoeker weet dat er Iemand bestaat Die 
het gebed aanhoort en Zich bewust is van wat er in het mensenhart heerst. Zij Macht 
strekt zich overal uit en Hij voldoet aan elk verlangen. Ook helpt Hij iedereen door Zijn 
Genade om de menselijke hulpeloosheid en zwakheid te genezen. 
Gebed is een vorm van aanbidding en de beloning hiervoor wordt principieel in het 
Hiernamaals gegeven. Omwille van deze reden moeten we niet zeggen dat ons gebed 
niet werd verhoord (bij een bepaalde gelegenheid) als we niet krijgen waarvoor we 
vragen. Een gebed dat werd beantwoord betekent niet dat het in alle 
omstandigheden werd aanvaardt. Er bestaat een antwoord voor elk gebed, maar het 
aanvaarden ervan en het geven wat gevraagd wordt: dit hangt van Gods Wijsheid af. 
Veronderstel dat een ziek kind aan een dokter vraagt van een bepaald medicijn te 
krijgen. De dokter zal dit ofwel geven, ofwel een ander medicijn dat beter is 
aangepast om de ziekte van dit kind te genezen. De dokter kan ook helemaal géén 
medicijn geven als hij oordeelt dat elk soort medicijn slecht is voor de gezondheid van 
dit kind. 
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Op dezelfde manier aanhoort God Almachtig, die de Al-Horende en de Al-Ziende is, de 
gebeden. Sommige daarvan zal Hij beantwoorden en Hij verandert de pijn der 
eenzaamheid in het Genot van Zijn Gezelschap. Maar Zijn antwoord hangt niet af van 
de menselijke grillen maar eerder van Goddelijke Wijsheid. In overeenkomst hiermee, 
geeft Hij ofwel hetgeen wordt verlangd, iets beters of helemaal niets. Welk ook het 
antwoord van God is, we moeten bidden. 
We moeten hen die dicht bij God staan, om voor ons te bidden 
Omdat we zelf bidden, moeten we ook aan anderen vragen om voor ons te bidden als 
we denken dat zij dicht bij God staan. De Gezellen verzochten de Profeet dikwijls om 
voor hen te bidden. Zoals door Ibn Hanbal, Abu Dawud en Tabarani is vastgelegd, 
meldde Umm Hani: 'Een gestoord kind werd bij Gods Boodschapper gebracht, die het 
aanraakte en zei: 'Verlaat dit kind, gij vijand van God!' Dan waste hij het gezicht van 
het kind en bad. Het kind herstelde van de waanzin.’ Er zijn vele soortgelijke gevallen 
opgetekend in de Bijbel. De Profeet Jezus, vzmh, was bekend voor het genezen van de 
waanzinnigen, door gebed en met Gods toestemming. 
 
We moeten afzien van op duiveluitdrijvers beroep te doen!!! 
Mensen in nood zijn geneigd om zich tot zogenaamde duiveluitdrijvers of exorcisten 
te wenden. Alhoewel daar enkele bekwame mensen tussen zitten die weten hoe ze 
duivels en geesten moeten verjagen, is dit meestal een gevaarlijke activiteit. De 
meeste van deze exorcisten zijn knoeiers of bedriegers. Bovendien moet dit iemand 
zijn die zéér zorgvuldig de religieuze plichten uitvoert en afziet van zonden. Het moet 
ook een rechtvaardig persoon zijn die precies weet hoe een uitdrijving moet worden 
gedaan. Ten derde betrouwen patiënten de exorcisten meestal en schrijven hun 
genezing aan hen toe. Zij betrouwen ook op de geschreven overtuigingskracht van 
amuletten die ze worden opgedragen te dragen. Onze Profeet, vzmh, verklaarde 
nochtans dat God in het Paradijs verschillende duizenden mensen zou toelaten 
zonder dat zij zich voor hun aardse daden zouden moeten verantwoorden. Het zijn 
diegenen die geen armbanden noch amuletten dragen, en de dingen noch als gunstig 
noch als ongunstig beschouwen, die ook volledig vertrouwen in God. 
 
We moeten ons wenden tot gelovige psychiaters 
De psychiaters of dokters tot wie we ons wenden mogen geen mensen zijn die zich 
strikt beperken tot de nauwe gebieden der materie. Een materialistische psychiater 
die niet gelooft in de geest en in geestelijke wezens, kan een patiënt die lijdt aan 
geestelijk verdriet of door kwade geesten is bezeten vertellen van zich in genot onder 
te dompelen en zichzelf te amuseren. Dit is zoals aan een dorstig persoon de raad 
geven om zout zeewater te gaan drinken. 
Er zijn bepaalde, speciale gebeden om te reciteren 
Er zijn speciale gebeden die de Boodschapper van God, vzmh, opzegde bij bepaalde 
gelegenheden en om beschermd te zijn tegen de woede en de valstrikken van Satan 
en andere ongelovige jinn. Het vers van de Troon is er één van. Een ander is uit 'al-
Fusillat' S41, A36 : 'als een aanmatigende Satan zich aan u opdringt, zoek dan 

22



onmiddellijk beschutting in God.' Dit betekent dat we moeten zeggen: 'Ik zoek 
beschutting in God tegen de vervloekte Satan.' 
A'isha, de Moeder der Gelovigen, vermeldde dat Gods Boodschapper, vzmh, elke 
morgen driemaal de  Sura's al Falaq en al-Nas opzegde en elke avond eveneens. 
Daarbij ademde hij in zijn handpalmen die hij samenbracht en tegen de 
lichaamsdelen wreef die hij kon bereiken. Ook zegde God's Boodschapper, vzmh, elke 
morgen en avond driemaal: 'In naam van God, wiens Naam door niets in dehemel en 
op de aarde kan worden aangetast. Hij is de al-Horende en de Al-Wetende.' (Bukhari, 
Aha'dith al -Anbiya' Nr. 3371) Deze opzegging en de volgende zijn bij de gebeden die 
worden aangeraden om te zeggen in geval als bescherming om verlamming te 
voorkomen. 'Ik zoek beschutting in al de Woorden van God tegen alle duivels en alle 
ongedierte en tegen alle duiverlse ogen.' (Tirmidhi, Kitab al Da'awat, Nr. 3388) 
Imam Ghazali raadde aan om tegen vervloekingen, verleidingen en kwade geesten de 
volgende woorden te reciteren: de Basmala 1 maal, de Taqbir 10 maal, en telkens 1 
maal de volgende 2 verzen: 'De magiër zal geen succes hebben als hij komt' (S20. A69) 
en '... van de kwade ademtochten op de touwknopen' (S113, A4) Een andere 
aanbevolen manier is het opzeggen van deze 2 verzen, 19 maal en telkens tussendoor 
een beetje vocht drinken zoals water, thee of soep. 
 
Welke vorm van behandeling tegen boze oog en djinn en dergelijke ziektes is 
toegestaan? 
Volgens de geleerde Ibn Hadjar al Asqalani zijn de geleerden het erover eens dat 
wanneer de volgende drie voorwaarden aanwezig zijn, dat roeqya toegestaan is in de 
islam: 
1) Het dient gedaan te worden met het Woord van Allah (Kalaam Allah), Zijn Namen 
(Asma al Husna) en met Zijn Eigenschappen. 
2) Het dient gedaan te worden in de Arabische taal of met een andere verstaanbare 
taal. 
3) Het effect van genezing dient niet verwacht te worden van de handelingen, maar 
het effect en de genezing dient verwacht te worden van Allah. Hij is degene die 
mensen kan genezen (Fathul-Barî, X, 206). 
Behandeling tegen boze oog en djinn kan verdeeld worden in drie categorieën: 
Moebah, Haram en Shirk. 
a) Moebah: Wanneer het wordt uitgevoerd volgens de drie bovenstaande 
voorwaarden, dan is behandeling toegestaan (moebah). Aisha (moge Allah tevreden 
met haar zijn) heeft overgeleverd: “Toen de Boodschapper van Allah (vrede zij met 
hem) ziek werd, las hij Soerat Falaq en Naas en blies in zijn handen, waarna hij zijn 
handen over zijn lichaam veegde (Boekharî, Tib, 32; Moeslim, Salaam, 51-52). 
Er is ook een overlevering waarin de Profeet (vrede zij met hem) wordt gestoken door 
een schorpioen en vervolgens behandeling doet met Soerah Fatiha (Bukhari, Tib, 33). 
Het is ook bekend dat de Profeet (vrede zij met hem) bij enkele zieke personen op 
bezoek ging en Soerat Falaq en Nas las, met zijn rechterhand over hun lichamen 
veegde en vervolgens zei: “O Heer van de mensen, schenk genezing aan deze zieke 
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persoon. U bent de enige Wie genezing schenkt. Er is geen genezing dan de Uwe. 
Geef genezing die geen ziekte achterlaat in het lichaam” (Bukhari, Tib, 37). 
Er zijn veel hadith met dezelfde strekking. Sommige geleerden baseren zich op de 
hadith van de Profeet (vrede zij met hem) waarin hij zegt: “Er is geen roeqya, behalve 
voor het boze oog, de slang en de schorpioen” (Boekhari, Tib, 17). Volgens de 
geleerden is behandeling alleen toegestaan wanneer er sprake is van boze oog of een 
beet van een slang of schorpioen. Echter, sommige andere geleerden hebben vermeld 
dat behandeling het meest effectief is in die situaties, aangezien de Profeet (vrede zij 
met hem) ook heeft gezegd: “Er is geen zwaard, behalve Dhulfiqar”. Want in andere 
hadith is te zien dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) ook in andere 
situaties behandeling toepast en goedkeurt. 
b) Haram: Het is niet toegestaan om behandeling uit te voeren in een taal die niet 
verstaanbaar of onbekend is, met betekenisloze woorden, met onbekende namen 
(van Allah), in een andere taal dan Arabisch wanneer de raqi de Arabische taal wel 
beheerst, met gebruik van ijzer, zout of het rondwikkelen van een touw. Behandeling 
is in die gevallen haram. Handelingen die in het verleden wel een positief effect 
hebben gehad vallen hierbuiten. Shabeer (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft 
overgeleverd: 
“De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft behandeling verboden. De 
kinderen van Amr ibn Hazm kwamen en zeiden: “Oh Boodschapper van Allah! Wij 
voerden een bepaalde soort behandeling uit en hiermee beschermden wij ons van 
schorpioenen.” De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Keer ernaar terug, ik zie er geen 
slechtheid in. Wie van jullie de mogelijkheid heeft om nuttig te zijn voor zijn broeders, 
laat hem nuttig zijn voor zijn broeders” (Moeslim, Salam, 63). Al-lzz ibn Abdus-Salam 
werd gevraagd over behandeling met woorden waarvan de betekenis niet bekend zijn, 
waarop hij antwoordde dat het niet is toegestaan, omdat de woorden een betekenis 
kunnen hebben die koefr bevatten. 
c) Shirk: Behandeling waarbij een ander dan Allah om hulp wordt gevraagd en wordt 
aanbeden, is shirk. Dit kan bijvoorbeeld door de namen van engelen, profeten, djinns 
of andere schepselen en hulp aan hen te vragen. De Boodschapper van Allah (vrede 
zij met hem) heeft gezegd: “Zwarte magie, amuletten en at-Tiwalah behoren tot 
shirk” (Abu Dawoed, Tib, 17; Ibn Madjah, Tib, 39; Ahmed ibn Hanbal, I, 381). Ook 
heeft hij gezegd: “Er is geen slechtheid in behandeling die geen shirk bevat.” 
(Moeslim, Salam, 64) Een moslim dient zich volledig tot Allah te richten, en alle hulp 
van Hem te verwachten. 
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Dia 8 

 

Satan volgens de Koran

CURSUSISLAM.BE

De engelen en het hiernamaals
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 Hoogmoedig en 

ongehoorzaam

 Misleiden van de mens

 Linkerkant

 Voren

 achter

 Verleiding vanuit rechts

 Satans’ plan is zwak!

 

 

De betekenis van Satan die de mens overvalt vanuit verschillende richtingen 
We lezen in de Koran (al-A’raf, S7, A17), dat toen God Satan vervloekte omwille van 
diens hoogmoedige ongehoorzaamheid, Satan aan God vroeg om uitstel te krijgen tot 
aan de Oordeelsdag en hem toe te staan de mensen te verleiden. God stond dit toe. 
Daarop zei Satan: ‘Dan zal ik hen benaderen langs voor en langs achter, van de 
linkerkant en van de rechterkant, en Gij zult niet merken dat de meeste van hen 
dankbaar zijn.’ 
Misleiden 
Dit vers betekent dat Satan al het mogelijke doet om de mens te verleiden. De mens is 
een zeer complex wezen. Zoals eerder is gesteld, heeft God al Zijn Namen in de mens 
doen wortelen. De wereld is een testgebied voor de mens. De mens werd naar de 
wereld gestuurd om getraind te worden zodat hij een spiegel van God kan zijn en 
eeuwig geluk kan verwerven. God heeft de mens begiftigd met ontelbare gevoelens, 
vermogens en kansen die zich moeten kunnen ontwikkelen. Sommigen van deze 
vermogens en gevoelens zoals het intellect, woede, hebzucht, koppigheid en lust zijn 
niet gericht op grote idealen of goede doelen. Zij worden gebruikt op verkeerde 
manieren, voor slechte doeleinden. De natuurlijke menselijke verlangens en dierlijke 
neigingen zijn niet beperkt en bevredigd op wettelijke en goede manieren en zullen 
een gevaar opleveren voor zowel diens wereldlijke als eeuwige leven. Zij kunnen, mits 
zij worden misbruikt, de mens verlagen tot het aller laagste. Satan benadert de mens 
langs de linkerkant en tracht, gebruikmakend van diens dierlijke aspecten en 
inwerkend op de menselijke gevoelens en vermogens, hem te verleiden tot het 
begaan van allerlei zonden en misdaden. Als Satan de mens van voren benadert, drijft 
hij hem tot wanhoop door hem te doen twijfelen over zijn toekomst en fluistert hem 
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in dat de Oordeelsdag nooit zal komen en dat alles wat de religies vertellen over het 
Hiernamaals, pure verzinsels zijn. Hij suggereert ook dat de religie grotendeels iets uit 
het verleden is geweest en daarom niet langer relevant is voor het heden of de 
toekomst. Als Satan de mens van achter benadert, tracht hij hem het Profeetschap en 
andere essentiële geloofspunten te doen ontkennen, zoals Gods bestaan en Eenheid, 
Goddelijke Geschriften en engelen. Door zulke influisteringen en suggesties, tracht 
Satan alle verbindingen te verbreken tussen de mens en de religie en tracht hem tot 
allerlei zonden aan te zetten. 
Verleiding vanuit de rechterkant 
Satan kan niet succesvol zijn in zijn pogingen om een toegewijde, actieve gelovige te 
verleiden, door hem van achter, voor of links te benaderen. Satan probeert hem van 
rechts te benaderen en hem tot uiterlijk vertoon aan te zetten door middel van zijn 
deugden en goede daden. Hij fluistert hem in wat voor een goede gelovige hij is en 
brengt geleidelijk en zeer sluw het verlangen om gezien en geprezen te worden voor 
zijn goede daden. Zijn aanbidding probeert hij te verbloemen en te showen. Dit is een 
gevaarlijke verleiding voor gelovigen, dus dienen zij altijd alert te zijn op de 
benadering van satan van ‘rechts’.  
In feite vertelt de Koran in hoofdstuk 4 vers 76 ons dat het bedrog van satan altijd 
zwak is: 
‘voorzeker, satan’s plan is zwak’. 
Het lijkt op een spinnenweb dat verschijnt wanneer je tussen twee muren in loopt. 
Het doet je niet stoppen en je dient er geen belang aan toe te kennen. Hij suggereert 
of fluistert iets. Hij presenteert zondige daden in een “onecht versierd omhulsel”, 
zodat gelovigen zijn ‘geschenken’ nooit aan moeten nemen.  
Satan zal dit in het hiernamaals ook toegeven, helaas zal dit voor overgrote deel van 
de mensen te laat zijn. 
‘Wanneer de beslissing (in het hiernamaals) is genomen zegt satan: “Allah heeft jullie 
een ware belofte gedaan. Ik heb jullie eveneens een belofte gedaan, maar ik heb jullie 
in de steek gelaten. Ik beschikte niet over macht over jullie, behalve dat ik jullie kon 
oproepen, en jullie hebben (aan mijn oproep) gevolg gegeven. Maak mij dus geen 
verwijten, maar maak jezelf verwijten. Noch kan ik jullie hulp verlenen noch kunnen 
jullie mij hulp verlenen. Ik verwerp (het verwijt) dat jullie mij voordien als 
gelijkwaardige aan Allah toekenden.”’ (Ibrahiem, S14, A22) 
Om onszelf van de slechte ideeën van satan te bevrijden, dienen we ons te onttrekken 
aan de lokroep van satan en van zonde. Onachtzaamheid en verwaarlozing van de 
Godsdienst zijn uitnodigingen voor de ‘pijlen’ van satan. De Koran verklaart: 
“En op wie zich van de verering van de Barmhartige afkeert, sturen Wij een duivel af, 
die zijn metgezel wordt” (Al-Zoechroef, S43, A36). 
Denken aan de Barmhartige, aan edele of heilige verschijnselen en een toegewijd 
religieus leven beschermen ons tegen de aanvallen van satan. 
‘Wanneer zich een verleiding van satan aan u voordoet, zoekt dan uw toevlucht tot 
God. Hij is Alhorend en Alwetend.’ (al-A’raf, S7, A200)  
Satan probeert ons soms door middel van onzedelijke beelden te verleiden. Hij zorgt 
ervoor dat we alsmaar aan verboden genoegens denken. Op zulke momenten dienen 
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we ons ervan te overtuigen dat alle verboden genoegens tot berouw zullen leiden en 
ons volgende leven (in het hiernamaals) en zelfs ons huidige leven kunnen schaden. 
We dienen niet te vergeten dat het leven in deze wereld slechts een vergankelijke 
speelplaats is, een troostende illusie en dat het echte leven het leven in het 
hiernamaals is. 
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Dia 9 

 

Satan is het symbool voor het kwaad

CURSUSISLAM.BE

De engelen en het hiernamaals

9

 Wie is Satan

 Waarom werd Satan 

geschapen?

 Ontwikkelen van de mens

 Verschil met andere 
schepsels

 Spirituele rangen

 Verantwoordelijkheid

 Kwaliteit of kwantiteit

 Onvrijwillige gedachten

 

 

Doel: Inzien dat de satan het symbool is voor het kwaad. 
 
Wie Satan is en waarom hij werd geschapen 
Satan was, zoals de djinn waar hij meestal bij was, ook van ‘vuur’ geschapen. Voor hij 
op de proef werd gesteld, verbleef hij in het gezelschap van engelen en handelde en 
vereerde God zoals zij dit deden. In tegenstelling tot de engelen die ‘doen wat hen 
wordt bevolen en nooit opstandig zijn tegen God’ (At Tahriem, S66, A6), had Satan de 
vrije wil om zijn eigen gedrag te bepalen. (Zijn naam was Iblis, voor hij ongehoorzaam 
werd en niet voor Adam wilde neerknielen). God testte hem en beval hem dus om 
zich voor Adam neer te buigen, voor de mens. Het zaad van de hoogmoed en 
ongehoorzaamheid was toen reeds in Satan ontkiemd en zijn natuur barstte open om 
hem te omvatten. Toen antwoordde hij uit hoogmoed: ‘Ik ben beter dan hij, Adam. Gij 
hebt mij uit vuur geschapen terwijl hij uit klei ontstond.’ (Sad, S38, A76) 
Satan werd geschapen voor een belangrijk doel. Om te beginnen: Was Satan er niet 
geweest om de mens voortdurend te verleiden, dan zou de schepping van de mens 
zinloos en onbeduidend zijn geweest. God heeft ontelbare dienaren die zoals de 
engelen, geen mogelijkheid hebben om opstandig te worden en steeds de bevelen 
van God uitvoeren. Het is immers zo, dat het bestaan van een Absoluut Goddelijk 
Wezen, die vele Namen en Kenmerken heeft, het noodzakelijk maakt, niet door een 
uitwendige oorzaak die onvoorstelbaar is, maar door de Essentiële natuur van Zijn 
Namen, zich En het is alléén door de mens dat God al Zijn Namen verduidelijkt. 
Omdat Allah waarde hecht aan de mens, heeft Hij de mens vrije wil gegeven.. Het 
hebben van een vrije wil betekend herhaaldelijk de vrijheid om een keuze te kunnen 
maken tussen twee of meer alternatieven. Bovendien heeft God de mens van grote 
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mogelijkheden voorzien. Het is zowel door de capaciteit om deze mogelijkheden te 
ontwikkelen, als door de noodzaak een keuze te maken tussen de verschillende 
mogelijkheden die zich voordoen, dat de mens voortdurend een strijd ervaart tussen 
zichzelf en de buitenwereld en ook in zichzelf. Net zoals God haviken stuurt om de 
mussen te leren ontsnappen, zo heeft Hij Satan geschapen en toegestaan de mens te 
verleiden opdat deze zich spiritueel tot hogere niveaus kan verheffen door niet toe te 
geven aan verleidingen. Zoals honger de mensen en de dieren stimuleert gebieden te 
verkennen en het leefgebied uit te breiden om zo de honger te stillen en zoals de 
angst nieuwe verdedigingsmechanismen in de mens aanwakkert, zo zorgen de 
verleidingen van Satan ervoor dat de mens zijn vermogens ontwikkeld om continu op 
de hoede te zijn voor zonden. 
Verschil met andere schepsels 
Engelen stijgen niet op naar hogere spirituele rangen omdat Satan niet kan proberen 
hen te verleiden en hen te doen afwijken van het rechte pad. De dieren hebben ook 
een vaste positie: zij kunnen noch ‘stijgen’ noch ‘dalen’ in spirituele rang. Maar in de 
leefwereld der mensen is het aantal posities en rangen onbeperkt. Een mens kan 
stijgen tot het allerhoogste niveau of dalen tot het aller laagste. Er is een oneindig 
lange lijn van spirituele evolutie tussen de rangen van de grootste der Profeten en de 
heiligen enerzijds en die van mensen zoals Farao en Nimrod anderzijds. Daarom kan 
niet worden beweerd dat de schepping van Satan een kwaad is. Alhoewel Satan zelf 
een verdorven schepsel is, werd hij voor een bepaald goed doel geschapen, zoals 
eerder uitgelegd. Bovendien omvat de schepping het hele universum, zoals God het 
gewild heeft. Dit moet worden begrepen in relatie tot de resultaten, niet alleen de 
daden zelf. Wat God ook doet of schept, is goed en mooi, ofwel in zichzelf ofwel in de 
gevolgen. Regen bijvoorbeeld, heeft vele gevolgen die bijna allemaal gunstig zijn voor 
de mensheid. Op dezelfde manier heeft het vuur een groot nut. Als sommigen lijden 
onder een overvloed van water of misbruik van het vuur, dan kan niet worden gezegd 
dat de schepping van water of vuur slecht is. Op dezelfde manier is het belangrijkste 
doel van de schepping van Satan het ontwikkelen van de mogelijkheden in de mens 
tot het goede, de toename van wilskracht, het afwijzen van verleidingen en het 
stijgen naar hogere spirituele niveaus. Als er nog steeds wordt beweerd dat vele 
mensen, zelfs meer dan alleen de goeden, in ongeloof vervallen en daardoor de straf 
van de hel verdienen dankzij de verleidingen van Satan, dan zou het antwoord het 
volgende zijn: 
Wie is verantwoordelijke Satan of de mens 
Alhoewel Satan werd geschapen om de mensen te trainen in weerbaarheid tegen 
verleidingen en slechte daden vallen zeer veel mensen jammer genoeg in zijn 
valstrikken. Maar Satan suggereert en fluistert slechts. Hij heeft geen enkele macht, 
noch bekwaamheid om de mensen verkeerd te doen handelen. Als een mens zelf zo 
zwak is en zo tot de zonde neigt dat hij zich door de valse beloften van de duivel laat 
verleiden en zich in diens voetsporen begeeft, dan is dit zijn eigen 
verantwoordelijkheid. Dit mens verdient de Helse straf door het misbruik dat hij of zij 
maakt van een belangrijk vermogen dat God in zijn wezen heeft geïntegreerd. Het is 
dan ook om die reden dat de mens zijn mogelijkheden kan ontwikkelen en kan 
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opstijgen tot het allerhoogste niveau, mocht hij of zij gebruik maken van het Goddelijk 
gegeven om ‘goed te doen’. De mens dient zijn vrije wil te gebruiken, de basis van zijn 
menselijkheid. Hierdoor verwerft de mens de hoogste plaats in de schepping, een 
passende plaats voor zijn intellectuele en spirituele verworvenheden. Anders moet de 
mens zich beklagen omdat hij is geëerd met een vrije wil en zich beklagen mens te 
zijn. 
Kwaliteit of kwantiteit 
Daarnaast is ook het volgende een niet onbelangrijk punt. Kwaliteit is belangrijker dan 
de kwantiteit. Dit betekent dat we kwalitatieve waarden als norm moeten nemen om 
een waardeoordeel te bepalen. Bijvoorbeeld: 100 dadelpitten hebben de waarde van 
100 munten, slechts zolang zij zaden blijven en niet worden ingezaaid om door 
bepaalde biochemische processen uit te groeien tot dadelpalmen. Maar zelfs als 
slechts 20 hiervan uitgroeien tot 20 bomen, door het resultaat van ondergrondse 
kieming terwijl de rest wegrot door een teveel aan water, kunnen we dan zeggen dat 
het slecht is dat een plant water krijgt? Elke verstandige mens zal zeker akkoord gaan 
met het idee dat het goed is om 20 bomen te laten groeien uit 20 pitten, want die 
geven elk op hun beurt opnieuw 1000 pitten. 
Een ander voorbeeld: 100 eieren van pauwenhennen hebben een waarde van elk 5 
muntstukken. Maar als de pauwen de eieren uitbroeden, zodat er uit 20 van deze 
eieren kuikens komen, terwijl de 80 anderen niets opleveren, wordt het dan als een 
kwaad beschouwd 80 eieren te riskeren en eventueel te verliezen, om 20 kuikens te 
verzekeren die zullen opgroeien? Dit is integendeel een goede zaak. Elk van deze 
pauwen zal een grote waarde hebben. Bovendien zullen zij op hun beurt ook weer 
eieren leggen. 
Het is op diezelfde manier dat de mensheid vordert, door te vechten tegen Satan en 
hun eigen ego’s, die naar het kwade neigen. Ontelbare mensen zijn verloren gegaan, 
de aantallen zijn groot, de kwaliteit van elk van hen was minder dan die van degenen 
die standhielden. Dit proces heeft honderdduizenden Profeten opgeleverd, miljoenen 
heiligen en miljarden mensen die wijsheid, kennis, eerlijkheid en goede moraliteit 
bezitten. Zij zijn de zon, de maan en de sterren van de mensenwereld. 
Onvrijwillige gedachten en grillen die de mens in beslag nemen 
Sommige slechte gedachten en grillen of ideeën die de mens onvrijwillig en 
onvoorzien in beslag nemen, zijn meestal het resultaat van het gefluister van Satan. 
Zoals de twee polen van een batterij, zijn er twee centrale punten of polen in het hart 
van de mens. (Met hart bedoelen wij de zetel of het centrum van het spirituele 
intellect van de mens). De ene ontvangt de inspiratie der engelen, de andere staat 
bloot aan het gefluister van Satan. 
Als een gelovige zich in het geloof en de toewijding verdiept, en nauwgezet en 
fijngevoelig is, dan zal Satan hem aanvallen vanuit diverse richtingen. Satan tracht niet 
diegenen te verleiden die hem al reeds volgen, omdat zij al hun grillen en lusten 
achterna gaan. Satan mikt meestal op die eerlijke, toegewijde gelovigen die stijgen 
naar hogere spirituele rangen. Hij fluistert aan zondige ongelovigen nieuwe, originele 
ideeën in, om het ongeloof te bevorderen en leert hen nieuwe methodes om te 
strijden tegen de echte religie en tegen toegewijde gelovigen. 
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Dia 10 

 

De adviezen van de Koran voor het beschermen tegen het kwaad 

van satan

CURSUSISLAM.BE

De engelen en het hiernamaals

10

 Koran reciteren en doe’a

 Sadaqa geven

 Doe’a aan vertrouwde 

personen vragen

 Medische en psychische 

ondersteuning

 Toevlucht bij Allah

 Bij goede mensen zijn

 Bezigheden hebben

 

 

Doel: Uit de Koran de voorgeschreven raadgevingen opnoemen die relevant zijn om 
zich te kunnen beschermen tegen de satan. De soera an Nâs en de betekenis ervan. 
 
Bescherming tegen Satan, djinn en kwade gedachten. 
Allereerst kunt u medische en psychische ondersteuning aanvragen. U dient zich te 
houden aan de medicatie die door de dokter wordt voorgeschreven.  
Ten tweede; onze nobele profeet Mohammed, vrede zij met hem, zocht dagelijks 
veelvuldig toevlucht bij Allah van hasad (afgunst). De profeet zocht voor meerdere 
kwesties toevlucht bij Allah, zoals van haat, woede en afgunst. “Allahumma audhu 
bika minal hasedi” is zo een doea waarbij de profeet toevlucht zocht bij Allah van 
afgunst. Deze doea kunt u dagelijks 7 keer in de ochtend en 7 keer in de avond lezen 
en hier een gewoonte van maken. 
Ten derde moet u proberen om zo veel mogelijk in de aanwezigheid van goede, 
vrome mensen te zijn. U kunt veelvuldig naar de moskee gaan, zodat u zich in een 
kring van vromen kunt bevinden. 
Ten vierde. Als u geen dagelijks bezigheden hebt, of werk, dient u goede bezigheden 
te vinden voor uzelf. Bijvoorbeeld als u niet werkt, kunt u bij een moskee of een 
stichting bezig zijn met goede werken en uw tijd op deze manier invullen. Het is 
belangrijk om een bezigheid te hebben, want als er geen bezigheid is, houdt de nafs 
en de duivel een persoon bezig met negatieve kwesties. Bepaalde negatieve 
gevoelens van mensen, komen van de nafs en van de duivel. Hiertegen kunt u 
dagelijks in de ochtend en in de avond 21 maal “audhu billahi minash shaitanir rajim, 
bismillāhi r-raḥmāni r-raḥīm” reciteren. 

31



Ook kunt u de soera’s Nas en Falaq reciteren die bescherming bieden tegen spirituele 
ziektes zoals djinn, duivel afgunst en influistering. Vooral soera Nas, waarin wordt 
gezegd: “Tegen het kwade van de influisterende, rondsluipende verleider, die 
influistert in de borsten van de mensen, of hij nu tot de djinn’s of de mensen 
behoort.” U kunt dagelijks 7 maal in de ochtend en avond de Soera’s Nas en Falaq 
lezen. Als u hier een gewoonte van maakt, kunt u uzelf beschermen tegen de duivels 
en de djinn’s. Zo zegt Allah in de Koran: “En degene die zich onachtzaam gedraagt 
jegens het herdenken van de Barmhartige, hem wijzen Wij een satan toe, die zijn 
[onscheidbare] vriend is.”(43:36) en “En wie zich van het gedenken van Mij afwendt, 
hij zal in benarde omstandigheden leven” (20:124). Dus dient u uw medicatie aan te 
vullen met dhikr van Allah. 
Ook het uitspreken van vrede en zegeningen over de Profeet, heeft genezende 
eigenschappen, vooral tegen spirituele ziektes. Als u dagelijks 100 maal ‘Astagfirullah’, 
‘La ilaha illalah’ en ‘Allahumma salli ala sayyidina Muhammed’ zegt, zult u spirituele 
rust vinden. 
Als u tijd hebt, kunt u ook 100 keer per dag ‘la hawla wa la quwwate illa billah’ 
opzeggen. In een overlevering zegt de Profeet dat ‘la hawla wa la quwwate illa billah’ 
een genezing is voor 99 ziektes (leed) en dat de minste hiervan het verwijderen van 
leed en droefenis van een persoon is. Influistering en afgunst zijn negatieve 
gevoelens, maar afgunst en jaloezie kunnen wel gekanaliseerd worden tot iets 
positiefs, namelijk jaloers zijn op je religie, op je echtgenote enz... Het mes snijdt aan 
twee kanten en het negatieve kan tot iets positiefs omgezet worden. 
Ook kunt u om van deze kwaad verlost te worden een bedrag (bijv. 5 a 10 euro) als 
sadaqa schenken. Sadaqa’s houden ongelukken weg. Met deze intentie kunt u sadaqa 
geven. 
Een doea uit de Koran kan ook verricht worden in het Arabisch. De vertaling ervan is: 
“Mijn Heer tot U zoek ik mijn toevlucht tegen de influisteringen van de satans. Ik zoek 
mijn toevlucht tot U mijn Heer, opdat zij niet bij mij komen.” (23:97-98). Dit kunt u 
ook in de ochtend en avond 7 keer lezen. 
U kunt veelvuldig Ya Sjafi Ya Allah zeggen en doea doen. Voor het fajr gebed kunt u 
hadjat gebed (behoeftegebed) verrichten en smeekbedes verrichten. Buiten het 
gebed kunt u sajda doen en uw leed en verdriet bij Allah neerleggen en om hulp 
vragen. 
Hiernaast kunt u van vrienden en bekenden om doe’a vragen. U hoeft niet perse uw 
probleem te vertellen.  
Wie zich bekommert om de zaak van Allah, zal zijn kleine zorgen vergeten. Als wij 
onze nafs (ego) aanleren om zorgen te maken om de zaak van Allah, zal Allah ons 
inshaAllah ons niet met kleine zorgen beproeven. 
 
 
 

  

32



Dia 11 

 

De adviezen van de Koran voor het beschermen tegen het kwaad 

van satan

CURSUSISLAM.BE

De engelen en het hiernamaals

11

Betekenis Al-Falaq

1. In de naam van Allah, de 
Barmhartige, de Genadevolle.

2. Zeg ik zoek de toevlucht bij de Heer 
van de dageraad
(ochtendschemering).

3. Tegen het kwaad wat Hij geschapen 
heeft.

4. En tegen het kwaad van de 
duisternis en wat met deze 
duisternis komt.

5. En tegen het kwaad van de 
toveraars wanneer deze op de 
knopen blazen.

6. En tegen het kwaad van de 
jaloerse wanneer hij jaloers is.

Betekenis An-Nâs

1. In de naam van Allah, de 
Barmhartige, de Genadevolle.

2. Zeg, ik zoek mijn toevlucht bij de 
Heer der mensheid.

3. De Koning der mensheid.

4. De God der Mensheid.

5. Tegen het kwaad van de 
influisteraar.

6. Die inde borstkassen (hart) 
van de mensheid fluistert.

7. Van de Djinns en de mensen.

Al-Falaq

An-Nâs

 

 

Doel: De soera an Nâs en de betekenis ervan. 
 
1) Reciteer Soerah Ikhlaas, Soerah al-Falaq, Soerah An-Nas op basis van de volgende 
hadith: 
`Aisha (Moge Allah tevreden over haar zijn) levert over dat wanneer de boodschapper van 
Allah ( )ملسو هيلع هللا ىلصnaar bed ging, bracht hij zijn handpalmen bij elkaar en blies erin terwijl hij, Qoel 
hoewallahoe ahad, Qoel a`oethoe bi Rabbil falaq en Qoel a`oetho bi Rabi an-Nas reciteerde. 
Vervolgens wreef hij met zijn handen over zijn lichaamsdelen waar hij bij kon, beginnend met 
zijn hoofd, gezicht en de voorkant van zijn lichaam. Hij deed dit drie keer. En als hij te ziek 
was, vroeg hij aan mij om het voor hem te doen. (Boechari en Moeslim) 
 
2) Reciteer Ayat’oel-Koersi, op basis van de volgende overlevering: 
Aboe Hoerayrah (Moge Allah tevreden over hem zijn) heeft verteld in een overlevering van 
Boekharie dat de Boodschapper van Allah (s.a.w.) hem aanstelde als bewaker over de zakaat 
van Ramadan. Maar toen kwam er op een avond een man en die begon met beide handen 
een deel van het voedsel (wat als zakaat gegeven was) te nemen. Aboe Hoerayrah pakte hem 
en hij zei tegen hem dat hij hem naar de Boodschapper van Allah (s.a.w.) zou brengen. De 
man zei dat hij het nooit meer zo doen, zolang hij maar niet naar de Profeet (s.a.w.) bracht 
zou worden en dit gebeurde tot drie keer toe. Aboe Hoerayrah verhaalde dit en voegde toe 
dat de dief de derde keer tegen hem zei: 
“Wanneer je gaat slapen, reciteer dan Ayat’oel-Koersi helemaal, Allah zal een waker over jou 
aanstellen en sjhaytan zal jou tot de ochtend niet naderen.” 
Daarop zei de Profeet Mohammed (s.a.w.): 
“Hij vertelde jou de waarheid, ondanks dat hij van nature een leugenaar is, hij (de dief) was 
de sjhaytan.” 
Uit deze overlevering valt op te maken dat Ayat’oel Koersi een bescherming is. Door het te 
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reciteren in de avond zijn we de hele nacht beschermd tegen sjhaytan en door het in de 
ochtend te reciteren zullen we de hele dag beschermd zijn tegen sjhaytan. 

 
Toon de twee video’s van de soera’s Al-Falaq en An-Nâs. Ayat’oel Koersi wordt later 
(volgend jaar) in een andere presentatie uitgebreider besproken. 
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Dia 12 

 

Geloof in het hiernamaals

CURSUSISLAM.BE

De engelen en het hiernamaals

12

 Het begin van een 
nieuw leven

 Vlucht voor de dood

 Voorbereiden op het 
hiernamaals

 Inbeelden van 
hiernamaals

 Verantwoordelijkheids
gevoel

 Gebeurtenissen op 
onze aarde

 

Doel: Begrippen zoals hiernamaals, laatste dag en verrijzenis verklaren. A.d.h.v. 
voorbeelden uit de Koran het bestaan van het hiernamaals uitleggen.  
 
"De dood is niet het einde, maar het begin van een nieuw leven." 
Alle levende wezens worden geboren, groeien en sterven na een welbepaalde tijd. Als 
we rondom ons kijken, merken we dat dit bij alle levende wezens het geval is. 
Bijvoorbeeld: Als we een zaadkorrel in de aarde zaaien, zal hij na een tijdje uit de 
grond ontspringen, groeien, vruchten afwerpen en dan gaat hij uitdrogen, zo zal deze 
terugkeren naar de aarde. Het leven van de mens op de aarde begint met de 
geboorte en eindigt met het sterven. De dood is de onveranderlijke realiteit van het 
leven. Edele Schepper heeft in de Koran het volgende gezegd: 
"Iedere ziel zal de dood (proeven) meemaken."(Âli Imrân, 3/185) 
Ondanks dit vers, blijft de dood voor velen angstwekkend, eng en ongewenst. Hoewel 
iedereen weet dat men ooit gaat sterven, willen de meesten toch deze werkelijkheid 
niet aanvaarden.  
  
Waarom zijn de mensen op de vlucht van de dood? 
Hier zijn twee mogelijke redenen voor: het verlies van hun geliefden en/of de schrik 
voor de eeuwige verdwijning. 
Het geloof in het hiernamaals bevrijdt de mens van de angst voor de eeuwige 
verdwijning. Voor degenen die in het Hiernamaals geloven, betekent de dood "het 
einde van het voorlopige leven en het begin vaneen nieuwe en oneindige leven". Het 
vluchten van de dood is zinloos. Het voornaamste is de realiteit van de dood niet te 
vergeten en zich hierop voor te bereiden. Profeet Mohammed (s.a.w.) heeft deze 
realiteit als volgt aangeduid: "De verstandigste mens is degene die de dood niet 
vergeet en zich hierop voorbereidt." (Ibn-Madja) 
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Het geloof in het Hiernamaals is één van de geloofsartikelen zoals het geloof in de 
engelen van Allah. Het betekent, geloven dat we ondervraagd zullen worden na de 
dood en dat we beloond of gestraft zullen worden voor onze daden. In de Koran zien 
we dat het geloof in Allah en het geloof in het hiernamaals in veel verzen samen 
vernoemd worden. Hierbij wordt ook vermeld dat het leven op aarde voorbijgaand is 
en het leven in het Hiernamaals eeuwig is. Daarom moet de mens zich in het 
wereldse leven voorbereiden op het hiernamaals. Het leven in het Hiernamaals is 
afhankelijk van het wereldse leven. In de Koran staat hierover: "En zoek met wat 
Allah jou gegeven heeft het Huis van het Hiernamaals en vergeet niet jouw deel in 
de wereld…" (Qasas,28/77) 
  
Het inbeelden van het leven in het Hiernamaals gaat de zintuigen en het menselijk 
verstand te boven. Enkel en alleen met wahy (openbaring) kunnen we kennis over het 
hiernamaals verkrijgen. Het geloof in het bestaan van het leven in het Hiernamaals is 
noodzakelijk volgens het rechtvaardigheidsgevoel. Niet iedereen wordt in het 
wereldse leven voor zijn daden vergoed en soms ontsnappen de slechte mensen aan 
hun straf. Maar in het hiernamaals zal iedereen voor elke daad gestraft of beloond 
worden. Hierover zegt Allah in de Koran: "Op die Dag zal iedere ziel vergolden 
worden voor wat zij heeft verricht. Op die Dag is er geen onrecht. Voorwaar, Allah is 
snel in de afrekening."(Moe'mien,40/17) 
  
De mens is een schepsel met een verantwoordelijkheidsgevoel. De mens is niet 
zomaar en zonder reden geschapen. Dat zien we duidelijker bij het volgende vers: 
"Dachten jullie dat Wij jullie zo maar geschapen hebben? En dat ;ullie niet tot Ons 
zullen terugkeren?" (Moe'minoen,23/115) 
Allah (s.w.t.) heeft aan de mensen bepaalde verantwoordelijkheden gegeven en 
daarvoor wordt een beloning of een straf noodzakelijk. Voor degenen die het goede 
doen, is er een beloning en voor  degenen die het niet doen, is er een straf. Dit 
gebeurt in het hiernamaals. 
Gebeurtenissen op onze aarde en in de natuur zijn ook een middel om het leven in 
het hiernamaals te begrijpen. Bijvoorbeeld: In de winter verliezen de bomer hun 
bladeren, ze zijn als het ware dood. Als de lente nadert, kun je zien dat er nieuwe 
takjes, bladeren of bloemen groeien. Het is net of ze weer leven krijgen. Dit wordt in 
de Koran als een bewijs voor het hiernamaals getoond.  
Hij brengt het levende voort uit het dode en Hij brengt het dode voort uit het 
levende en Hij doet de aarde leven na haar dood. Zo worden jullie (na jullie dood) 
opgewekt. (Ar-Roêm, 30/19) 
En Wij hebben uit de hemel gezegend water neer doen dalen, waarna Wij daarmee 
tuinen deden groeien en graan van oogstbare wassen. En rijzige dadelpalmen met 
boven elkaar gevoegde kolven. Als voorziening voor de dienaren. En Wij brengen 
daarmee (water) het dode land tot leven. Zo zal ook de opwekking zijn. (Qaf, 50/9-
10-11) 
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Dia 13 

 

Het einde van de wereld en de herrijzenis

CURSUSISLAM.BE

De engelen en het hiernamaals

13
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Doel: Begrippen zoals hisâb, mîzân, hemel en hel verklaren. 
 
De Dag des Oordeels 
De vijfde voorwaarde van het geloof is het geloven aan de Dag des Oordeels. Geloven 
in de Dag des Oordeels is het geloven aan alles dat met het begrip Dag des 
Oordeels verband houdt, namelijk het blazen van de bazuin, de wederopstanding van 
de doden uit hun graven en de ter hand stelling van een ieders Boek, waarin de daden 
van hem of haar staan genoteerd. Voorts geloven aan de samenkomst op de vlakte 
voor het laatste Oordeel, aan de ondervraging, aan de weging van de daden die 
tijdens het leven op aarde zijn gedaan, de voorspraak, de rivier, de brug, aan paradijs 
en aan hel. 
Het Hiernamaals is het eeuwige leven na het tijdelijke aardse bestaan. Allâh de 
Almachtige heeft deze wereld en de hele schepping voor een beperkte tijd 
geschapen. Met het eerste blazen van de bazuin door Isrâfiel (Raphael, a.s.) begint 
plotseling het laatste oordeel; alle levende schepselen sterven en onze wereld 
tezamen met al het omringende zal worden verbrijzeld en verdwijnt. Dit noemen we 
Qiyama (De laatste dag). Geen enkel levend schepssel weet wanneer dit zal 
plaatsvinden, enkel en alleen Allah weet dit. (Loeaman, 31/34 en Al-Ahzaab, 33/63). 
Onze profeet Mohammed heeft gezegd dat zelfs hij en Djibriel geen kennis hebben 
over het tijdstip van Qiyama. (zie Moeslim, Nas’ie, Aboe Dawoed) 
Hierna zal Isrâfiel een tweede keer op de Soer (hoorn/bazuin) blazen. Met het tweede 
blazen worden alle schepselen weer tot leven terug gebracht door Allâh de 
Almachtige en worden verzameld op de uitgestrekte vlakte van het laatste Oordeel 
voor het godsgericht. Dit noemen we ba’s. In de Koran zegt Allah het volgende 

37



hierover: "En er zal op de bazuin geblazen worden, waarop allen die in de hemelen 
en op de aarde zijn bezwijken, behalve (voor) wie Allah (s.w.t.) wil (dat deze blijft 
leven). En er nog een keer op de bazuin worden geblazen en dan zullen zij staan en 
wachten."(Az-Zoemar,39/68) 
Na de verzameling wordt in aanwezigheid van Allâh de Almachtige iedereen tot in de 
kleinste bijzonderheden ondervraagd voor zijn of haar daden. Tevens zullen de 
rechtvaardigen de hun toekomende rechten ontvangen van de onrechtvaardigheden. 
Na het godsgericht worden de goeden in het Paradijs geplaatst en de boosdoeners in 
de hel. De dag des Oordeels wordt in de Koran als volgt omschreven: "Wanneer de 
zon opgerold wordt. En wanneer de sterren vallen. En wanneer de bergen bewogen 
worden… En wanneer de zeeën tot koken gebracht worden. En wanneer de zielen 
verenigd worden. En wanneer de bladen opengeslagen worden. En wanneer de 
hemel afgestroopt wordt. En wanneer het Paradijs nabij gebracht wordt. Dan weet 
een ziel wat zij verricht heeft."(Takwier, 81/1-3,6,7,10,11,13,14) Zie video over soera 
Takwier. 
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Dia 14 

 

De vergelding van de wereldse daden: hiernamaals

CURSUSISLAM.BE

De engelen en het hiernamaals
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Doel: Inzien dat de rechtvaardige, barmhartige en vergevensgezinde eigenschap van 
Allah, verband houdt met het geloof in het hiernamaals. 
 
Aardse leven en het hiernamaals 
Het geloof in het hiernamaals is een zo essentieel aspect van de islam, dat het 
ontkennen ervan neerkomt op het ontkennen van Allah. Het is op basis van het geloof 
in het leven hierna, dat de mens ertoe aangemoedigd wordt een goed leven te leven 
hier op aarde, omdat hij weet wat hem te wachten staat als hij dat niet doet. Islam 
moedigt mensen aan met de ene voet in het huidige leven te staan, en met de andere 
voet in het hiernamaals. Eén van de uitspraken van de profeet Mohammed, vrede zij 
met hem, was: 
“Werk voor dit leven alsof je eeuwig zal leven, en werk voor het leven hierna alsof je 
morgen zal doodgaan.” 
Dit betekent dat men goed en zorgzaam met alle aspecten van het huidige leven 
(daarbij hoort ook het milieu) moet omgaan alsof men hier een eeuwigheid zal 
wonen, en dat men tegelijk ook altijd klaar moet zijn om te sterven om hierna een 
eeuwigheid te leven, waarvan de aard bepaald wordt door hoe men zich in het 
huidige leven gedraagt. 
 
Intentie en daden 
Volgens de islam zal er aan het Einde der Tijden een Oordeelsdag zijn, waarop 
iedereen beoordeeld zal worden. Daartoe wordt tijdens het leven, door twee 
engelen, van iedereen een boek bijgehouden waarin alle goede en slechte daden 
opgeschreven worden. 
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“Wanneer de beide ontvangers, aan de rechter- en linkerkant zittend, [hem] zullen 
ontvangen, kan hij geen woord uitbrengen zonder dat er een bewaker 
klaarstaat” (Koran 50:17-18) 
Gedurende het hele leven, noteert de engel aan de rechterkant de goede daden voor 
+10 punten en de engel aan de linkerkant noteert de slechte daden voor – 1 punt. Uit 
die verhouding blijkt dat de Barmhartige God het goede in verhouding veel meer 
beloont dan Hij het kwade bestraft. 
Oordeelsdag zal niet eindigen, totdat de laatste rekening vereffend is. Wereldse 
bezittingen of macht zullen dan niet helpen. De beoordeling zal echter in eerste 
instantie gebeuren op basis van de intenties die men had. Had men goede 
bedoelingen en het loopt verkeerd af, dan zal Allah daar rekening mee houden, maar 
had men de bedoeling kwaad te doen, dan zit het al verkeerd van meet af aan: 
“Er is geen zonde voor u in datgene waarin gij u onvrijwillig vergist, maar wel in 
hetgeen uw hart zich heeft voorgenomen. Allah is Vergevensgezind, 
Genadevol.” (Koran 33:5) 
Het geloof in het hiernamaals is een zeer sterke aanmoediging om een deugdzaam, 
rechtschapen leven te leiden, en daarop een vreedzame maatschappij te bouwen. Het 
daarmee samenhangende geloof in het Laatste Oordeel, vormt ook de basis van 
Rechtvaardigheid. Volgens moslims zal op het Laatste Oordeel, iedereen voor Allah 
verschijnen, en zal elk voor zijn gedrag beoordeeld worden. Op die manier, kunnen 
mensen die in het huidige leven zwaar werden benadeeld, hopen op een rechtzetting 
van wat hen werd aangedaan. 
 
Beoordeling volgens… 
Volgens de islam, zal het criterium voor de beoordeling, het Woord van Allah zijn, 
zoals dat door de profeten aan alle volkeren ter wereld werd verkondigd. Diegenen 
die leefden volgens wat de profeten in hun midden hebben verkondigd, hebben 
daarbij niets te vrezen: 
“Zij die geloven, zij die het Jodendom aanhangen, de christenen en de sabiërs die in 
God en de laatste dag geloven en die deugdelijk handelen, voor hen is hun loon bij 
de Heer en zij hebben niets te vrezen noch zullen zij bedroefd zijn.” ( Koran 2:62) 
Dit vers uit de Koran moet echter voorzichtig worden geïnterpreteerd. In dit vers 
wordt namelijk geduid op de joden, christenen en sabiërs (precieze oorsprong onbekend, 

geloof met een profeet) die vóór de tijd van de profeet Mohammed (vzmh) leefden. Met 
de komst van de Laatste Profeet en het Heilige Boek dat aan hem werd geopenbaard, 
dienen zij zich ook aan de nieuwe richtlijnen te houden. 
 
Niet alleen het gedrag tegenover mensen 
Niet alleen het gedrag tegenover andere mensen zal beoordeeld worden, maar ook 
het gedrag tegenover de hele schepping met inbegrip van de dieren. Het doen van 
een goede daad tegenover een dier zal daarbij beoordeeld worden als het doen van 
een goed daad voor een mens, en het slecht handelen tegenover een dier zal 
behandeld worden als het slecht handelen tegenover mensen. Volgens de islam staat 
de mens niet boven de schepping, maar is hij er onderdeel van naast de andere 
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soorten. De mens is wel verantwoordelijk voor de schepping en zal daar op 
Oordeelsdag ook op beoordeeld worden. Vervuiling, verspilling, enz., van het milieu 
zullen dan ook aangerekend worden. Immers, een achtste van de heilige Koran 
handelt over ecologie en hoe de mens moet omgaan met het milieu. 
 
Enkele andere Koranverzen over het hiernamaals en de vergelding zijn: 
"Wie iets goeds deed ter grootte van een mosterdzaadje, zal het dan zien. En wie iets 
kwaads deed ter grootte van een mosterdzaadje, zal het dan zien." (Az-Zilzal, 99/7-8) 
"(Er wordt tegen hem gezegd:) "Lees jouw boek.  "Op deze Dag is jouw eigen ziel 
voldoende als berekenaar tegen jou." (lsrâ',17/14) 
"En Allah beloofde degenen die geloofden en goede werken verrichtten dat er voor 
hen vergeving en een geweldige beloning is." (Ma'ida, 5/9) 
"Welzeker, degenen die slechte daden verrichten, en door hun zonden omsloten zijn, 
zijn de bewoners van de Hel. Zij zijn daarin eeuwig levenden." (Baqara, 2/81) 
"Wie met een goede (daad) komt, voor hem is er (een beloning) als van tien daarvan, 
en wie met een slechte (daad) komt, dit wordt dan slechts vergolden met het gelijke 
en hun zal geen onrecht worden aangedaan" (An’am 16/160) 
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Dia 15 

 

De invloed van het geloof in het hiernamaals op de handelingen

CURSUSISLAM.BE

De engelen en het hiernamaals

15

Invloed op:

 Kinderen

 Ouderen

 Jongeren

 Zieken

 Rechthebbende

 Gezin

 Echtgenoten

 Angst en hoop

 

 

Doel: Inzien dat het geloof in het hiernamaals een bijdrage levert aan de betekenis 
van het leven van een individu. A.d.h.v. voorbeelden uit het dagelijkse leven inzien dat 
de mens beloond wordt voor zijn goede daden en daardoor wordt aangespoord tot 
het verrichten van goede daden en het voorkomen van slechte. 
 
De voordelen van het geloof in de Verrijzenis 
Na het geloof in God is geloof in de Verrijzenis het belangrijkste middel om een 
vredevolle sociale orde te verzekeren. Wie niet gelooft dat hij op een dag ter 
verantwoording zal worden geroepen voor wat hij in de wereld heeft gedaan, zal geen 
eerlijk en rechtvaardig leven leiden, dit kan niet worden verwacht. Maar iemand die 
altijd handelt in de overtuiging dat hij zich tegenover God moet verantwoorden bij de 
Oordeelsdag, in het andere leven, zal zeker gedisciplineerd en rechtvaardig leven. De 
Koran verklaart: 
‘In wat een situatie gij ook verkeert, welk deel van de Koran gij ook citeert, welke daad 
gij ook verricht, Wij zijn er getuige van als gij er helemaal in opgaat. Nog niet het 
gewicht van een atoom in de aarde en in de hemel ontsnapt aan uw Heer, noch is er 
niets smaller of groter, of het is opgetekend in een Duidelijk Boek.’ (Yunus, S10, A61) 
Wat we dus ook doen, weinig of veel, wordt door de nobele engelen opgetekend. Zij 
zijn daarvoor aangesteld. Bovendien weet God alles en is Hij zich helemaal bewust 
van al onze daden, bedoelingen, gedachten en inbeeldingen. Een individueel persoon 
die leeft in het volle bewustzijn van deze kennis zal echte vrede en geluk vinden in 
beide werelden. Een familie en een gemeenschap die bestaat uit dergelijke mensen, 
leeft als in het Paradijs. 
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Geloof in de Verrijzenis verhindert de jongeren om een verknoeid leven te leiden en 
doet hoop groeien in de harten der ouderen die dichter bij het graf komen met elke 
dag die voorbijgaat. Het is ook het geloof in de Verrijzenis die de kinderen de kracht 
en de taaiheid geeft om de dood van geliefden te kunnen dragen. Een kind dat gelooft 
dat het in een betere wereld verenigd zal worden met de geliefden die gestorven zijn, 
vindt echte troost in het geloof in de Verrijzenis. Iedereen, ouderen en jongeren, 
mannen en vrouwen, rijken en armen, heeft evenveel behoefte aan de Verrijzenis als 
aan lucht, water en brood. 
Geloof in de Verrijzenis betekent dat er vrede wordt opgenomen. Hiervoor moeten 
intellectuelen, die de vrede en de zekerheid willen bevorderen in het openbare leven, 
dit geloof benadrukken. Zij die overtuigd zijn van de juistheid van de volgende Koran 
verzen: ‘Wie iets goed doet, met het gewicht van een atoom, en wie iets slechts doet, 
met het gewicht van een atoom: verantwoording zal volgen.’ (al-Zilal, S99, A7-
A8) leeft een verantwoordelijk leven. Een gemeenschap die is samengesteld uit 
dergelijke mensen, zal echte vrede of geluk vinden. Als gij dit geloof inprent in de 
harten van jonge mensen, dan zullen zij niet langer een schadelijk element zijn in de 
maatschappij en stellen zij hun energie ten dienste van hun natie en de mensheid. 
 
Kinderen zijn zeer gevoelig en kwetsbaar. Zij zijn zeer onder de indruk van 
tegenslagen en gemakkelijk aangedaan door wat hen en hun familie overkomt. Als zij 
een familielid verliezen, als zij wees worden, dan doet dit hun leefwereld verduisteren 
en werpt hen in groot verdriet en wanhoop.  Dus, wat buiten het geloof in de 
Verrijzenis, geloof in vereniging met de geliefden die uitgeweken zijn naar het 
Hiernamaals, kan troost bieden voor het verlies van ouders, broers en zussen en 
vrienden? Alleen als een kind overtuigd is dat zijn of haar geliefde is heen gevlogen 
naar het Paradijs, naar een veel beter leven dan dit leven en dat ze op een dag 
opnieuw bij elkaar zullen zijn, zal hij of zij echte troost vinden om de wonde der 
scheiding te laten genezen, die door de dood is geslagen. 
 
En wat de ouderen betreft, welke vergoeding kan er bestaan voor hun voorbije jaren, 
hun kindertijd en hun jeugd die ze reeds achter zich hebben gelaten? Hoe kunnen zij 
getroost worden voor het verlies van hun geliefden, hun vrienden, hun echtgenoten, 
kinderen of kleinkinderen die hen reeds naar de andere wereld zijn voorgegaan? Hoe 
kan de doodsangst van hun harten worden verwijderd als het graf elke dag dichterbij 
komt? Hoe kunt ge hen de dood laten vergeten die ze zo diep voelen? Is het mogelijk 
om hen te troosten met steeds nieuwe levensvreugde? Slechts als gij hen hebt 
overtuigd dat het graf, dat als een draak verschijnt, met wijd open muil, eigenlijk een 
deur is naar een andere, betere wereld, of eenvoudigweg een mooie wachtkamer is 
om deze wereld te bereiken, dan kan er een vergoeding zijn voor alles wat ze reeds 
hebben verloren. 
In zijn onnavolgbare stijl, vertolkt de Koran de gevoelens van de ouderen, doorheen 
de tong van de Profeet Zacharias: 
‘Dit is een vermelding van de Genade van uw Heer, voor uw dienaar Zacharis: Toen hij 
Hem aanriep met een eerlijke, geheime aanroeping en zegde: ‘O Heer, bij beenderen 
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zelf zijn rot geworden en mijn hoofd draagt glanzend grijs haar. Mijn Heer! Ik heb 
nooit getwijfeld in mijn gebed naar U!’ (Maryam, S19, A2-A4) 
Hij vreesde dat zijn verwanten niet trouw genoeg zouden zijn aan zijn opdracht, na 
zijn dood. Daarom vroeg de Profeet Zacharias, vzmh, zijn Heer voor een zoon, een 
erfgenaam en vervuller van zijn opdracht, met deze hartverscheurende oproep. Dit is 
in feite de schreeuw van alle oude mensen. Geloof in God en de Verrijzenis geeft de 
ouden het goede nieuws: ‘Wees niet bang voor de dood, het is geen eeuwige 
uitwissing. Het is enkel een wisseling van werelden, een ontlasting van de 
vermoeiende taken van dit wereldse leven en een toegangsbewijs naar een eeuwige 
wereld waar alle soorten schoonheden en zegeningen op u wachten. De Genadevolle 
Ene Die u in deze wereld heeft gezonden en u hier zolang in leven heeft gehouden 
gedurende zo lange tijd, zal u niet alleen laten in de duisternis van het graf en de 
duistere gangen, die openen op een andere wereld. Hij zal U naar Zijn Aanwezigheid 
loodsen en u een eeuwig, gelukkig leven voorbereiden. Hij zal u zegenen met de 
overvloed van het Paradijs. Het is alleen in dit goede nieuws dat de ouderen echte 
troost zullen vinden en de dood met een glimlach zullen verwelkomen. 
 
Jongeren 
De mens heeft een unieke plaats tussen de schepsels. Hij werd geëerd met vrije wil 
om het eigen leven te kunnen ordenen. Deze vrije wil is de uiting van de Goddelijke 
Genade. Bij goed gebruik hiervan en het verrichten van goede daden, zal hij beloond 
worden met de vruchten der Genade. Geloof in de verrijzenis is een uiterst 
belangrijke en overtuigende factor die de mens aanspoort om de vrije wil op de juiste 
manier te gebruiken en af te zien van zondige daden en van het schaden van anderen. 
Zoals is verteld door Sahl ibn Sa’d, werd Gods Boodschapper, vzmh, ingelicht over een 
jongeman die zichzelf dagenlang in huis opsloot. De Boodschapper, vzmh, ging deze 
jongeman bezoeken. Toen hij de Boodschapper onverwacht voor hem zag, wierp hij 
zich in zijn armen en stierf op datzelfde ogenblik. De Boodschapper zei tegen de 
omstanders: 
‘Leg het lichaam van jullie vriend af. Vrees voor de Hel beangstigde hem sterk. Ik 
zweer bij Hem in Wiens hand het leven is, dat God hem zeker voor de Hel zal 
behoeden.’ (Ibn Kathir, Tafsir, 3, 539; geciteerd uit ‘Tarikh al-Dimashq door Ibn ‘Asakir.) 
De Koran verklaart: 
‘Zij die vrezen om voor hun Heer te staan en de lichamelijke verlangens afwenden, 
zeker, het Paradijs zal hun verblijf zijn.’ (al-Nazi’at, S79, A40-A41) 
In een ‘Hadith Qudsi’ zegt God: ‘Ik zal geen twee zekerheden verenigen, noch twee 
angsten’ (Kanz al-Ummal; 3.141, Hadith nr. 5878) 
Dit betekent dat degenen die Zijn straf vrezen terwijl ze in deze wereld zijn, tegen Zijn 
woede beveiligd zullen zijn in het Hiernamaals. Zij die zich tegen  Zijn woede beveiligd 
wanen in deze wereld, kunnen er niet van gered worden in het Hiernamaals. 
Toen hij op een keer een jongeman zag die protesteerde en zich moedig verzette 
tegen een onrecht, zie Kalief Umar: ‘een volk dat geen jongeren meer telt is tot de 
ondergang gedoemd’. De jongeren hebben een energie om dingen om te vormen. Als 
gij de jongeren deze energie laat verspillen in bijkomstigheden en buitenissigheden, 
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dan ondermijnt gij de toekomst van de natie. Geloof in de Verrijzenis verhindert de 
jongeren om wreedheden te begaan en hun energie te verknoeien op voorbijgaande 
pleziertjes. Het leidt hen naar een gedisciplineerd leven en een nuttig, deugdzaam 
burgerschap in de maatschappij. 
 
Zieken 
Geloof in de Openbaring is een bron van troost, ook voor de zieken. Een gelovige 
patiënt, die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt, denkt: ‘Ik ga sterven, niemand kan mij 
nog genezen of langer laten leven. Gelukkig weet ik dat ik naar een plaats zal gaan 
waar ik voor eeuwig mijn gezondheid en mijn jeugd zal terugvinden, iedereen is 
immers voorbestemd om te gaan. Het is door een dergelijk geloof dat de geliefde 
dienaren van God, de Profeten en de heiligen, de dood hebben verwelkomd met een 
vreugdevolle glimlach. De laatste der Profeten, Mohammed, vzmh, sprak tijdens de 
laatste minuten van zijn leven: ‘O God!, ik verlang naar het eeuwige gezelschap in de 
eeuwige wereld.’ Hij had zijn Gezellen een dag eerder ingelicht: ‘God heeft aan één 
van Zijn dienaren de keuze gelaten tussen het genot van de schoonheden van deze 
wereld, zolang hij wilt en dat wat bij God is. De dienaar koos wat bij Hem is.’ 
De dienaar die overbleef om te kiezen tussen de wereld en het Hiernamaals was de 
Boodschapper zelf. De Gezellen begrepen wat hij bedoelde en barstten uit in tranen. 
Op dezelfde manier boog Kalief Umar zich voor God neer, toen hij reeds regeerde 
over een uitgestrekt gebied van de westelijke grenzen van Egypte tot de hooglanden 
van Centraal-Azië. Hij zuchtte: ‘Ik ben niet langer in staat om mijn 
verantwoordelijkheid te vervullen. Laat mij sterven en neem mij mee naar Uw 
Aanwezigheid.’ Het was het verlangen om naar de andere wereld te gaan, de wereld 
der eeuwige schoonheden, en de zegening met de visie van de eeuwig Mooie Ene, die 
de Profeet, Umar en talloze andere Moslims ertoe aanzette om de dood te verkiezen 
boven het leven in deze wereld. 
 
Rechthebbende 
De wereld is een mengeling van goed en kwaad, juist en verkeerd, het mooie en het 
lelijke, de onderdrukker en de onderdrukte. Vele verkeerde zaken worden niet 
opgemerkt en vele onrechtvaardig behandelde mensen kunnen hun rechten niet 
terugwinnen. Het is alleen het geloof in de Verrijzenis in een andere wereld, waar 
rechtvaardigheid zal heersen, wat de onderdrukten en de onrechtvaardig 
behandelden zal troosten. Het is ook dit geloof dat hen zal verhinderen om wraak te 
zoeken tegen hun onderdrukkers. Op dezelfde manier zullen diegenen die aan ziekten 
en aandoeningen lijden, troost vinden in het geloof in de Verrijzenis. Zij geloven dat 
wat hen ook overkomt, hun zonden uitwist en alle goederen die zij verloren zijn in 
natuurrampen zullen hen in het Hiernamaals teruggegeven worden. In het 
hiernamaals krijgen ze hiervoor een beloning alsof ze de verloren goederen als 
aalmoes hadden gegeven. 
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Gezin 
Geloof in de Verrijzenis zal een huis ook in een Paradijselijke tuin veranderen. In een 
huis waarin de jongeren hun genot nastreven, zal geen aandacht worden gegeven aan 
religieuze gevoelens en praktijken, de ouders zullen bezig zijn met zich te verrijken en 
met alle fantasieën van het leven. De grootouders zullen naar een armentehuis 
worden gestuurd of voor hun troost aangewezen zijn op schoothondjes of katten. Die 
moeten dan de liefde vervangen die ze van hun kinderen en kleinkinderen moesten 
krijgen. In een dergelijk huis krijgen de ouderen geen respect en is het leven een 
zware last om te dragen. Het geloof in de Verrijzenis zal iedereen aan de eigen 
verantwoordelijkheid herinneren. In zulke families wordt wederzijdse respect en 
liefde gevoeld, als een aroma dat het huis doordringt. 
 
Geloof in de Verrijzenis leidt de echtgenoten in een gezin er ook toe om elkaar meer 
te beminnen en te respecteren. Elke liefde die voor uiterlijke, lichamelijke schoonheid 
wordt gevoeld is beperkt tot een kort, voorbijgaand leven in de wereld. Dit heeft 
weinig waarde en verdwijnt meestal kort na het begin van het huwelijk. Maar als de 
echtgenoten elkaar beminnen en geloven dat hun huwelijk eeuwig zal verder duren in 
de andere wereld, waar zij steeds jong zullen blijven en hun schoonheid behouden, 
dan zal hun liefde voor elkaar niet verdwijnen wanneer ze oud worden en geleidelijk 
hun schoonheid verliezen. Als hun familieleven dan is gebaseerd op het geloof in de 
Verrijzenis, dan leven zij reeds als het ware in het Paradijs. Als op dezelfde manier, de 
orde in een land gebaseerd is op het geloof in de Verrijzenis en op het geloof in een 
andere wereld waar iedereen zich zal moeten verantwoorden voor de daden die in 
het aardse leven zijn verricht, dan zal het leven in een dergelijk land nog veel beter 
zijn dan wat Plato beschreef in zijn ‘Republiek’ of al-Farabi (in het Latijn: Alpharabios) 
in zijn :’Madinat al Fadila’, de stad der deugden. Het zal zijn zoals in Medina in de tijd 
van de Profeet, vzmh, of de Moslimlanden onder de regering van de Kalief Umar, 
moge God tevreden zijn over hem. 
 
Angst en hoop 
Om beter te kunnen begrijpen hoe de Profeet, vzmh, die maatschappij opbouwde, 
moeten we enkele voorbeelden geven van zijn uitspraken over het leven in het 
Hiernamaals en over de Verrijzenis. 
Op een keer zei hij: 
‘O mensen! Gij zult blootsvoets verrijzen, naakt en onbesneden. Luister aandachtig 
naar mij: Abraham, vzmh, zal als eerste worden gekleed. Neemt mijn woorden in acht: 
Op die dag zullen er uit mijn Gemeenschap mensen van de linkerkant worden 
genomen en naar mij toegebracht (worden). Ik zal zeggen: O God! Deze zijn mijn 
Gezellen! Er zal mij worden gezegd: gij weet niet welke onaangename zaken zij na u 
hebben gedaan. Dan zal ik spreken zoals de rechtvaardige dienaar, Jezus, sprak: Ik 
was een getuige over hen, terwijl ik in hun midden verbleef. Toen Gij mij verhief, toe 
werd Gij hun toezichter. Gij zijt Getuige over alle dingen. Als Gij hen straft, zijn Zij uw 
dienaars. Als Gij hen vergeeft dan zijt Gij zeker de al-Wijze, de Al-Machtige. (Bukhari, 
Anbiya’, 8.48; Muslim, Janna, 56; Tirmidhi, Qiyama, 3.) 
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In een andere ‘Hadith’, vermeld door Anas, zegt God’s Boodschapper, vzmh: 
‘Omdat God hen heeft geschapen, hebben de kinderen van Adam geen ervaring met 
een gebeurtenis die erger is als de dood. Nochtans is de dood gemakkelijker dan wat 
er op volgt. Zij zullen zulke angsten ondergaan, dat zweet hun lichamen zal bedekken 
totdat het als een teugel rond hun kin wordt, tot het uitgroeit tot iets als een zee, 
waarop, indien gewenst, schepen kunnen varen.’ (Ahmad ibn Hanbal, Musnad, 3. 154) 
Bukhari en Muslim tekenden het volgende verhaal op van Abu Hurayra. 
De Profeet sprak: ‘Mensen zullen verrijzen in 3 groepen. Zij die vrees voor God 
combineerden met de verwachting, zelfs in uiterste angst voor God’s oordeel 
twijfelden ze niet aan Zijn genade en vergevingsgezindheid. De tweede groep zijn zij 
die naar het Paradijs trachten te gaan ‘gezeten op een muilezel’, in kleine groepjes van 
twee, drie, vier…tot tien. Zij hebben immers dikwijls gefaald in deze wereld. De 
anderen zullen in het Vuur worden verrezen, zij verrichtten immers voortdurend daden 
die op elk uur van de dag, het Helse vuur verdienen. Als zij in de voormiddag gaan 
slapen dan zal de Hel met hen meeslapen. Als zij de nacht bereiken dan zal de Hel 
samen met hen de nacht bereiken. Als zij de ochtend bereiken, dan zal de Hel samen 
met hen de ochtend bereiken en als zijn de avond bereiken, dan zal de Hel samen met 
hen de avond bereiken.’ (Bukhari, Riqaq, 45 / Muslim, Jannah, 59 / Nasa’i, Jana’iz, 
118) 
Door deze en soortgelijke waarschuwingen bracht Gods Boodschapper, vzmh, zijn 
Gezellen de vrees voor de Hel bij. Door de goede berichten die hij over het Paradijs 
bracht, wekte hij in hen een verlangen op naar het Paradijs. Daardoor leefden de 
Gezellen in het sterke bewustzijn van Goddelijke beloning en straf. Zij waren zo 
gevoelig voor hun religieuze plichten en de rechten der mensen dat bijvoorbeeld, 
twee van hen eens verschenen voor de Boodschapper om een meningsverschil tussen 
hen te beslechten. Na hen gehoord te hebben zei de Boodschapper, vzmh: ‘Ik ben een 
mens zoals gij en zal dus oordelen naar wat gij mij hebt verteld. Het is mogelijk dat 
één van u met méér overtuigingskracht spreekt dan de ander, dan zou ik in zijn 
voordeel kunnen besluiten. Nochtans zal God juist oordelen in het Hiernamaals, 
volgens de waarheid in deze kwestie. De onrechtvaardige zal dan zijn straf ontvangen 
en de onschuldige zal worden vrijgesproken.’ 
Dit was voor de Gezellen voldoende om af te zien van het recht dat zij opeisten. De 
Boodschapper, vzmh, gaf hen de raad: 
‘Ga, en verdeel de betwiste goederen in twee delen en laat dan het lot beslissen. Elk 
van u zou moeten toestemmen met het verkregen deel, zonder ongemak te voelen’ 
(Bukhari, Shahada, 27. Muslim, ‘Aqdiya, 4. Abu Dawud, ‘Adab, 87) 
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