
Vrijdagpreek, 12.08.2022 
Het belang van kennis 

﴿   
 َوََل تَعَْجْل بِالْقُْرٰاِن ِمْن قَبِْل اَْن يُقْٰضٰٓى اِلَيَْك َوْحيُهُؗ

ُّۚ
ُ الَْمِلُك الَْحق  فَتَعَالَى ّٰللاه

ِ ِزْدٖني ِعلْما    ﴾ َوقُْل َرب 

ِ بِْن َعْمر   ِ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َعبِْد َّللاه  أَنههُ َكاَن يَقُولَعِن النهبِي 
اللَُّهمَّ إِن ِى أَعُوذُ بَِك ِمْن قَلٍْب َلَ يَْخَشُع َوِمْن ُدَعاٍء َلَ يُْسَمُع َوِمْن نَفٍْس َلَ  » 

« .تَْشبَُع َوِمْن ِعلٍْم َلَ يَنْفَُع أَعُوذُ بَِك ِمْن هَُؤَلَِء اْْلَْربَعِ   

 
Beste broeders, zusters! 
Eén van de zaken waar de Islam veel belang aan 
hecht is ongetwijfeld kennis. De Koran -dat de ware 
bron van ons geloof is- wordt ongeveer op 750 
plaatsen verwezen naar kennis. Dit aantal onthult 
de waarde van kennis en de kennisactiviteiten in de 
Koran. In verschillende verzen zegt onze Rab het 
volgende over de waarde van kennis en geleerden. 
“Zijn degenen die kennis hebben gelijk aan 
degenen die geen kennis hebben?”1 “Allah 
verheft  in rangen de gelovigen onder jullie en 
degenen aan wie kennis is geschonken.”2 “En 
alleen degenen van Zijn dienaren met kennis 
zijn zich bewust van Allah.”3  
 
Beste gelovigen! 
Eén van de namen van Allah, de Rab der werelden is 
Al-Alim. Deze naam betekent ‘kennis hebben tot in 
de kleinste details van datgene dat verborgen, open, 
verleden, toekomst is’. De Koran legt in het kort de 
kennis van onze Rab als volgt uit: “En indien alle 
bomen op de aarde pennen waren en de zee 
(inkt was), aangevuld met nog zeven zeeën, dan 
(nog) zouden de woorden van Allah niet 
uitgeput raken. Allah is Almachtig, Alwijs.”4 
Onze Rab wil ook dat wij de nodige belangstelling 
en waardigheid voor kennis hebben. Allah sprak de 
Boodschapper van Allah (vzmh) als volgt in de 
Koran: “Verheven is Allah, de Heerser, de Ware. 
En haast je niet met de Koran, voordat de 
openbaring aan jou geheel is voltooid en zeg: “O 
mijn Rab, doe mij in kennis toenemen.”5 In dit 
vers geeft men de boodschap dat moslims kennis 
dienen op te doen. Vanuit het islamitische oogpunt 
is het belangrijkste doel van kennis ‘Marifetullah’. 
Met andere woorden, Allah kennen en weten. Moge 
onze Rab ons tot Zijn dienaren maken die Hem goed 
kennen.  
 

 
1 Zumer 39:9 
2 Mujadala 58:11 
3 Fatir 35:28 

Beste moslims! 
Natuurlijk is alle informatie die nuttig is voor mens 
en samenleving waardevol. Door de geschiedenis 
heen hebben moslims alle soorten kennis en 
wetenschappelijke kennis gerespecteerd die 
bijdragen aan de vooruitgang van de mensheid en 
leiden tot de welvaart van de samenleving. Ze 
hebben echter geprobeerd weg te blijven van kennis 
die niet in het voordeel van de mensheid is. Onze 
profeet (vzmh) deed als volgt doe’a: “O Allah! Ik 
zoek mijn toevlucht bij U tegen een hart dat 
geen ontzag voelt, gebed dat niet wordt 
aanvaard, een begeerte die niet tevreden is en 
kennis die geen nut heeft.”6 Een moslim die 
Islamitische morele waarden heeft, onthoudt zich 
ervan te praten over zaken waarvan hij geen kennis 
heeft en zal nooit betweter zijn. Hij doet geen 
kennis op om betweter te worden. Hij wordt een 
aspirant van kennis die hem ten goede komt.  Hij is 
nederig voor de kennis van Allah, wetende dat zijn 
kennis in vergelijking zelfs niet een druppel in de 
zee is.  
 
Beste aanwezigen! 
Het is natuurlijk belangrijk dat moslimgeneraties 
onderwijs krijgen in moderne onderwijsinstellingen. 
Ze moeten dit echter doen om kennis te vergaren, 
levensonderhoud te voorzien en nuttig te zijn voor 
de mensen voor de Tevredenheid van Allah. Naast 
kennis die gericht is op het welvaren van deze 
wereld, dienen we ons ook zorgen te maken over het 
geven van Islamitische kennis aan onze kinderen 
zodat we in ons hiernamaals investeren. Om deze 
reden dienen we te zorgen voor de continuïteit van 
onze kinderen aan de onderwijsprogramma’s van 
onze moskeeën, vooral in de regio’s waar we een 
minderheid zijn.  
Moge Allah ons tot een van Zijn dienaren laten 
behoren die het belang van kennis beseffen en dit 
praktiseren. Amin 

 

4 Luqman 31:27 
5 Taha 20:114 
6 Tirmizi, Deavat, 68 


