
Vrijdag, 03.02.2022 
Voortreffelijkheid is alleen met taqwa  

 َوِلَباُس التَّْقٰوى   ﴿
ࣞ
ً يشا ي َسْوٰاِتكُْم َورٖٓ ي ٰاَدَم قَْد اَْنَزْلَنا َعلَْيكُْم ِلَباساً ُيَوارٖٓ َيا َبن ٖٓ
ِ لَعَلَُّهْم َيذَّكَُّروَن    ﴾ ٰذِلَك َخْير ٌؕ ٰذِلَك ِمْن ٰاَياِت ّٰللاه

 :ملسو هيلع هللا ىلص  قَاَل َرسُوُل ّللَاه 
 « َوالتُّقَى، َواْلعَفَاَف َواْلِغَنى اللَُّهمَّ إِن ِى أَْسأَلَُك اْلُهَدى  » 

Beste moslims! 
In de Islam, een geloof dat is gezonden voor het 
welzijn van de mensheid wordt voortreffelijkheid 
niet gemeten aan de hand van afkomst, familie, rang 
of positie. Allah, de Rab der werelden zegt in het 
volgende vers dat voortreffelijkheid alleen met 
taqwa plaatsvindt: “De meest edelmoedige onder 
jullie bij Allah is degene van jullie die zich het 
meest bewust is van zijn 
verantwoordelijkheden.”1 
Het beste voorbeeld voor de mensheid is onze 
profeet (vzmh) en hij zei: “De meest 
voortreffelijke mensen zijn in mijn ogen 
degenen die taqwa hebben, ongeacht wie zij zijn 
en welke rang en positie zij ook hebben.”2 Hij 
verklaarde dat het belangrijkste criterium bij het 
beoordelen van mensen niets anders zou kunnen 
zijn dan taqwa.  
 
Beste gelovigen! 
Islamitische geleerden gaven taqwa een betekenis 
als: ‘vrees voor Allah’. Taqwa betekent ook vrees 
maar deze vrees heeft betrekking om iemand te 
kwetsen die van je houdt. Het benadrukt respect en 
verantwoordelijkheid jegens de Schepper uit. In 
deze context hebben gewaardeerde geleerden taqwa 
met de volgende woorden uitgelegd: “bewustzijn van 
verantwoordelijkheid jegens Allah". Het 
verantwoordelijkheidsbesef jegens onze Rab, Die 
ons uit het niets heeft geschapen, wordt 
gerealiseerd door Allah te gehoorzamen en te 
proberen om Zijn Tevredenheid te krijgen en Zijn 
straf te vermijden. 
Wanneer we het woord taqwa op deze manier 
evalueren, dan heeft het dezelfde betekenis als 
dienstbaarheid jegens Allah. Het is een belangrijke 
plicht van elke gelovige -die voor beproeving naar 
deze wereld is gestuurd- om met taqwa te leven. 
Allah (swt) zegt het volgende tegen zijn dienaren: 
“O jullie die geloven, wees je bewust van Allah 
zoals het behoort en sterf niet (dan) behalve als 

 
1 Al-Hujurat 49:13 
2 İbn Hanbel, V, 236 

moslims.”3  
Beste aanwezigen! 
In de Islam worden mensen niet gerespecteerd 
vanwege hun wereldse status en rang. Als een man 
een heerser van de wereld wordt, zal hij uiteindelijk 
een stuk grond van twee vierkante meter betreden. 
Ook als hij zo rijk is als Karun (Korach), dan noch 
zou hij al zijn rijkdom achterlaten als die dag 
aanbreekt. We mogen niet vergeten dat jeugd en 
schoonheid tijdelijk zijn. Gelovigen die zich bewust 
zijn van de waarheid van het leven worden niet 
misleid door de pronken en versieringen van de 
kortstondige wereld. Onze Rab waarschuwt ons als 
volgt: “O kinderen van Adam! Wij hebben jullie 
kledij neergezonden om jullie schaamdelen te 
bedekken, en bij wijze van verfraaiing. En het 
gewaad van taqwa is het beste. Dat behoort tot 
de tekenen van Allah, opdat zij zich dat wellicht 
ter harte nemen.”4  Echte respect, waardigheid en 
eer worden niet bepaald door onze positie in de 
samenleving maar wordt bepaald in de waardering 
van Allah(swt). 
 
Beste broeders, zusters! 
Abdullah (b. Mesud) heeft overgeleverd dat onze 
Profeet als volgt doe’a deed: "O Allah, ik vraag U 
om leiding, vroomheid, kuisheid en rijkdom van 
het hart."5 Laten we niet vergeten dat deze wereld 
tijdelijk is en het hiernamaals eeuwig. Laten we 
ernaar streven om taqwa te bezitten zodat we door 
Allah vergeven worden en Zijn eeuwig Paradijs 
kunnen betreden. 
Moge Allah ons tot een van zijn gelukkige dienaren 
laten behoren die bewust zijn van hun 
dienstbaarheid en dus taqwa bezitten en behoren tot 
degenen die Zijn Tevredenheid winnen. Amin  

 

 
3 Al-Imran 3:102 
4 A’râf  7:26 
5 Müslim, Zikir, 72 


