
HET EINDE
“Alles zal vergaan behalve Allah.” [28:88]

Op het einde, “zal Allah de hemelen oprollen ...”
en net zoals Hij “de eerste schepping heeft voortgebracht, 

zal Hij een nieuwe schepping produceren.” [21:104]

DE TERUGKEER
“Allah geeft jullie leven, Dan laat Hij jullie sterven en 

dan brengt Hij jullie bijeen voor de Dag des Oordeels.” 
[45:26]

Een Gelukkige Afloop
‘Waar geluk’ wordt bereikt wanneer je het doel van 

jouw leven kent en vervult. Allah zegt: “Ik heb
de djinn en de mensheid niet geschapen behalve

om Mij te aanbidden.” [51:56]

Gelovigen weten dat alles “aan Allah toebehoort
en zeker naar Hem terugkeert.” [2:156]

Alleen Allah kent de tijdspanne van elk schepsel
en van Zijn gehele schepping.

Gelovigen doen hun uiterste best om een goede afloop 
van dit wereldse leven te bewerkstelligen, door zich te 

houden aan Allah’s leidraad vanuit de Qor’aan en de Weg 
van Profeet Mohammed (vzmh) te volgen. Verzekerd 

zijnde van Verantwoording af te moeten leggen 
tegenover Allah, bidden gelovigen voor Allah’s Genade 
op de Dag des Oordeels, wanneer Hij zal oordelen met 

Perfecte Gerechtigheid. [21:47]
“De persoon die bespaard wordt van het Hellevuur

en toegelaten wordt tot het Paradijs zal 
zeker succesvol zijn.” [3:185]

Dit is de waarheid van Allah.
Leer Allah beter kennen; lees de Qor’aan.

Geef je aan Hem over; wees een beter persoon.
Dien Zijn Schepping; help een betere wereld te maken.

Leef op de juiste manier van Islam; wees gelukkig.

Allah weet het ‘t beste.
Door: Fatima Ebrahim Munshi 

Vertaling door: Khadijah Monica

Sommigen beweren: “Eén God, maar veel paden.” Zou 
God Zijn Profeten verschillende religies onderwijzen die 

tegenstrijdige beschrijvingen van Hemzelf bevatten?

Tijden zijn veranderd, maar de Schepper van de Tijd is 
nog steeds hetzelfde! En zo is de religie die Hij ons gaf.

“De religie bij Allah is Islam: Onderwerping aan 
Zijn Wil.”[3:19] “... dezelfde religie die aan alle Profeten 

is gegeven.”  [42:13]

“Als iemand een andere religie dan Islam zoekt, zal het 
nooit van hem worden aanvaard en zal hij een verliezer 

zijn in het Hiernamaals.” [3:85]

Allah heeft alle Profeten 
gezonden met Islam’s 
universele oproep:

God,
Mensheid

Religie

Moslims respecteren andere geloven, omdat Allah 
iedereen de vrijheid heeft gekregen om te kiezen. “Er 
is geen dwang in Religie, de waarheid is duidelijk van 

dwaling te onderscheiden.” [2:256]

Onze Schepper is ook onze Gids. Door middel van 
Profeten en Geopenbaarde Boeken leert Hij ons de juiste 

manier om Hem te aanbidden:

Alleen, zonder partners of deelgenoten
Onwaarneembaar, zonder afbeeldingen en standbeelden
Direct, zonder tussenpersonen te vereren, zoals Profeten, 

engelen, priesters, heiligen - levend of dood
Puur, zonder bijgelovigheden en het toewijzen van

Allah’s Perfecte Eigenschappen van Kennis, Bescherming, 
Macht etc, aan geschapen dingen. Dit omvat ook sterren,  

graftombes, geesten, waarzeggers, bomen, afgodsbeelden, 
dieren, amuletten,en geknopen touwtjes (om je pols)

Volg Profeet Mohammed’s (vzmh) voorbeeld.

Allah op de verkeerde manier aanbidden evenals valse 
goden aanbidden, is de ergste vorm van onwetendheid, 
ondankbaarheid en onrechtvaardigheid en de grootste 
zonde. Dan zouden goede werken in dit leven nutteloos 
kunnen blijken op de Dag des Oordeels, in het Hiernamaals.

Islam zegt: Aanbid de Schepper, niet Zijn Schepping,
... of jouw eigen creaties!

ÉÉN God, ÉÉN Religie
ISLAM IS TRUTH
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ÉneDe
DIE ONS GEMAAKT HEEFT

Aanbid ALLAH ... op de Juiste Manier

Het leren kennen van onze Schepper 
via authentieke bronnen geeft Leven 
zijn ware betekenis en gelukzaligheid



De Barmhartige 
De Genadevolle 
De Alwetende 
De Alhorende 
De Alziende 
De Almachtige 

Het kennen van Allah vervult de harten van de 
gelovigen met ontzag, geloof, hoop en liefde voor 
Hem. Zij weten dat alleen Allah het waard is om 
aanbeden te worden. Zij geven zich blij over -als 
Moslims- aan Zijn Wil, oprecht zoekend naar Zijn 

welbehagen in elke gedachte, woord en daad.

Geen man
Geen enkele taal kan Allah adequaat beschrijven.    

Het gebruik van voornaamwoorden zoals ‘Hij’, 
‘Hem’ en ‘Wij’ zijn niet bedoeld om menselijke 

eigenschappen aan Allah toe te schrijven.

Islam humaniseert de Schepper niet, noch kent het 
goddelijkheid toe aan Zijn Creaties.

“Geen sluimer of slaap overmant Hem ... en het 
waken en beheren van beide (de hemelen en de 

aarde) vermoeit Hem niet, want Hij is de Verhevene,          
de Geweldige.” [2:255] 

Geen team
Allah is geen “Opperwezen” dat aan het hoofd staat 
van een team van “kleinere assistent-goden”. Allah 
heeft geen partners of deelgenoten, ongeacht of ze 
gelijk, superieur of ondergeschikt zouden zijn. Geen 

‘rivaliserende goden’ concurreren met Allah.

“(Als er meerdere goden waren) zou elke god anders 
dat wat hij schiep voor zich houden, en sommigen 

van hen zouden zeker anderen hebben overweldigd!” 
[23:91]

Van Allah’s Goddelijke Attributen kunnen bijvoorbeeld 
geen ‘sub-goden’ (of ‘godinnen’) worden gemaakt; 

bijvoorbeeld de ‘god van het geluk’ of de ‘godin 
van genade’. Allah is De ‘Onwaarneembare’                    

en De ‘Ondeelbare’!

Geen familiemens
Allah heeft geen ouders, kinderen, broers of 

zussen of echtgenoten! “En hoog verheven is De 
Majesteit van onze Heer: Hij heeft geen vrouw, noch                  

een zoon genomen.” [72:3]

Geen drie-eenheid
Allah waarschuwt ons: “Ze geloven niet, degene die 

zeggen: ‘Allah is één van de drie in een drie-eenheid’, 
want er is geen god behalve één God.“ [5:73]
Inderdaad zei de profeet Jezus: “Aanbid Allah,       

mijn Heer en jullie Heer.” [5:72]

Allah is geen ... Wie is ALLAH?
Alle lof is voor Allah, Heer van de werelden [1:2]

De Eeuwige Schepper 
Allah is oneindig, buiten tijd en ruimte. Hij is niet 

gecreëerd. Hij bestond vóór de Schepping en zal na 
zijn Einde blijven. “Allah is de Eeuwig-Levende, 

de Zelfbestaande.” [2:255]

Dingen bestaan alleen vanwege de Wil van Allah. Allah 
is de Schepper van het universum. “Wanneer Allah enige 

kwestie besluit, zegt Hij: ‘Wees!’ en het is.” [2:117]

“Aan Allah behoort de heerschappij van de hemelen en 
de aarde, en alles wat daarin is, en Hij is het Die macht 
over alle dingen heeft.” [5:120] (Allah is) die alle dingen 

reguleert en bestuurt.” [10:3]

Allah is niet de God voor alleen Moslims
Hij is de Schepper en Onderhouder van jou en mij, 

en alles in het universum!

Allah heeft alle Profeten gezonden, waaronder Adam, 
Noach, Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed (vzmh) 
om dezelfde boodschap van Islam over te brengen: 

“Aanbid niemand anders dan Allah”. [21:25]
Allah gebood de Profeet Mohammed (vzmh) om 

aan iedereen te verklaren: 
“Allah is onze Heer en jullie Heer.” [42:15]

Waar is Allah?
Allah is de onwaarneembare Schepper. Allah is altijd 
anders dan wat de menselijke geest zich maar kan 
voorstellen. Hij lijkt op geen enkele manier op Zijn 

schepping. “Niets is zoals Hij.” [42:11]

Allah bestaat zonder vorm of plaats. Hij is niet in 
Zijn creaties of een deel ervan. Is Allah ver van ons 
verwijderd? Nee, integendeel, we zijn nooit alleen! 
“Hij is bij jullie, waar jullie ook mogen zijn, want 

Allah ziet (alles) wat jullie doen.” [57:4]

We zijn niet in staat om God volledig te kennen op 
eigen kracht. We kunnen God beter leren kennen door 

hetgeen God over Zichzelf heeft onthuld in 
authentieke bronnen.

De authentieke beschrijving van God is te vinden in de 
Qor’aan, het exacte Woord van God, in het Arabisch, 
geopenbaard aan Zijn laatste en universele Profeet, 

Mohammed (vrede zij met hem).

God Kennen
In islam, is het kennen van God de sleutel om echt 
gelukking te zijn in dit leven en het Hiernamaals.

Zuiver monotheïsme
Het geloof in één God gebaseerd op authentieke 

bronnen, vrij van irrationele door de mens gemaakte 
doctrines, maakt Islam tot het enige zuivere 

monotheïstische geloof.

De Qor’aan begint met 
“In De Naam van Allah, ...” [1:1]

God noemt zichzelf ‘Allah’ in de Qor’aan.
 Deze Arabische naam is de eigennaam, die uniek is 

voor De Enige God. Het heeft geen meervoud
 en is gendervrij.

Moslims over de hele wereld noemen God ‘Allah’. 
Iedereen - ongeacht taal en overtuiging – zou God bij 
Zijn eigennaam ‘Allah’ mogen aanroepen, maar dan 

moeten zij alleen wel de Waarheid over Allah vertellen; 
hetgeen Hijzelf heeft geopenbaard in de Qor’aan.

Zeg: “Hij is Allah, de Enige (God), Uniek; 
Allah, de Eeuwige, Zelfgenoegzame (Degene van wie iedereen 

afhankelijk is, terwijl Hij onafhankelijk is van allen); 
Hij heeft niet verwekt, noch is Hij verwekt; 

En niemand is (in enig opzicht) aan Hem gelijk.” [112:1-4]

Allah is de Unieke Enige

HET BEGIN
Er is geen toeval in het universum.

 Wetenschappers zeggen dat het universum een 
begin had. Het begon met de “Big Bang” vanuit het 
niets. Wie heeft de oorsprong van het universum 

God’s Naam

ALLAH NOEMT ZICHZELF OOK:

(ar-Rahmaan)
(ar-Rahiem)
(al-’Aliem)
(as-Samie’)
(al-Basier)
(al-Qaadir)


