
 
Lieve Nasirat,  

Assalamoaleikum warrahmatullahi 
wabarakatuhu,  

Dit is de eerste circulaire van dit jaar. Tijdens de 
regionale klas hebben we geleerd over de vijf zuilen 
van de Islam. In deze circulaire gaan we het hebben 

over de zes geloofspunten van de Islam. Lees de 
nieuwsbrief (samen met je moeder) goed door als 

voorbereiding op je ijlaas.  
Vergeet ook niet aantekeningen te maken 

van wat je leert, zodat je deze in je 
portfolio kunt stoppen. Succes!

Nasirat-  
-ul-

Ahmadiyya 
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Het geloof (Ieman) is het fundament van Islam. Fundament betekent dat het daarop 
is gebouwd, het is de basis. Als je een gebouw bouwt, heeft het gebouw eerst een 
ondergrond nodig om een huis op te bouwen, de ondergrond is de basis of het 
fundament van een gebouw.  Zo is voor de Islam het geloof (Ieman) de basis van 
onze religie.


De Heilige Profeet Mohammedvzmh zei:   De vereisten van Ieman (geloof) is dat men 
gelooft in Allah, in Zijn Engelen, en in Zijn boeken en in Zijn Profeten en de dag des 

Oordeels en dat men gelooft in de het geen dat is bepaald (Het lot, de Wil) door Allah over goed en 
kwaad (Bron: Muslim) 

De 6 geloofspunten van Islam zijn: 


1. Geloof in de Eenheid van God

2. Geloof in de Engelen van Allah

3. Geloof in de boeken van Allah

4. Geloof in de Profeten van Allah

5. Geloof in het hiernamaals

6. Geloof in het Lot (Wil van Allah, hetgeen dat door Allah is bepaald)


Over de eerste vijf geloofspunten vinden we in de Heilige Koran het volgende vers. 


Allah zegt in de Heilige Koran: O gij die gelooft, gelooft in Allah en Zijn boodschapper en in het Boek 
dat Hij Zijn boodschapper heeft geopenbaard, en in het Boek, dat Hij voordien openbaarde. En wie 
Allah en Zijn engelen en Zijn Boeken en Zijn boodschappers en de laatste Dag verwerpt, is waarlijk 
ver afgedwaald. (Heilige Koran; hoofdstuk 4, vers 137)


Over het zesde geloofspunt vinden we in de Heilige Koran het volgende vers.


Allah zegt in de Heilige Koran: Aan Wie het Koninkrijk der hemelen en der aarde toebehoort, Hij heeft 
zich geen zoon genomen noch heeft Hij een mededinger in Zijn Koninkrijk, Hij heeft alles geschapen, 
en het de juiste maat gegeven.(Heilige Koran; hoofdstuk 25, vers 3)


Allah zegt in de Heilige Koran: En Hij zal hem onderhouden vanwaar gij het niet 
verwacht. En voor hem, die zijn vertrouwen in Allah stelt, is Allah toereikend. 
Voorwaar, Allah volbrengt Zijn voornemen, Hij heeft voor alles een maatstaf 
bepaald. (Heilige Koran; hoofdstuk 65, vers 4)

We gaan deze zes geloofspunten behandelen. 


GELOOF

ALLAH

ENGELEN

BOEKEN

PROFETEN

HIERNAMAAL
S

HET LOT

De zes geloofspunten



 De eenheid van God is waar alle Moslims in geloven. God is Éen. We hoeven 
maar om ons heen te kijken en zien wij dat de wereld een Schepper heeft. En 
dat deze maker Éen is. Alles is zijn schepping, alles is afhankelijk van Hem en 
kan alleen bestaan als het Zijn Wil is. Hij is zonder zoon of dochter, of vader of 

moeder. Hij is Enig en Uniek. In de Heilige Koran is veel te vinden over de Eenheid 
van God.   

Hoofdstuk 112 uit de Heilige Koran, genaamd Surah Ichlas, dat ‘Gods Eenheid’ 
betekent, wordt veel wordt gelezen door de Moslims in hun gebeden.  

Allah zegt in de Heilige Koran: In de naam van Allah de Barmhartige, de 
Genadevolle.  
Zeg hij Allah is de enige. Allah is zichzelf-genoeg, eeuwig. Hij verwekte niet, noch 

werd Hij verwerkt. En niemand is Hem in enig opzicht gelijk. (Heilige Koran; 
hoofdstuk 112, vers 1-5) 

Uitleg van deze verzen in makkelijke woorden: De waarheid is, dat God was altijd al Één, God is 
nu Één en God zal voor altijd Één zijn. En dat Hij de Enige is. Het woord Allah wordt in het Arabisch 
alleen gebruikt voor God. God deelt met niemand Zijn Heerschappij. God is Uniek in al Zijn 
eigenschappen. God is de bedenker van alle creaties. Niets is zoals God, en ook is God niet 
hetzelfde als iemand anders. Zo wordt Allah beschreven in de Heilige Koran.  

De mensen en alle creaties zijn afhankelijk van God, wij hebben God nodig, maar God heeft ons niet 
nodig, God is onafhankelijk.  Hij zal voor altijd blijven bestaan.  God heeft het universum 
geschapen, zonder de hulp van iemand. Hij heeft geen hulp nodig.  God is niet verwekt, niemand 
heeft Hem gemaakt of verwekt. Hij is niet geboren en niemand kan uit Hem geboren worden. God is 
voor Altijd, Eeuwig en onvoorwaardelijk. Voor God is er dus geen einde of dood.   
(Bron: Boek: The Holy Qur’ān - arabic text with english translation & short commentary)  

Hazrat Aishara vertelt dat voordat de Heilige Profeet Mohammadvzmh naar bed ging om te slapen, hij 
ten minste drie keer deze surah en de laatste 2 Surah’s reciteerde. (Bron: Dawud)  

Wij dienen het voorbeeld van de Heilige Profeet Mohammadvzmh te volgen, en ook elke dag voordat 
wij naar bed gaan Surah Al-Ichlas, Surah Al-Falaq en Surah Al-Nas ten minste 3 keer te lezen. Op 
deze manier zullen wij tijd nemen om stil te staan en bewust te worden over het allerbelangrijkste 
in ons geloof, namelijk het geloof in de Eenheid van God.   

In Surah Al-Baqarah vers 256 lezen wij over Gods Eenheid en Volmaaktheid.  

Allah zegt in de Heilige Koran: Allah! Er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfbestaande. 
Sluimer, noch slaap overmant Hem. Al wat in de hemelen en wat op aarde is, behoort Hem. Wie kan 
bij Hem bemiddelen zonder zijn verlof? Hij kent hetgeen voor hen is en achter hen is en zij kunnen 
niets van Zijn Kennis omvatten, dan wat Hij wil. Zijn troon strekt zich uit over hemelen en aarde en 
het waken over beide vermoeid Hem niet; Hij is de Verhevene, de Grote. (Heilige Koran; hoofdstuk 
2, vers 256) 

We geloven dat God volmaakt is en dat er geen onvolmaaktheid in Hem gevonden kan worden. Zijn 
macht en kennis zijn grenzeloos. Hij is de Eerste, de Laatste, die Zich openbaar maakt, de 
Verborgene, de Schepper, de 
Meester. Hij is de Liefhebbende, 
de Voortdurende. Gods daden 
zijn Gods Wil, niet bedwongen 
of bepaald. Hij regeert vandaag 
zoals Hij altijd tevoren 
regeerde. Zijn eigenschappen 
zijn Eeuwig.  

De Eenheid van God



Het geloof in engelen is iets dat we in allerlei verschillende geloven vinden. Niet 
alleen moslims, maar ook christenen en joden geloven ook in engelen. Binnen de 
islam is het doel van een engel het overbrengen van de boodschap van Allah naar de 
mensen.  

We zien vaak afbeeldingen van engelen die eruit zien als kleine, vliegende, 
poppetjes. Dat is niet wat wij geloven. In de Heilige Koran staat dat het hele 

universum en ook het hele spirituele leven door verschillende spirituele krachten wordt geregeld. 
Deze krachten noemen we engelen. In de islam geloven we niet dat engelen een lichaam hebben, 
maar dat het wezens zijn zonder vorm die wij kunnen zien. Ze zijn door Allah geschapen en kunnen 
Hem alleen maar gehoorzamen.  
 
In de Heilige Koran staat: Alle lof komt Allah toe, de Schepper der hemelen en der aarde, Die de 
engelen tot boodschappers maakt met twee, drie en vier vleugelen. En Hij voegt aan de schepping 
toe wat Hij wil; want Allah heeft macht over alle dingen. (Heilige Koran, hoofdstuk 35, vers 2) 

In dit vers spreekt Allah over de vleugels van Engelen, daarmee wordt niet letterlijk vleugels 
bedoeld, zoals vogels die hebben. Het woord vleugels wordt op verschillende plekken in de Koran 
gebruikt met als betekenis eigenschappen. Dus in dit vers wordt gesproken over de eigenschappen 
en taken die engelen hebben en niet over hoe zij eruit zien.  
Allah heeft de engelen gemaakt om de wetten van de natuur uit te voeren. Zij houden bijvoorbeeld 
overzicht over bacteriën en virussen. Ook andere wetten van de natuur, bijvoorbeeld regen en 
zonsopgang wordt door de engelen geregeld. Dit zijn geen toevallige gebeurtenissen, maar worden 
door de engelen geregeld, omdat Allah hen dat heeft gezegd. Ieder taak heeft een hoofd engel en 
een heleboel engelen die onder hem werken.  
 
Volgens de Heilige Koran zijn er voor ieder mens twee engelen aangewezen die zijn of haar daden 
opschrijven. Dus alle goede en alle slechte dingen die iemand doet worden bijgehouden door de 
engelen.  
 
UIt de Hadith weten we dat engelen soms ook de vorm van mensen aannemen. Uit een hadith weten 
we dat de Heilige vzmh Mohammad vzmh  een keer in de moskee zat. Opeens kwam een goedgeklede, 
jonge man de moskee binnen en begon de Heilige Profeet vzmh verschillende vragen te stellen over 
de Islam. De Heilige Profeet beantwoordde al zijn vragen en daarna vertrok hij weer. Het opvallende 
was dat deze jonge man goed gekleed was en zijn kleren waren helemaal schoon. De Heilige Profeet 
vzmh woonde midden in de woestijn en een reiziger kwam meestal onder het stof aan op zijn 
bestemming. Nadat de jongeman de moskee weer had verlaten, zei de Heilige Profeet tegen zijn 
metgezellen dat dit de engel Gabriel as was. Hij werd door Allah gestuurd om deze vragen te stellen, 
zodat de metgezellen ook zouden leren van de antwoorden op de vragen. Toen de metgezellen 
achter hem aan renden om hem te ontmoeten was hij nergens meer te bekennen. 

Het geloof in de engelen 
van Allah



 

Profeten 
zijn ware dienaren van God die door Hem gezonden worden om ons op het rechte 
pad te leiden. God de Almachtige helpt hen hierbij. Een profeet wordt gekozen door 
Allah voor de hervorming en leiding van de mensheid.  Volgens een Hadith zijn er zo 
een 124.000 profeten gezonden door Allah.  

Allah zegt in de Heilige Koran: en er is geen volk waaronder zich geen boodschapper 
heeft bevonden.(Heilige Koran; hoofdstuk 35, vers 25)  

Profeten zijn op bepaalde momenten in de geschiedenis naar bepaalde mensen gezonden om hen 
naar het juiste pad en naar Allah te leiden, in totaal 124 000 profeten. In de Heilige Koran zijn 28 
namen van profeten benoemd, namelijk: Hazrat Adam as, Hazrat Noahas, Hazrat Abrahamas, Hazrat 
Lotas, Hazrat Ishmaelas, Hazrat Isaacas, Hazrat Jacobas, Hazrat Josephas, Hazrat Hudas, Hazrat Salihas, 
Hazrat Shuaibas, Hazrat Mozesas, Hazrat Aaronas, Hazrat Davidas, Hazrat Solomonas, Hazrat Elias 
(Elijah)as, Hazrat Jonahas, Hazrat Ezekiel (Dhul-Kifl)as, Hazrat Elisha (Alyasa)as, Hazrat Idris (Enoch)as, 
Hazrat Jobas, Hazrat Zechariahas, Hazrat John (Yahya)as, Hazrat Jesusas, Hazrat Luqmanas, Hazrat 
Ezraas, Hazrat Dhul-Qarnainas , Hazrat Mohammedas. 

In de Islam geloven wij dat Allah leiding in de vorm van profeten heeft gestuurd naar elk volk. De 
Heilige Koran bevestigt de waarheid van elke profeet.  

Allah zegt in de Heilige Koran: Zeg: "Wij geloven in Allah en in hetgeen ons werd geopenbaard en 
hetgeen werd geopenbaard aan Abraham, Ismaël, Izaäk, Jacob, en de stammen en hetgeen aan 
Mozes en Jezus en de profeten door hun Heer werd gegeven. Wij maken geen onderscheid tussen 
wie dan ook van hen. Aan Hem alleen onderwerpen wij ons. (Heilige Koran; hoofdstuk 3, vers 85) 

In de Islam geloven we dat álle profeten aardse mensen waren. De profeten hebben geen 
kenmerken van het verrichten van wonderen net zoals alle andere mensen geen wonderen kunnen 
verrichten. Zo beweren sommigen dat de Profeet Jezus as dode mensen weer tot leven kon brengen, 
maar dit gaat compleet tegen de leer van de Islam en tegen de wetten van Allah in. Daarnaast 
leefden de profeten niet uitzonderlijk langer dan de gemiddelde mens en geen enkele profeet is 
ooit levend naar de hemel opgestegen. Een belangrijke reden hiervoor is dat mensen de profeten 
nog kunnen navolgen, ondanks hun uiterste spirituele hoogtes. 

De Beloofde Messias, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad as, heeft het geloofspunt: het geloven in de 
profeten, als volgt samengevat: Een van de principes die de basis vormen van mijn geloof verwijst 
naar de gevestigde religies van de wereld. God heeft me verteld dat geen van deze religies vals was 
en geen van de profeten bedriegers waren. Alle profeten die in de wereld zijn verschenen, ongeacht 
of ze in India of Perzië of China, of welk ander land verschenen, wij geloven in de waarheid van elke 
van hen.  

Het geloof in de 
Profeten van Allah



   

De Heilige Profeet vzmh was de laatste wetdragende profeet en de boodschap van de 
Islam die hij bracht, omvat dus alle voorgaande geschriften en vervangt deze. De 
Heilige Profeet Mohammed vzmh is de Beste der Profeten en de ‘Khatamun-
nabiyyeen’; dat wil zeggen Zegel der Profeten. Hiermee wordt bedoeld dat er geen 
profeet is of ooit zal komen met dezelfde rang als de Heilige Profeet vzmh.  

Als voorbeeld nemen we de tijd voor de komst van de Heilige Profeet vzmh. We zien 
dat de mensen in Saudi Arabië voor de komst van de Heilige Profeet vzmh van de juiste weg waren 
afgedwaald. Destijds was het in Saudi Arabië een gewoonte om dagelijks overmatig gebruik te 
maken van alcohol, dagelijks te gokken, babymeisjes te wurgen of levend te begraven. Vrouwen 
hadden totaal geen rechten, tijdens oorlogen werden er op gruwelijke wijze moorden gepleegd en 
slaven werden mishandeld. Onder dit afgedwaalde volk zond Allah de Heilige Profeet vzmh om het 
volk weer op het rechte pad te leiden. Na de komst van de Heilige Profeet vzmh en de Islam zien we 
dat de vele slechte daden van de Arabieren werden verboden en velen weer hun weg vonden op het 
juiste pad van Allah. De mensen werden geleerd hoe ze hun relatie met Allah konden verbeteren en 
hoe ze zich moesten gedragen tegenover hun medemensen. Dit is het perfecte voorbeeld dat laat 
zien om welke reden en hoe Allah een profeet zendt voor de leiding en hervorming van de mensen

Het geloof in de 
Profeten van Allah



 Moslims geloven dat alle profeten door God zijn gestuurd. Wij geloven ook in de 
openbaringen die door God werd gegeven aan de profeten, dit zijn Goddelijke 

openbaringen. Deze openbaringen leren ons de eenheid van God, dat God Één is. 
Een openbaring is dus wat God aan de profeten zegt. Het is de taak van de Engel 
Gabriël om het woord van God aan de profeet te brengen. De openbaringen van 
sommige profeten zijn opgeschreven als boekvorm, deze boeken worden heilige 
boeken genoemd.  

Islam leert dat de heilige boeken het woord zijn van de Ene God. En de Ene God heeft 
de profeet Mohammed vzmh als boodschapper gestuurd voor alle mensen hier op aarde en 
aan hem de Heilige Koran geopenbaard. Moslims geloven ook in de vier andere geopenbaarde 
boeken, omdat deze in de Heilige Koran worden genoemd: 

Suhuf-i-Ibrahim zijn de geschriften van profeet Abrahamas: Dit zijn de openbaringen van God aan de 
profeet Abrahamas. Deze zijn waarschijnlijk nooit opgeschreven.  
 
Allah zegt in de Heilige Koran: De geschriften van Abraham as en Mozes as.  

(Heilige Koran; hoofdstuk 87, vers 20) 

Uitleg van dit vers in makkelijke woorden: Dit vers geeft ons de teken dat de komst van een grote 
Profeet te vinden is in de geschriften van Mozes en Abraham. Waarin staat dat een grote Profeet de 
laatste Goddelijke boodschap en de meest perfecte leerstelling zou geven aan de wereld. Deze zijn 
te vinden in; Deut. 18:18, 19 & 33:2  
(Bron: Boek: The Holy Qur’ān - arabic text with english translation & short commentary) 

Taurat/ Torah van profeet Mozesas: Deze bestaat uit de eerste vijf boeken van de Hebreeuwse Bijbel 
en de volledige wet voor de Israëlieten. De vijf boeken zijn: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, 
Deuteronomium. De vijf boeken zijn bekend als: Pentateuch.  

Allah zegt in de Heilige Koran: Hij heeft u het Boek met de waarheid nedergezonden, vervullende, 
hetgeen er aan voorafgaat en Hij zond voordien de Torah en het Evangelie als leiding voor het volk 
en Hij heeft het Verschil geopenbaard. (Heilige Koran; hoofdstuk 3, vers 4) 
Uitleg van dit vers in makkelijke woorden:  De Torah wordt genoemd in de Heilige Koran omdat dit 
Heilige boek aanwijzingen bevat met heldere openbaringen over de komst van de laatste 
wetgevende profeet. Indjiel betekent goed nieuws. Ze bevatten niet alleen goed nieuws voor 
degenen die profeet Jezus (as) accepteerden. Het bevatte ook openbaringen over de komst van de 
grote Profeet. Dit is te vinden in; Matt. 21:40.      
(Bron: Boek: The Holy Qur’ān - arabic text with english translation & short commentary)

Hazrat Abraham as
Suhuf

Hazrat Mozes as
Torah

Het geloof in de Boeken 
van Allah



 

Zabur zijn de Psalmen van profeet Davidas. Psalmen betekent heilige gezangen. Er is vrij weinig 
bekend van de Zabur, of de openbaringen van profeet David (as). In de Hebreeuwse bijbel staan vele 
psalmen die worden toegeschreven aan profeet Davidas. Het zou kunnen dat deze deel uitmaken van 
de Zabur. 

Allah zegt in de Heilige Koran: Waarlijk, Wij hebben u de openbaring gezonden, zoals Wij Noach en 
de profeten na hem openbaring zonden en Wij gaven een openbaring aan Abraham en Ismaël en 
Izaäk en Jacob en de stammen; en aan Jezus, Job, Jonas, Aäron en Salomo en Wij gaven David een 
psalmen. (Heilige Koran; hoofdstuk 4, vers 164) 
Wij zonden boodschappers, welke Wij reeds hebben genoemd en boodschappers welke Wij u niet 
hebben genoemd en Allah sprak openlijk tot Mozes.(Heilige Koran; hoofdstuk 4, vers 165) 

Uitleg van dit vers in makkelijke woorden:  In vers 164 worden profeten genoemd en door vers 165 
lezen wij dat de boodschap van de Profeet van Islam niet iets nieuws is.  
Zabur, het boek van wijsheid wordt genoemd in vers 164 dat aan profeet David (as) werd gegeven. 
En in vers 165 vertelt Allah over de openbaring waarin Hij een aanwijzing geeft aan profeet Mozes 
(as) over de Koran die wetgeving én wijsheid bevat. 
(Bron: Boek: The Holy Qur’ān - arabic text with english translation & short commentary)  

De Indjiel werd geopenbaard aan profeet Jezusas. De Indjiel wordt ook ‘Het Evangelie van Jezus 
Christus’ genoemd. De Indjiel werd niet tijdens zijn leven op schrift vastgelegd. Na zijn overlijden 
werden pogingen gedaan om zijn leer op schrift vast te leggen. Uit de vele van dergelijke verslagen 
werden vier door de vroege Kerk als officiële verslagen van de leer van profeet Jezusas geselecteerd. 
De vier versies van het Evangelie zijn tegenwoordig bekend als de Evangeliën van Mattheus, Lukas, 
Markus en Johannes.   

Allah zegt in de Heilige Koran: En Wij deden Jezus, zoon van Maria in hun voetsporen treden, 
vervullende, hetgeen vóór hem in de Torah was (geopenbaard), en Wij gaven hem het Evangelie, dat 
licht en leiding bevatte, bevestigende hetgeen daarvóór in de Torah was en een leiding en een 
vermaning voor de godvrezenden. (Heilige Koran; hoofdstuk 5, vers 47) 

Hazrat David as
Zaboer

Hazrat Jezus as
Indjiel 

Het geloof in de Boeken 
van Allah



Al Qor’aan (De Heilige Koran) 

Het Heilige boek van de Islam is de de Heilige Koran. De Koran werd door God geopenbaard aan de 
profeet Mohammed vzmh.   

Allah zegt in de Heilige Koran: “De openbaring van dit boek is van Allah, de Almachtige, de Alwijze.”  
(Heilige Koran; hoofdstuk 45, vers 3 en hoofdstuk 46, vers 3) 

 Allah zegt in de Heilige Koran: Dit is een volmaakt Boek, dat aan u is geopenbaard (Heilige Koran; 
hoofdstuk 7, vers 3).  
 
De Koran heeft ook verschillende andere namen: 

De Heilige Koran is voor alle volkeren, dus voor alle 
mensen op aarde. Toen de Islam er nog niet was, heeft 
geen enkele profeet verklaard dat zij met een boodschap 
kwamen dat voor de gehele mensdom was.  De Heilige Koran is 
de enige boek met de boodschap van God voor alle mensen. De 
profeet Mohammed vzmh kwam als boodschapper voor de gehele 
mensdom.  

Allah zegt in de Heilige Koran aan de profeet Mohammed vzm om het volgende te vertellen:  
Zeg: “O mensdom, ik ben u allen tot een boodschapper van Allah”.   
(Heilige Koran; hoofdstuk 7, vers 159) 

Al 
Qo’raan: dat 
wat gelezen 

wordt

Al- Hikmat = 
de 

wijsheid

Al-Hidajat = de 
leidraad

Alborhaan = het 
bewijs

Tazkirah = 
het advies

Annoer = 
het licht

Al-Kitab = 
het boek

Asjsjifa 
= de genezing 

of het 
geneesmiddel

Al-
Forqaan = het 
onderscheid

Azzikr = de 
vermaning of 

aanzien of iets 
wat anderen tot 
aanzien brengt

Hazrat Mohammed as Heilige 
Koran

Het geloof in de Boeken 
van Allah



 In deze wereld zullen wij  ‘tijdelijk’ verblijven. Iedereen zal op een dag dood gaan. 
Maar op de dag des oordeels  zal Allah ons weer doen opstaan en ons een nieuw 
leven geven. Het leven in het hiernamaals is eeuwig wat Allah voor ons heeft 
gemaakt. Na de dood in deze wereld zal dus in het hiernamaals eeuwig leven zijn.  

Afhankelijk van onze daden in deze wereld, zullen we op de dag des oordeels worden 
beoordeeld. 

Wij geloven in het hiernamaals, wat in het Arabisch ‘Akhirah’ of ‘Al-Akhirah’ wordt genoemd. 
Akhirah betekent het Laatste verblijf of het volgend leven.  

Het geloof in het hiernamaals wordt 116 keer genoemd in de Heilige Koran en is een van de 
fundamenten  waar ons geloof op is gebouwd. De volgende vers uit de Heilige Koran gaan hierover.  

Allah zegt in de Heilige Koran: Deze zijn het, die het Hiernamaals voor het tegenwoordig leven 
hebben verkocht. Derhalve zal hun straf niet worden verzacht, noch zullen zijn worden geholpen. 
(Heilige Koran; hoofdstuk 2, vers 87) 

We zullen in het hiernamaals op onze daden worden beoordeeld, die we in deze wereld verrichten. 
Het leven eindigt niet na de dood, maar begint dan echt in het nabijheid van Allah.  

Allah zegt in de Heilige Koran: Zeg : “indien het tehuis van het Hiernamaals bij Allah alleen voor is, 
met uitsluiting van anderen mensen, wens dan eer de dood, al gij te goeder trouwt zijt”. (Heilige 
Koran; hoofdstuk 2, vers 95) 

In het hiernamaals, zullen degenen die goede daden hebben verricht en die gehoorzaam waren aan 
Allah en Zijn profeten de beloning ontvangen van eeuwige leven dat zal bestaan uit geluk en vrede 
in het Paradijs. Het Paradijs is voor eeuwig. Allah zal heel blij zijn met hen. Dit zijn de mensen die 
de gelukkigen zijn. 

Degenen die zich slecht hebben gedragen tegen Allah en Zijn profeten en in hun leven op aarde 
slechte daden hebben verricht zullen worden gestraft in de Hell. De Hell is net als een ziekenhuis 
waarin patiënten verblijven voor een korte tijd, waar zij verblijven om beter te worden om hun 
wonden en ziektes te genezen. Zo zal de Hell ook zijn, waarin mensen verblijven tot zij spiritueel 
genezen en beter worden als mens. De hel is tijdelijk.   

Het geloof in het lot



Moslims geloven erin dat alle gebeurtenissen van tijd tot tijd worden bepaald door 
God. Wij geloven niet dat de gebeurtenissen van deze wereld altijd worden bepaald 
door regels die niet te veranderen zijn, ook wel natuurwetten genoemd. 
Natuurwetten is een duur woord voor natuurregels. Dus regels van de natuur.    

Een voorbeeld wat natuurregels zijn: als het herfst is vallen de bladeren van de 
bomen, maar op het moment dat God niet wil dat deze bladeren van de bomen vallen 

(ook al gebeurt dat normaal wel altijd in de herfst) zullen de bladeren aan de boom blijven hangen. 

Naast deze alledaagse natuurregels zijn er ook andere regels waarmee God Zichzelf presenteert. 
Aan de hand van deze regels kan het bewijs van de Wil, de Macht en de Liefde van God worden 
gegeven. 

Tot op de dag van vandaag wordt dit door veel mensen ontkent. Deze mensen geloven dat er naast 
de natuurregels geen andere regels zijn en dat dus het lot vast staat voor altijd. De natuurregels 
zijn niet de enige regels die er bestaan. De regels die de natuurregels besturen zijn de ruimere 
regels van God.   

Een voorbeeld wat met ruimere regels wordt bedoeld: God helpt met deze wetten of regels Zijn 
gekozen uitverkoren dienaren, zoals hij de Heilige Profeetsa hielp. De Heilige Profeetsa kwam terug 
naar Mekka, waaruit  hij 10 jaar eerder had moeten vluchten. En hij kwam niet alleen terug, hij 
kwam met maar liefst 10.000 volgelingen.   

Dus kort samengevat; Moslims geloven in het lot (Taqdeer), dat betekent dat moslims geloven in:  
1. De natuurwet (regels van de natuur)& 

2. De regels van God (regels van de religie)  

Het geloof in het 
hiernamaals



Bronnen gebruikt bij geloof in de Eenheid van God 

•https://islamnu.nl/andere-religies/gods-eenheid/ 

•Uitleg van de surah’s: Boek: The Holy Qur’ān - arabic text with english 
translation & short commentary - https://www.alislam.org/quran/view/?

page=1842&region=E3 

Bronnen gebruikt bij Geloof in Zijn Engelen 

•https://www.alislam.org/library/books/BasicsReligiousEducation.pdf 

•https://www.alislam.org/books/essence/chap4/chap4.html#C4R4 

•https://www.alislam.org/book/study-of-islam/angels-2 

Bronnen gebruikt bij Geloof in Zijn Profeten 

• https://www.alislam.org/library/books/BasicsReligiousEducation.pdf 

• https://www.alislam.org/articles/prophets-of-god/  

• https://www.alislam.org/book/study-of-islam/prophets-2/ 

• https://www.alislam.org/question/six-articles-of-faith-islam/ 

• https://en.m.wikipedia.org/wiki/Prophethood_(Ahmadiyya) 

Bronnen gebruikt bij Geloof in Zijn Boeken 

• https://islamnu.nl/de-heilige-koran/ 

• https://islamnu.nl/download/de-heilige-koran-en-zijn-leer/?wpdmdl=640 

• folder: enkele veelgestelde vragen over de Islam; Wat geloven moslims met betrekking tot 
vroegere profeten en geschriften 

• What do Muslim believe about past prophets and scriptures? Frequently Asked Questions. 
https://www.alislam.org/question/muslims-believe-past-prophets-scriptures/ 

• Uitleg van de surah’s: Boek: The Holy Qur’ān - arabic text with english translation & short 
commentary - https://www.alislam.org/quran/view/guide/?region=E3 

Bronnen gebruikt bij Geloof in het hiernamaals  

• https://www.alislam.org/library/books/BasicsReligiousEducation.pdf 

• https://nl.wikipedia.org/wiki/Akhirah 

Bronnen gebruikt bij Geloven in  het lot 

• https://islamnu.nl/ahmadiyya/geloofspunten-ahmadi-moslims/ 

• https://www.alislam.org/library/books/BasicsReligiousEducation.pdf

Bronnenlijst




