
Het bestaan van God in de Islam 

Van alle leerstellingen en geloven die in deze eeuw door materialisme aan de orde zijn 

gesteld, is wel het geloof in het bestaan van God. De afgodendienaar stelt andere goden naast 

God, maar hij gelooft wel tenminste in het bestaan van God. De atheïst verwerpt echter het 

bestaan van God. Gezien de huidige wetenschap die gebaseerd is op waarneming, stelt de 

atheïst de volgende vragen: als er een God is, toon Hem dan aan ons? Hoe kunnen wij in 

Hem geloven, zonder Hem te zien? Als u God aan ons toont, zullen wij in Hem geloven. 

De mens weet veel dingen door middel van zijn zintuigen. Sommige dingen weten wij door 

te zien, door aanraking of door te ruiken. Een kleur kent men door deze te zien en niet door te 

ruiken, te voelen of te proeven. Wanneer iemand zou zeggen dat hij een kleur kan herkennen 

door het geluid van de kleur, dan zal hij natuurlijk als een dwaas worden beschouwd. We 

weten ook dat men geur herkent door te ruiken. Als nu iemand zegt dat hij de geur van een 

roos zal herkennen door haar geur te proeven, zal hij zeker niet als wijs worden beschouwd. 

Het is dan ook dwaas om te eisen dat God aan onze fysieke ogen wordt getoond zonder 

geloof in Hem. Geloven zij die deze eis stellen in de geur van een roos of in de zoetheid van 

honig, omdat zij deze hebben gezien? Waarom stellen zij dan in het geval van het 

Opperwezen de eis Hem te zien als voorwaarde om Hem te aanvaarden? 

Er zijn veel dingen die men niet kan kennen met behulp van de vijf zintuigen. Denk 

bijvoorbeeld aan rede, geheugen en intelligentie. Dit is een feit dat door niemand wordt 

ontkend, terwijl deze nooit gezien, gehoord, geproefd, geroken of aangeraakt zijn. Hoe weten 

we dan dat er zoiets is als rede, geheugen of intelligentie? Energie heeft iedereen, maar heeft 

iemand ooit energie gezien, geroken of geproefd? Iedereen begrijpt dat we deze dingen niet 

kennen door middel van onze vijf zintuigen. Er moet dus iets anders zijn dat ons bewijst en 

kennis geeft van hun bestaan. Er zijn mensen die zwaardere lasten kunnen dragen dan 

anderen. We kunnen hieruit afleiden dat er in de mens een capaciteit is die hem in staat stelt 

om deze lasten te dragen. En dat sommige mensen deze capaciteit meer bezitten dan anderen. 

Deze capaciteit wordt kracht genoemd. We zien dus dat hoe subtieler iets is, hoe meer dit 

voor het menselijke oog verborgen is en het is door hun werking dat we het bestaan van zulke 

dingen bemerken en niet door onze zintuigen. 

God is de meest subtiele van alle dingen. Hoe fout is het dan om te zeggen dat we niet in Zijn 

bestaan kunnen geloven, tenzij Hij aan ons wordt getoond. 

Heeft iemand ooit elektriciteit gezien? Moeten we dan de transmissie van berichten en 

signalen over lange afstanden, verlichting, de werking van apparaten, en machines door 

middel van elektriciteit ontkennen? De ontdekking van elektriciteit heeft een revolutie op het 

gebied van de wetenschap teweeggebracht, maar heeft enige geleerde dit ontdekt door het te 

zien, horen, voelen, proeven of ruiken? Maar als we haar bestaan ontkennen zijn we niet in 

staat te verklaren hoe de stralen van de zon de aarde bereiken. Hoe fout is dan de eis om in 

God te geloven, Hij eerst zichtbaar moet zijn voor het oog. Terwijl er zoveel andere dingen 

zijn waarin wel wordt geloofd. Echter zijn deze niet zichtbaar voor het oog of waarneembaar 

voor een van de vijf zintuigen. Wanneer een persoon verlangt om God te zien, dan is God 

voor de gehele wereld aanwezig door Zijn krachten. Ondanks het feit dat Hij verborgen is, is 

Hij van alles het meest klaarblijkelijk. Dit feit is kort, maar zeer verfijnd genoemd in de 

Heilige Koran met de volgende woorden: 



“Ogen kunnen Hem niet bereiken; maar Hij bereikt de ogen. Want Hij is de Ontastbare, de 

Alwetende” (Koran 6:104). 

In dit vers vestigt God de aandacht van de mens op het feit dat onze fysieke ogen Hem niet 

kunnen zien, want Hij is subtiel. En subtiele dingen kunnen niet door ogen worden gezien. 

Wat is dan de manier om God te kennen? God beantwoordt deze vraag door te zeggen: “ 

Maar Hij bereikt de ogen “. Dit wil zeggen dat hoewel het oog van de mens Hem niet kan 

zien, openbaart Hij zich aan de mens door het tonen van Zijn machten en door een 

manifestatie van Zijn eigenschappen. De wijzen waarop Hij Zich aan de mens openbaart zijn 

vele. Hij toont Zijn onbeperkte macht soms door angstaanjagende tekenen, soms door 

profeten, soms door tekenen van genade en soms door het aanvaarden van gebed. 

De Heilige Koran leert ons: 

"Voorzeker, geslaagd is hij die zich loutert. En die de naam van zijn Heer gedenkt en bidt. 

Maar u verkiest het leven van dezer wereld, ofschoon het Hiernamaals beter en van langere 

duur is. Voorzeker, dit is in vroegere schriften vermeld, de geschriften van Abraham en 

Mozes” (Koran 87:15-20). 

In deze verzen worden geluk en voorspoed beloofd aan hen die zuiver worden en God 

gedenken en Hem aanbidden. Maar de mensen geven voorkeur aan het leven van deze 

wereld, terwijl het uiteindelijke welzijn werkelijk en duurzaam is. Het vers voegt toe dat deze 

waarheid niet alleen wordt gevonden in de Heilige Koran, maar ook in alle vroegere 

geschriften. Bijvoorbeeld in de Boeken van Abraham en Mozes. In deze verzen wordt ons 

verteld dat werkelijke geluk wordt ervaren door hen die zich zuiveren en niet alleen in God 

geloven, maar ook Hem gehoorzamen. En als bewijs van deze verklaring wordt de aandacht 

gevestigd op het feit dat deze verklaring gemeenschappelijk is in alle wereldgodsdiensten. 

De volkeren waarmee de Heilige Profeet (vzmh) het meest te maken had waren de joden, de 

christenen en de inwoners van Mekka. De eerste twee volkeren geloofden beiden in Mozes 

(vzmh) en alle drie geloofden in Abraham (vzmh). Om de waarheid aan hen duidelijk te 

maken, werd hen verteld dat Mozes (vzmh) en Abraham (vzmh) dezelfde leer was gegeven. 

Wij zien dat één van de belangrijkste argumenten voor het bestaan van God die de Heilige 

Koran geeft, is dat alle godsdiensten van de wereld het eens zijn over het standpunt dat er een 

Wezen is dat het gehele universum heeft geschapen. Over het bestaan van God zijn alle 

historische godsdiensten het eens, hoewel er enig verschil van mening kan bestaan over Zijn 

eigenschappen. Van de godsdiensten die in het verleden hebben bestaan, treffen we sporen 

aan die wijzen op een geloof in het Opperwezen. Hoe kwam de overeenstemming van de 

godsdiensten tot stand? Wie was het die de bewoners van China informeerde over het geloof 

van de bewoners van Afrika. Wie informeerde de bewoners van Amerika over het geloof van 

het volk in India? Vroeger hadden de mensen niet de communicatiemiddelen van vandaag. 

De transportmiddelen tussen verre landen zoals we die vandaag de dag kennen bestonden 

niet. Er waren grote stukken land die niet verkend waren en continenten die niet ontdekt 

waren. Hoe kan het dan dat de mensen die zo ver van elkaar leefden en zo verschillend in hun 

gewoonten, en gebruiken het allen over geloof in een Opperwezen met elkaar eens waren? 

We weten dat het voor twee mensen al moeilijk is om overeenstemming te bereiken over een 

zelfbedachte fictie. Het geloof in een Opperwezen door zo veel verschillende volkeren die 

geen middelen bezaten om hun gedachten met elkaar te delen geeft duidelijk aan dat God 

bestaat. 



Het tweede argument voor het bestaan van God wordt in de Heilige Koran in de volgende 

verzen gegeven: 

“En dit is Onze bewijsgrond die Wij Abraham tegen zijn volk gaven. Wij verheffen 

graadsgewijze, wie Wij willen. Voorzeker, Uw Heer is Alwijs, Alwetend. En Wij gaven hem 

Izaäk en Jacob; Wij leidden elk hunner en voordien leidden Wij Noach en van zijn 

afstammelingen: David, Salomo, Job, Jozef, Mozes en Aäron. Zo belonen Wij de goeden. En 

Zacharia, Johannes, Jezus en Elias. Elk hunner behoorde tot de deugdzamen. En Ismaël, 

Elisa, Jonas en Lot; elk hunner verhieven Wij boven de volkeren. En van hun vaderen en hun 

kinderen en hun broederen verkozen Wij enigen en leidden hen op het rechte pad.......... Deze 

zijn het die Allah juist heeft geleid; volgt daarom hun leiding” (Koran 6:84-91) 

In deze verzen verlangt God van ons om in overweging te nemen datgene te volgen waarvan 

zo vele goede en vrome personen getuigenis hebben afgelegd. Het is duidelijk dat de 

getuigenis van zulke personen die hun deugdzaamheid, zuiverheid, zondeloosheid en 

waarheidlievendheid in praktijk hebben bewezen, zwaar moeten wegen. Het is dus de plicht 

van ieder mens hen bij voorkeur te volgen. We zien dat al degenen die voor deugdzaamheid 

staan en wier oprechtheid universeel werd erkend op grond van hun goede daden, getuigenis 

afleggen van het bestaan van een Opperwezen. In het oude Perzië was dit Zoroaster (as), 

Mozes (vzmh) in Egypte, Jezus (as) in Nazareth, Namak (as) in Punjab, en de leider van de 

oprechten, de Heilige Profeet (vzmh) in Arabie. Toen de Heilige Profeet (vzmh) nog jong 

was, kreeg hij de titel Al-Amin (de waarheidlievende). Zijn tegenstanders slaagden er niet in 

iets op zijn gedrag aan te merken toen hij wees op zijn zuivere karakter door te zeggen: 

“Voorzeker, ik heb voordien een heel leven onder u doorgebracht. Wilt u dan niet 

begrijpen?” (Koran 10:17) 

Deze en duizenden andere oprechte mensen die op deze aarde hebben geleefd, verklaarden 

allen eenstemmig dat God bestaat. Deze oprechte mensen hebben God gezien en met Hem 

gesproken. 

De grootste filosoof die ooit op deze aarde heeft geleefd kan er geen aanspraak op maken, 

zelfs maar een duizendste deel van het werk te hebben gedaan, dat is verricht door de minste 

van deze heilige groep. Wanneer we de levens van de boodschappers van God zouden 

vergelijken met die van de filosofen, dan zouden we bij de laatstgenoemden meer woorden 

dan daden zien. Filosofen prediken veel, maar doen vaak niet zelf wat ze prediken. Heilige 

personen hebben veel moeilijkheden moeten ondergaan en dit uitsluitend voor hun trouw aan 

de waarheid, maar zij raakten nooit uit hun evenwicht. Hun gedrag en hun afschuw voor 

wereldlijkheid tonen aan dat zij nooit iets deden uit zelfzuchtige motieven. Nu verklaren deze 

oprechte en betrouwbare mensen allen met één stem dat zij God hebben gezien, en hebben 

geluisterd naar Zijn stem en Zijn Glorie hebben aanschouwd. Welke reden hebben we dan om 

hun eenstemmige getuigenis te verwerpen? Wanneer een groep mensen van wie we weten dat 

ze liegen, het over een onderwerp eens worden dan nemen we het aan voor waar. Mensen van 

wier karakter wij niets weten en hun onderzoek publiceren in de kranten, geloven wij dat 

meteen. Maar wanneer mensen met een gevestigde integriteit en een toegegeven oprechtheid, 

zoals de profeten, unaniem getuigenis afleggen van het bestaan van God, geloven we hen 

niet. Er zijn mensen die zeggen: Londen is een stad en wij geloven het. Aardrijkskundigen 

zeggen: Amerika is een continent en wij geloven hen. Reizigers zeggen: Siberië is een 

uitgestrekt, onvruchtbaar gebied, en wij ontkennen het niet. Waarom? Omdat, veel mensen 

van deze dingen hebben getuigd. Wij weten niets van het karakter van deze informanten en 



weten ook niet of zij leugenaars of betrouwbare personen zijn. Maar, zij die getuigenis 

afleggen van God op basis van hun persoonlijke kennis. Dit zijn mensen wier 

waarheidslievendheid en eerlijkheid overduidelijk zijn. Zij vestigen de waarheid ten koste 

van hun eigen bezittingen, hun eer en zetten zelfs hun levens op het spel. Is het eerlijk om de 

reizigers en aardrijkskundigen te geloven en deze betrouwbare en oprechte boodschappers 

niet. Wij kunnen niet de getuigenis verwerpen van duizenden oprechte rechtschapen 

personen, die beweren ooggetuigen te zijn van het bestaan van God. Het is vreemd dat zij die 

zich hebben toegelegd op het verkrijgen van kennis van geestelijke zaken, verklaren dat er 

een God is en zij die ver staan van geestelijke zaken zeggen: “Geloof de profeten niet, maar 

geloof ons”. We komen tot de conclusie dat we voorrang moeten geven aan de getuigenis van 

hen die beweren God te hebben gezien. 

Het derde argument voor het bestaan van God waarnaar de Heilige Koran verwijst is, dat de 

natuur van de mens zelf een bewijs is voor het bestaan van God. Dit komt omdat er zonden 

zijn waar de natuur van de mens een afkeer aan heeft. De meest verstokte Atheïst heeft een 

afkeer aan incest of een leugen. Waarom is dit zo? Als er geen God is, waarom maakt hij dan 

een onderscheid tussen zijn moeder, zuster, dochter en andere vrouwen? Hoe komt het dat hij 

een hekel heeft aan liegen? Wat zijn de redenen waarom deze daden in zijn ogen walgelijk 

zijn? Wanneer hij geen vrees heeft voor God, waarom schuwt hij dan deze daden? Leugen, 

waarheid, rechtvaardigheid, en onrechtvaardigheid zouden voor hem gelijk moeten zijn. Alles 

zou moeten afhangen van zijn genoegens en hij zou alleen datgene moeten doen waarnaar 

zijn hart verlangt. Welke wet beheerst zijn passie? Het is God die hem bestuurt. De troon van 

God is in zijn hart gevestigd. Een atheïst mag beweren dat hij de begrenzingen van het 

koninkrijk van God heeft overschreden. Maar het is onmogelijk voor hem de grenzen van zijn 

door God gemaakte natuur te overschrijden. Zijn afzien van deze zonden en het weerzin om 

zijn zonde te onthullen toont aan dat het hart vrees bezit om rekenschap te moeten afleggen 

aan een koning. Hoewel hij Diens oppergezag ontkent. 

God zegt in de Heilige Koran: 

 “Neen! Ik roep de Dag der Opstanding tot getuige. Neen! Ik roep de zichzelf beschuldigende 

ziel tot getuige” (Koran 75:2-3). 

In deze verzen worden twee dingen aangehaald betreffende het bestaan van God en van de 

Dag der Opstanding. Het eerste bewijs wordt gevonden in het feit dat er voor alles een 

oordeelsdag vastgesteld is, wanneer beloning of straf zal worden gegeven in 

overeenstemming met de goede of de slechte aard van deze daden. Als er geen God is, 

waarom worden dan in dit leven bestraffingen en beloningen uitgedeeld? Het tweede wat 

aangehaald wordt is de ziel die berispt, of het geweten dat aan iemand knaagt voor zijn 

slechte daden. Ook een atheïst beschouwt overspel en liegen als kwaad. En hij zal ijdelheid 

en afgunst niet goedkeuren. Maar waarom? De Atheïst heeft toch geen wet! Toch keurt hij 

deze dingen instinctmatig niet goed, omdat hij vrees heeft rekenschap te moeten afleggen aan 

een Opperheerser, hoewel hij niet instaat, is dit in woorden uit te drukken. God zegt hierover: 

“Hij openbaarde haar (de ziel) wat slecht en wat goed (voor haar) is”(Koran 91:9). 

Dit wil zeggen dat God iedere ziel heeft geïnspireerd met wat slecht is en wat deugdzaam is. 

Deze gevoeligheid voor goed en kwaad is een ander bewijs voor het bestaan van God. 

Wanneer er geen God zou zijn, dan is er geen reden waarom het ene ding als kwaad, en het 



andere als goed wordt beschouwd. De mensen zouden dan vrij moeten zijn om te doen wat 

hen behaagt. 

Het vierde argument voor het bestaan van God in Heilige Koran is: 

“En dat alles uiteindelijk tot uw Heer komt, en dat Hij het is, Die doet lachen en wenen, en 

dat Hij het is, Die de dood veroorzaakt en het leven geeft. En dat Hij de twee echtgenoten 

schept, de vrouwelijke en de mannelijke. Uit een levenskiem wanneer deze wordt uitgegoten. 

(Koran 53:43-47) 

In deze verzen vestigt God de aandacht van de mens op het feit dat iedere daad een bewerker 

moet hebben. Wanneer we nadenken over het gehele universum komen we tot de 

gevolgtrekking dat God het einde is van alle dingen en dat Hij het is Die het universum 

bestuurt. God vestigt onze aandacht op onze aanvankelijke toestand en Hij herinnert ons 

eraan dat wij, hoe verder wij teruggaan, hoe onbetekenender wij zijn. Hoe kunnen we dan 

onder deze omstandigheden onze eigen scheppers zijn? Er kan geen schepping zonder 

Schepper zijn en de mens kan niet zijn eigen schepper zijn, want als we zijn toestand 

beschouwen zien we dat het van een zeer nederige en bescheiden toestand is dat hij opwaarts 

gaat. Als de mens niet instaat, is om in zijn gevorderde stadium te scheppen, hoe kon hij dan 

scheppen toen hij niets was? Wij worden dus tot de conclusie gedwongen dat hij is geschapen 

door iemand anders wiens krachten onbeperkt en onbegrensd zijn. Hoe verder we teruggaan 

bij het nagaan van de geleidelijke ontwikkeling, hoe subtieler deze wordt en ten slotte wordt 

een stadium bereikt waar de menselijke kennis ons in de steek laat en de wetenschap weigert 

om verder te gaan. Hier werkt de hand van God. Iedere geleerde moet toegeven dat het eind 

van alle dingen een Wezen is dat niet door de rede kan worden bevat, en dat Wezen is God. 

Dit is een duidelijk bewijs van het bestaan van God dat iedereen kan begrijpen. En wanneer 

iemand nadenkt over de reusachtige schepping, dan heeft hij geen andere keus dan het 

bestaan van een Wezen te aanvaarden dat dit universum heeft geschapen. 
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