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Vrijdagpreek van 6 maart 2015 

 
 

Bismillahi Rahmani Arrahiem, 

Onderwerp van vandaag is:  ‘Taqwa’ en de voordelen hiervan  
 
‘Taqwa’ betekent bewust zijn van de macht en bestaan van Allah swt.  
Een metgezel van de profeet vzmh heeft ‘Taqwa’ als volgt uitgelegd: ‘gehoorzaam zijn aan Allah swt en geen 
ongehoorzaamheid, Allah swt blijven gedenken en herinneren en niet vergeten en Allah swt dankbaar zijn en 
niet ondankbaar’. 
 
Tijdens de vrijdagpreek zijn zeven voordelen voor in het wereldse leven en het hiernamaals van ‘Taqwa’ 
besproken: 
 

1. ‘Taqwa’ leidt er toe dat een mens het paradijs zal binnentreden in-sha-Allah.  
2. ‘Taqwa’ zorgt er voor dat Allah swt onze daden accepteert. Indien daden worden verricht zonder 

‘taqwa’, dat wil zeggen zonder bewust zijn van Allah swt, worden de daden niet geaccepteerd van 
een mens. 

3. ‘Taqwa’ zorgt er voor dat Allah swt Zijn deuren opent voor de ‘Moettaqien’ (diegene die bewust zijn 
van Allah swt) en hen beschermt tegen problemen en tegen het kwaad. 

4. ‘Taqwa’ zal er op de dag des oordeels voor zorgen dat personen over de Siraat kunnen lopen en niet 
zullen vallen en in de hel zullen belanden.  

5. ‘Taqwa’ zorgt er voor dat Allah swt zonden uitwist en mensen vergeeft zodat de gelovigen op de dag 
des oordeels zuiver zullen zijn. 

6. ‘Taqwa’ leidt er toe dat Allah swt een persoon een hoge positie en macht kan geven in de wereldse 
leven als in het hiernamaals, zoals profeet Yusuf die zeer hoog bewust was van Allah swt en 
vervolgens als beloning van Allah swt een grote macht en een hoge positie heeft ontvangen.  

7. Tot slot leidt ‘taqwa’ er toe dat Allah swt allerlei voorzieningen vermeerdert. Het is bekend dat Allah 
swt voor ieder mens zijn voorzieningen heeft voorbestemd, echter door meer bewust te zijn van 
Allah swt zullen de voorzieningen toenemen. 

 
‘Taqwa’ is een gevoel dat de mens dient te ontwikkelen, immers het bevat veel voordelen en goedheid en zal 
leiden tot een vruchtbaar leven.  
Tot slot: op een dag kwam een persoon naar de profeet vzmh en deze persoon vroeg de profeet om goed 
advies. De profeet antwoorde door te zeggen dat de persoon zijn ‘taqwa’ moest ontwikkelen, want ‘taqwa’ 
omvat alle goedheid.  
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht! 

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh. 


