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Bismillahi arahmani araheem, 
 
Het onderwerp van vandaag is: Laa ilaaha ill-Allah in het leven van een gelovige.   
 
Allah swt zegt in surah Moehammed, aya 19 het volgende: 
 

ُ يَۡعلَُم  تِ  ۗ َوٱَّلله ـٰ ُ َوٱۡستَۡغِفۡر ِلذَۢنبَِك َوِلۡلُمۡؤِمنِيَن َوٱۡلُمۡؤِمنَ هَ إَِله ٱَّلله ـٰ فَٱۡعلَۡم أَنههُ ۥ  ََلٓ إِلَ

 ُمتَقَلهبَُكۡم َوَمۡثَوٰٮُكمۡ 

 
Weet dan (o Mohammed) dat er geen god is dan Allah. En vraag om vergeving voor jouw zonde en (ook) 
voor de gelovige mannen en de gelovige vrouwen. En Allah kent jullie handelingen en jullie verblijfplaats.  
 
Vorige week hebben we stilgestaan bij het onderwerp van al-Hamdoelilah in het leven van een gelovige. 
Vandaag zullen we stilstaan bij het onderwerp Laa ilaaha ill-Allah, we zullen ook vooral stilstaan bij de 
voordelen daarvan. Allah swt maakt hier een statement dat er geen god is behalve Hij. De ware betekenis van 
Laa ilaaha ill-Allah is: niets of niemand heeft het recht aanbeden te worden, behalve Allah. Deze woorden 
worden ook wel de woorden van Tawheed genoemd. Dit zijn ook de woorden die men uitspreekt op het 
moment dat men de islam binnentreedt. Daarnaast is dit ook de boodschap die alle profeten hebben 
gekregen om te verkondigen naar de mensheid. Zo zegt Allah swt in surah al-Anbiyaa in aya 25 het volgende 
hierover: 
 

ٓ أَنَ۟ا فَٱۡعبُدُونِ  هَ إَِله ـٰ ُسوٍل إَِله نُوِحٓى إِلَۡيِه أَنههُ ۥ  ََلٓ إِلَ  َوَمآ أَۡرَسۡلنَا ِمن قَۡبِلَك ِمن ره

 
En wij hebben voor jou (O Mohammed) geen boodschapper, of Wij openbaarden aan hem dat er waarlijk 
geen god is dan ik (Allah). Aanbid Mij daarom.  
 
Op basis van dit kunnen we stellen dat Laa illaaha ill-Allah het fundament is van het geloof van een moslim. 
Het is een onderdeel wat centraal moet staan in het leven van een gelovige. Je kunt het zien als een kompas 
in het leven. Het geeft richting en het begeleid je tot het pad van Allah swt. De profeet Mohammed vzmh zei 
aansluitend hierop het volgende: Imaan (het geloof) bestaat uit 73 onderdelen: het allerhoogste onderdeel 
van Imaan is de geloofsgetuigenis (Laa illaaha ill-Allah) en het laagste onderdeel van Imaan is het weghalen 
van een iets schadelijks op de weg.  
 
Laa illaaha ill-Allah is ook een sleutel naar het paradijs. Als men leeft naar deze woorden, dan zal men zowel 
in dit wereldse levens als in het hiernamaals behoren tot de geslaagden. Zo heeft de profeet Mohammed 
vzmh aansluitend hierop het volgende gezegd: Degene wiens laatste woorden ‘Laa illaaha ill-Allah’ zijn, zal 
het paradijs binnentreden. De profeet zegt hier heel duidelijk wiens laatste woorden Laa illaaha ill-Allah zijn, 
met andere woorden, men heeft ernaar geleefd en men keert terug naar zijn schepper in deze staat van Laa 
illaaha ill-Allah.  
 
 



Laa illaaha ill-Allah kent ook een zeer zware gewicht op de weegschaal op de dag des oordeels. Onderschat 
het niet. Zo verhaald profeet Mohammed vzmh een gebeurtenis van profeet Noeh. Profeet Noeh riep zijn 
zoon op om te geloven in Allah swt en hij gaf zijn zoon de opdracht om Laa illaaha ill-Allah uit te spreken. 
Profeet Noeh zei vervolgens als je deze uitspraak op een weegschaal zet tegenover alles wat hier op aarde 
bevindt inclusief alle zeven hemelen, dan zal Laa illaaha ill-Allah een veel zwaarder gewicht geven. Met 
andere woorden, het heeft een zeer hoge status bij Allah swt. Verder zal Laa illaahi ill-Allah ons beschermen 
tegen het hellevuur.  
 
Laa illaahi ill-Allah zijn niet enkel woorden die uitgesproken moeten worden. Het is een levenswijze die 
gebaseerd is op de principes van Allah swt. Het is een manier van leven waarin je streeft naar de 
tevredenheid van Allah swt. Het is een basis wat terug te zien is in je gedrag, je karakter en in je daden. De 
beste voorbeeld die deze woorden praktisch heeft toegepast op de beste wijze, is ons grootste voorbeeld: 
onze profeet Mohammed vzmh.  
 
Beste broeders en zusters, zorg ervoor dat Laa illaahi ill-Allah centraal komt te staan in ons leven en dat we 
het ook praktisch vertalen naar daden en dat het een kompas is die ons begeleid op een pad die leidt naar de 
tevredenheid van Allah swt.  
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!  
 
Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh. 


