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Bismillahi arahmani araheem, 
 
Het onderwerp van vandaag is: al-Hamdoelillah in het leven van een gelovige.   
 
Allah swt zegt in surah al-Fatiha, aya 2 het volgende: 
 

لََمينَ  ـٰ َ ٱۡلعَ َ َرب   ٱۡلَحۡمدُ ّلَِله
 
(Alle) lof zij Allah, de heer van de werelden. 
 
Twee weken geleden hebben we stilgestaan bij het onderwerp van Bismillaah in het leven van een gelovige. 
Vandaag zullen we stilstaan bij het onderwerp al-Hamdoelillah, we zullen ook vooral stilstaan bij de 
voordelen daarvan. Als we kijken naar hetgeen wie onze lofprijzingen verdient, dan is dat enkel en alleen 
Allah swt. Alles wat wij bezitten en alles wat wij om ons heen zien is afkomstig van Hem. Als we de gunsten 
zouden tellen die we hebben gekregen, dan is het onmogelijk voor ons om dit te tellen vanwege de 
hoeveelheid. Om die reden verdient Allah swt als enige om Hem te lofprijzen en Hem te danken voor de 
gunsten die we hebben gekregen. Als we kijken naar de oorsprong van al-Hamdoelillah dan zien we dat het 
een basis heeft bij profeet Adam. Nadat Allah swt de ziel heeft ingeblazen in het lichaam van Adam, niesde 
Adam. Vervolgens zei Adam al-Hamdoelillah. Vervolgens zei Allah swt tegen Adam ‘YarhamoekAllaah’ (moge 
Allah jou genadig zijn). Verder zien we dat vele profeten Allah swt lofprijzen voor bepaalde gunsten die ze 
hebben gekregen. Zo zien we in surah al-Moe’minoen in aya 28 de lofprijzing van profeet Noeh terug:  
 

َلَمينَ  ـٰ ٰٮنَا َمَن ٱۡلقَۡوَم ٱلظه َ ٱلهَذى َنجه  ٱۡلَحۡمدُ ّلَِله
 
Alle lof zij Allah, Die ons heeft gered van het onrechtvaardige volk.  
 
Verder zien we dat de personen die uiteindelijk het paradijs binnentreden ook Allah swt zullen lofprijzen. 
Allah swt zegt hierover in surah Faatir in aya 34 het volgende: 
 

َ ٱلهَذٓى أَۡذَهَب َعنها ٱۡلَحَزَنَۖ إَنه َربهنَا لََغفُور ٌ۬ َشُكور    َوقَالُواْ ٱۡلَحۡمدُ ّلَِله

 
En zij zullen zeggen: (Alle) lof zij Allah, Die (al) het verdriet van ons heeft weggenomen. Voorwaar, onze 
Heer is zeker Meest Vergevingsgezond, Meest Dankbaar.  
 
Wij moeten Allah swt ten aller tijden dankbaar zijn, ongeacht wat de situatie is. Vaak klagen we over onze 
situatie en stellen we de vraag waarom moet ik dit meemaken? Achteraf kom je erachter dat de situatie die 
je hebt meemaakt goed voor je geweest is en veel goeds voor je heeft meegebracht. Om die reden moeten 
we Allah swt in elke situatie prijzen en danken, zowel in goede tijden als in slechte tijden. Tegenwoordig zie je 
vaak broeders en zusters om ons heen die dag en nacht klagen over hun situatie. Je ziet dat ze niet geduldig 
zijn en je ziet dat ze niet bewust zijn van het feit dat alles wat afkomstig is van Allah swt goed voor hen is. Om 
die reden zie je ook dat geen al-Hamdoelillah zeggen. Een kanttekening die hierbij gemaakt moet worden is 
dat het niet enkel en alleen woorden zijn die uitgesproken moeten worden, het is een geestelijke staat 



waarin je je bevindt. Een staat waarin je Allah swt prijst voor de situatie en waar je voor dankbaar bent, mede 
omdat je bewust bent van het feit dat er goedheid inzit. Een persoon die continue in zo’n staat verkeerd 
heeft een zeer hoge status bij Allah swt en ook op de dag des oordeels. Tevens leert ons profeet Mohammed 
vzmh dat diegene die Allah swt veelvuldig prijst en ook zijn dankbaar toont, dat de zondes van deze persoon 
vergeven zullen worden als bladeren die van een boom afvallen. Wij moeten daarom het prijzen van Allah 
swt niet lichtelijk nemen. Aansluitend hierop heeft de profeet Mohammed vzmh het volgende gezegd 
hierover:   
 
Alhamdoelillah (Geprezen zij Allah) maakt de weegschaal vol, en (het zeggen van) SoebhaanAllah en 
Alhamdoelillah (Verheven zij Allah en Geprezen zij Allah) vullen de ruimte tussen de hemel en aarde.  
 
Als we kijken naar het leven van de profeet Mohammed vzmh dan zien we dat al-Hamdoelillah iets is wat 
centraal stond in zijn leven. Bij alles wat hij deed en bij alles wat hem trof, hij prijsde Allah swt ten aller tijden. 
Tevens zie je dat al zijn preken en lessen begonnen met eerst een lofprijzing aan Allah swt. Verder moeten 
we Allah swt lofprijzen en danken bij alle successen die die we bereiken. Door de hulp van Allah swt heb je 
het succes kunnen behalen, zonder zijn hulp zou het nooit gelukt zijn.  
 
Beste broeders en zusters, neem deze punten mee en zorg ervoor dat we Allah swt zowel in voorspoed als in 
tegenspoed prijzen en ook danken.  
 
Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!  
 
Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh. 


