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In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle 

Allah’s gunsten en zegeningen zijn ontelbaar 

Allah is de Vergever van zonden en de Aanvaarder van 
berouw. Niemand kan zonder Zijn wil ontkomen aan 
Zijn heerschappij. Hij geeft leiding en dwaling aan wie 
Hij wil. Hij handelt naar wijsheid, als het begrepen 
wordt of niet. Hij is altijd rechtvaardig. Hij zal de 
gelovigen belonen met het paradijs en de ongelovigen 
verdoemen in de hel. Zijn gunsten en zegeningen zijn 
ontelbaar. 

Allah zegt: 

ابًا   فََسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َواْستَْغفِْرهُ إِنَّهُ َكاَن تَوَّ
 
Prijs dan de lof van uw Heer en vraag Hem om 
vergiffenis, waarlijk Hij is de Aanvaarder van berouw. 
[Soerat an- Nasr, 110:3] 

Allah zegt: 

إِنََّما أَْمُرهُ إَِذا أََراَد َشْيئًا أَْن يَقُوَل لَهُ ُكْن فَيَُكوُن . فَُسْبَحاَن الَِّذي بِيَِدِه َملَُكوُت 
 ُكلِّ َشْيٍء َوإِلَْيِه تُْرَجُعوَن 

 

http://www.hetrechtepad.nl/index.php/2012/01/17/allahs-gunsten-en-zegeningen-zijn-ontelbaar/?doing_wp_cron=1373455657.4831030368804931640625
http://www.hetrechtepad.nl/index.php/2012/01/17/allahs-gunsten-en-zegeningen-zijn-ontelbaar/?doing_wp_cron=1373455657.4831030368804931640625
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Is Hij die de hemelen en de aarde geschapen heeft niet 
bij machte iets te scheppen wat aan hen gelijk is? 
Jazeker! Hij is de Schepper, de Alwetende. Wanneer 
Hij iets wenst, is Zijn bevel dat Hij ertegen zegt: 
“Wees” en het is. Geprezen zij dus Hij in wiens hand 
de heerschappij over alles is en tot wie jullie worden 
teruggebracht. [Soerat Yaasin, 36:81-83] 

Allah zegt: 

ةً َواِحَدةً َولَِكْن يُِضلُّ َمْن يََشاُء َويَْهِدي َمْن يََشاُء  ُ لََجَعلَُكْم أُمَّ َولَْو َشاَء هللاَّ
ا ُكْنتُْم تَْعَملُوَن   َولَتُْسأَلُنَّ َعمَّ

 
En als Allah het gewild had dan zou Hij jullie tot een 
gemeenschap gemaakt hebben, maar Hij brengt tot 
dwaling wie Hij wil en Hij brengt op het goede pad wie 
Hij wil en jullie zullen ter verantwoording geroepen 
worden over wat jullie aan het doen waren. 
[Soerat an- Nahl, 16:93]  

Allah zegt: 

َماَواِت َواْألَْرِض يُْحيِي َويُِميُت َوهَُو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِديٌر   لَهُ ُمْلُك السَّ
 
Hij heeft de heerschappij over de hemelen en de 
aarde. Hij geeft leven en laat sterven en Hij is in staat 
om al het iets te kunnen doen. [Soerat al- Hadied, 57:2] 



 

 5 

Allah zegt: 

ُ لِلنَّاِس ِمْن َرْحَمٍة فََال ُمْمِسَك لَهَا َوَما يُْمِسْك فََال ُمْرِسَل لَهُ ِمْن  َما يَْفتَِح هللاَّ
  .بَْعِدِه َوهَُو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ 

De Barmhartigheid die Allah voor de mensen openstelt 
kan niemand tegenhouden. En wat Hij tegenhoudt kan 
niemand na Hem nog wegzenden. Hij is de Almachtige, 
de Alwijze. [Soerat al- Fatir, 35:2] 

Allah zegt: 

الَِحاِت أَنَّ لَهُْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا  ِر الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ َوبَشِّ
اْألَْنهَاُر ُكلََّما ُرِزقُوا ِمْنهَا ِمْن ثََمَرٍة ِرْزقًا قَالُوا هََذا الَِّذي ُرِزْقنَا ِمْن قَْبُل َوأُتُوا 

 بِِه ُمتََشابِهًا َولَهُْم فِيهَا أَْزَواٌج ُمطَهََّرةٌ َوهُْم فِيهَا َخالُِدوَن 
 
Verkondig het goede nieuws aan hen die geloven en 
de deugdelijke daden verrichten dat er voor hen 
tuinen zijn, waar rivieren onderdoor stromen. [Soerat al- 
Baqarah, 2:25] 

Allah zegt: 

بُوا بِآيَاتِنَا أُولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر هُْم فِيهَا َخالُِدوَن   َوالَِّذيَن َكفَُروا َوَكذَّ
 
Maar zij die ongelovig zijn en Onze tekenen loochenen, 
zij zijn het die in het vuur thuishoren, zij zullen daarin 
voor altijd blijven.[Soerat al Baqarah, 2:39] 
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Bronvermelding : Soerat an- Nasr, 110:3 Soerat Yaasin, 
36:81-83 Soerat an- Nahl, 16:93 Soerat al- Fatir, 35:2 
Soerat al- Baqarah, 2:25 Soerat al Baqarah, 2:39  
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