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In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle 

Allah heeft kennis van alles 

Allah heeft kennis van alle openlijke en verborgen 
zaken. Hij heeft kennis van al hetgeen dat was, is en zal 
komen. Hij is de Schepper van de wereld, het 
universum en al hetgeen dat bestaat. Een ieder 
behoort tot Zijn dienaren. Hij is meer barmhartig voor 
Zijn dienaren dan ouders voor hun kinderen. 

Allah zegt: 

ِحيُم . هَُو  ْحَمُن الرَّ ُ الَِّذي َال إِلَهَ إِالَّ هَُو َعالُِم اْلَغْيِب َوالشَّهَاَدِة هَُو الرَّ هَُو هللاَّ
َالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمهَْيِمُن اْلَعِزيُز اْلَجبَّاُر  وُس السَّ ُ الَِّذي َال إِلَهَ إِالَّ هَُو اْلَملُِك اْلقُدُّ هللاَّ

ُر لَهُ  ُ اْلَخالُِق اْلبَاِرُئ اْلُمَصوِّ ا يُْشِرُكونَ . هَُو هللاَّ ِ َعمَّ اْلُمتََكبُِّر ُسْبَحاَن هللاَّ
َماَواِت َواْألَْرِض َوهَُو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم   اْألَْسَماُء اْلُحْسنَى يَُسبُِّح لَهُ َما فِي السَّ

 
Hij is Allah. Er is geen god dan Hij, de Kenner van het 
verborgene en het waarneembare, de Erbarmer, de 
Barmhartige. Hij is Allah. Er is geen god dan Hij, de 
Koning, de Allerheiligste, de Instandhouder, de 
Veiligheidsgever, de Bewaker, de Machtige, de 
Geweldige, de Trotse. Geprezen zij Allah, verheven als 
Hij is boven wat zij aan Hem als deelgenoten 
toekennen. Hij is Allah de Schepper, de Maker, de 
Vormgever. Hem komen de schone namen toe. Hem 
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prijst wat er in de hemelen is en wat er op de aarde is 
en Hij is de Almachtige, de Alwijze. [Soerat al-Hasjr, 59:22-
24] 

Allah zegt: 

 قَالُوا ُسْبَحانََك َال ِعْلَم لَنَا إِالَّ َما َعلَّْمتَنَا إِنََّك أَْنَت اْلَعلِيُم اْلَحِكيُم 
 
Zij zeiden: “U bent geprezen! Wij weten slechts wat U 
ons hebt onderwezen. U bent de Alwetende, de 
Alwijze. [Soerat al- Baqarah, 2:32]  

Allah zegt: 

ُل َواْآلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلبَاِطُن َوهَُو بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم   هَُو اْألَوَّ
 
Hij is de Eerste en de Laatste. De Zichtbare en de 
Verborgene en Hij is van alles de Alwetende. 
[Soerat al- Hadied, 57:3] 

Allah zegt: 

اهُنَّ  َماِء فََسوَّ هَُو الَِّذي َخلََق لَُكْم َما فِي اْألَْرِض َجِميًعا ثُمَّ اْستََوى إِلَى السَّ
 َسْبَع َسَماَواٍت َوهَُو بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم 

 
Hij is het die voor jullie al wat er op de aarde is 
geschapen heeft. Toen wende Hij zich tot de hemel en 
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fatsoeneerde hem tot zeven hemelen. Hij is de 
Alwetende.[Soerat al- Baqarah, 2:29] 

Allah zegt: 

َوِعْنَدهُ َمفَاتُِح اْلَغْيِب َال يَْعلَُمهَا إِالَّ هَُو َويَْعلَُم َما فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر َوَما تَْسقُطُ 
ِمْن َوَرقٍَة إِالَّ يَْعلَُمهَا َوَال َحبٍَّة فِي ظُلَُماِت اْألَْرِض َوَال َرْطٍب َوَال يَابٍِس إِالَّ 

 فِي ِكتَاٍب ُمبِيٍن 
Bij Hem zijn de sleutels van het verborgene, alleen Hij 
kent ze. Hij weet er wat op het land en wat er in de zee 
is. Er valt geen blad of Hij weet het en er is geen 
zaadkorrel in het duister van de aarde, niets vochtig en 
niets droog of het staat in een duidelijk boek. 
[Soerat al-An’am, 6:59] 
 
Er is niets waarvan Allah geen kennis heeft. De kennis 
van Allah is volmaakt en omvat alles. Al zijn kennis is 
eigen. Dit betekent dat niemand Hem dat heeft 
onderwezen, noch heeft Hij het geleerd. Als dit wel het 
geval zou zijn, dan zou Allah onderworpen zijn aan 
hetgeen die Hem dat heeft aangeleerd en dat is 
onmogelijk. Allah is immers aan niets en niemand 
onderhevig. Echter kan van dit vers niet worden 
geconcludeerd dat Hij kennis over het verborgene aan 
niemand onderwijst of ervan op de hoogte brengt. Hij 
schenkt deze kennis aan wie Hij wil en hoeveel Hij wil. 
De kennis van de ontvanger is hierbij niet 
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persoonseigen. Dit alles blijkt uit de volgende verzen 
van de Koran: 
 

َ يَْجتَبِي ِمْن ُرُسلِِه َمْن يََشاُء  ُ لِيُْطلَِعُكْم َعلَى اْلَغْيِب َولَِكنَّ هللاَّ َوَما َكاَن هللاَّ
ِ َوُرُسلِِه َوإِْن تُْؤِمنُوا َوتَتَّقُوا فَلَُكْم أَْجٌر َعِظيٌم   فَِِمنُوا بِالَّ

 
Allah is niet zo dat Hij jullie op de hoogte stelt van het 
verborgene, maar Allah verkiest uit Zijn gezanten wie 
Hij wil. En als jullie geloven en godvrezend zijn dan is 
er voor jullie een geweldige loon.[Soerat Aal ‘Imraan, 
3:179] 

Allah zegt: 

ِ َعلَْيَك َعِظيًما  َوَعلََّمَك َما لَْم تَُكْن تَْعلَُم َوَكاَن فَْضُل هللاَّ

En Hij heeft u (Mohammed) wat u niet wist 
onderwezen. Allah’s goedgunstigheid aan u is 
geweldig. [Soerat an-Nisaa, 4:113] 

Allah zegt: 

تِْلَك ِمْن أَْنبَاِء اْلَغْيِب نُوِحيهَا إِلَْيَك َما ُكْنَت تَْعلَُمهَا أَْنَت َوَال قَْوُمَك ِمْن قَْبِل 
 هََذا فَاْصبِْر إِنَّ اْلَعاقِبَةَ لِْلُمتَّقِيَن 

 
Dat behoort tot de boodschappen over het verborgene 
die Wij aan u openbaren en die u noch uw volk eerder 
kenden. Wees dan geduldig. Werkelijk het (goede) 
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uiteinde komt de godvrezenden toe. 
[Soerat Hud, 11:49] 
 
 
 
Bronvermelding : Soerat al-Hasjr, 59:22-24 Soerat al- 
Baqarah, 2:32 Soerat al- Hadied, 57:3 Soerat al- 
Baqarah, 2:29 Soerat al-An’am, 6:59 Soerat Aal 
‘Imraan, 3:179 Soerat an-Nisaa, 4:113 Soerat Hud, 
11:49  
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