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In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle 

Allah is één. Hij is puur, uniek en rein van alle 
onvolmaaktheden. Hij is de bezitter van alle 
voortreffelijke eigenschappen. Niemand is in enig 
opzicht aan Hem gelijk of hoger dan Hem. Hij heeft 
altijd bestaan en zal altijd blijven bestaan. Hij is met al 
Zijn eigenschappen oneindig. Alleen Allah is het 
waardig om aanbeden te worden. Behalve Allah is al 
hetgeen dat bestaat niet altijd geweest. 

De Koran zegt over Zijn éénheid:  

ِحيمُ  ْحَمُن الرَّ  َوإِلَهُُكْم إِلَهٌ َواِحٌد َال إِلَهَ إِالَّ هَُو الرَّ
 
Jullie God is één god. Er is geen God dan Hij, de 
Barmhartige, de Genadevolle. [Soerat al-Baqarah, 2:163] 

De Koran zegt over Zijn schone eigenschappen:  

ِ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

 ُ ا يُْشِرُكوَن . هَُو هللاَّ ِ َعمَّ ُر لَهُ اْلَخالِقُ اْلُمتََكبُِّر ُسْبَحاَن هللاَّ  اْلبَاِرُئ اْلُمَصوِّ
َ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 
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Barmhartige. Hij is Allah. Er is geen god dan Hij, de 
Koning, de Allerheiligste, de Instandhouder, de 
Veiligheidgever, 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 
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] 

De Koran zegt over Zijn onvergelijkbaarheid:  

ِميُع اْلبَِصيُر   لَْيَس َكِمْثلِِه َشْيٌء َوهَُو السَّ
Niets is aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende, de 
Alziende.[Soerat as-Shura 42:11] 

De Koran zegt over Zijn Ondeelbaarheid :  

ُ قُْل أَفَاتََّخْذتُْم ِمْن ُدونِِه أَْولِيَاَء َال  َماَواِت َواْألَْرِض قُِل هللاَّ قُْل َمْن َربُّ السَّ
ا قُْل هَْل يَْستَِوي اْألَْعَمى َواْلبَِصيُر أَْم هَْل  يَْملُِكوَن ِألَْنفُِسِهْم نَْفًعا َوَال َضًرّ
ِ ُشَرَكاَء َخلَقُوا َكَخْلقِِه فَتََشابَهَ اْلَخْلُق  تَْستَِوي اللُّلَُماُت َوالنُّوُر أَْم َعَعلُوا ِلَّ

ُ َخالُِق ُكلِّ َشْيٍء َوهَُو اْلَواِحُد اْلقَهَّارُ   َعلَْيِهْم قُِل هللاَّ

Zeg: “Wie is de Heer van de hemelen en de aarde?” 
Zeg: “Allah” Zeg: “Nemen jullie je dan in plaats van 
Hem beschermers die niet eens macht hebben om 
voor zichzelf tot nut of schade te zijn?” Zeg: “Zijn de 
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blinde en de ziende gelijk of zijn de duisternis en het 
licht gelijk of hebben zij naast Allah deelgenoten 
geplaatst die geschapen zouden hebben zoals Hij 
geschapen heeft zodat voor hen het scheppen 
gelijksoortig blijkt?” Zeg: “Allah is de Schepper van 
alles en Hij is de Ene, de Albeheerser.”[Soerat ar-R’ad, 
13:16] 

De Koran zegt over Zijn oneindigheid:  

ُل َواْآلِخُر َواللَّاِهُر َ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] 

De Koran zegt over Zijn eeuwigheid:  

َماَواِت َوَما  ُ َال إِلَهَ إِالَّ هَُو اْلَحيُّ اْلقَيُّوُم َال تَأُْخُذهُ ِسنَةٌ َوَال نَْوٌم لَهُ َما فِي السَّ هللاَّ
فِي اْألَْرِض َمْن َذا الَِّذي يَْشفَُع ِعْنَدهُ إِالَّ بِإِْذنِِه يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَهُْم 

َماَواِت َواْألَْرَض  َوَال يُِحيطُوَن بَِشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه إِالَّ بَِما َشاَء َوِسَع ُكْرِسيُّهُ السَّ
 َوَال يَئُوُدهُ ِحْفلُهَُما َوهَُو اْلَعلِيُّ اْلَعِليُم 

Allah, er is geen God dan Hij, de Levende, de 
Zelfstandige. Sluimer noch slaap kan Hem treffen, aan 
Hem behoort toe wat er in de hemelen en wat er op 
de aarde is. Wie is degene die van voorspraak is bij 
Hem zonder Zijn verlof? Hij kent wat er voor hen is en 
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wat er achter hen is. En zij kunnen niets van Zijn kennis 
omvatten, behalve wat Hij wil. En Zijn troon strekt zich 
uit over de hemelen en de aarde en het waken over 
beiden vermoeit Hem niet. En Hij is de Verhevene, de 
Almachtige. [Soerat al-Baqarah 2:255] 

De Koran zegt over Zijn standvastigheid:  

ُ َال إِلَهَ إِالَّ هَُو اْلَحيُّ اْلقَيُّوُم   هللاَّ
Allah, Er is geen God dan Hij, de Levende, de 
Standvastige. [Soerat Al-Imraan, 3:2] 

De Koran zegt over Zijn aanbiddingswaardigheid :  

 يَا أَيُّهَا النَّاُس اْعبُُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قَْبلُِكْم لََعلَُّكْم تَتَّقُونَ 

O mensen, dient jullie Heer die jullie en hen die er voor 
jullie waren geschapen heeft. Misschien zullen jullie 
godvrezend worden. [Soerat al-Baqarah, 2:21] 

De Koran zegt over Zijn enigheid :  

َماَواِت َواْألَْرِض َوَما بَْينَهَُما فَاْعبُْدهُ َواْصطَبِْر لِِعبَاَدتِِه هَْل تَْعلَُم لَهُ  َربُّ السَّ
 َسِميًّا

De Heer van de hemelen en de aarde en wat er tussen 
beide is. Dient Hem dus en volhardt in Zijn eredienst. 
Ken jij van Hem een naamgenoot? [Soerat al-Maryam, 
19:64] 



 

 7 

 
Bronvermelding : Soerat al- Baqarah 2:163 Soerat al-
Hasjr 59:22-24 Soerat ar- R’ad 13: 16 Soerat al- Hadied 
57:3 Soerat al-Baqarah 2:255 Soerat Al-Imraan 3: 2 
Soerat al-Baqarah 2:21 Soerat al- Maryam 19: 64   
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