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In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Allah is van niemand afhankelijk
Allah is van niemand op welk gebied dan ook
afhankelijk. Een ieder is van Hem afhankelijk. Het
geven van rijkdom en armoede, leven en dood,
aanzien en vernedering ligt in Zijn macht. Hij is de
meester van een ieder, Hij doet wat Hij wil. Niemand
kan Zijn verordening uitdagen. Zonder Zijn wil kan niet
eens een boomblad of zandkorrel bewegen.
Allah zegt:
ﷲِ َﻭ ﱠ
ﻳَﺎ ﺃَﻳﱡﻬَﺎ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱُ ﺃَ ْﻧﺘُ ُﻢ ْﺍﻟﻔُﻘَ َﺮﺍ ُء ﺇِﻟَﻰ ﱠ
ﷲُ ﻫُ َﻮ ْﺍﻟ َﻐﻨِ ﱡﻲ ْﺍﻟ َﺤ ِﻤﻴ ُﺪ
O mensen, jullie zijn het die behoefte aan Allah
hebben, maar Allah, Hij is de Behoefteloze, de
Lofwaardige. [Soerat al- Fatir, 35:15]
Allah zegt:
ََﻻ ﻳُﺴْﺄ َ ُﻝ َﻋ ﱠﻤﺎ ﻳَ ْﻔ َﻌ ُﻞ َﻭﻫُ ْﻢ ﻳُﺴْﺄَﻟُﻮﻥ
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Hij hoeft zich niet te verantwoorden over wat Hij doet,
maar zij moeten zich wel verantwoorden.[Soerat al-

Anbiya, 21:23]

Allah zegt:
ﺍﻹ ْﻧﺴَﺎﻥَ ﻟَ َﻜﻔُﻮ ٌﺭ
ِ ْ َﻭﻫُ َﻮ ﺍﻟﱠ ِﺬﻱ ﺃَﺣْ ﻴَﺎ ُﻛ ْﻢ ﺛُ ﱠﻢ ﻳُ ِﻤﻴﺘُ ُﻜ ْﻢ ﺛُ ﱠﻢ ﻳُﺤْ ﻴِﻴ ُﻜ ْﻢ ﺇِ ﱠﻥ
En Hij is het die jullie leven heeft gegeven. Hij zal jullie
laten sterven en vervolgens weer tot leven brengen.
De mens is werkelijk ondankbaar. [Soerat al- Hajj, 22:66]
Allah zegt:
ﺇِ ﱠﻥ ﱠ
ُ ِﷲَ ﻓَﺎﻟ
ﺖ ِﻣﻦَ ْﺍﻟ َﺤ ﱢﻲ
ِ ﺖ َﻭ ُﻣ ْﺨ ِﺮ ُﺝ ْﺍﻟ َﻤﻴﱢ
ِ ﻖ ْﺍﻟ َﺤﺐﱢ َﻭﺍﻟﻨﱠ َﻮﻯ ﻳ ُْﺨ ِﺮ ُﺝ ْﺍﻟ َﺤ ﱠﻲ ِﻣﻦَ ْﺍﻟ َﻤﻴﱢ
َﺫﻟِ ُﻜ ُﻢ ﱠ
َﷲُ ﻓَﺄَﻧﱠﻰ ﺗُ ْﺆﻓَ ُﻜﻮﻥ
Allah is het die de zaadkorrels en de pitten laat
kiemen. Hij laat het levende uit het dode voortkomen
en Hij laat het dode uit het levende voortkomen. Dat is
nu Allah en hoe worden jullie zo afgeleid?[Soerat alAn’aam, 6:95]

Allah zegt:
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ُ ﻚ َﻣ ْﻦ ﺗَﺸَﺎ ُء َﻭﺗَ ْﻨ ِﺰ
ﻉ ْﺍﻟ ُﻤ ْﻠﻚَ ِﻣ ﱠﻤ ْﻦ ﺗَﺸَﺎ ُء َﻭﺗُ ِﻌ ﱡﺰ
َ ﻚ ﺗُ ْﺆﺗِﻲ ْﺍﻟ ُﻤ ْﻠ
َ ِﻗُ ِﻞ ﺍﻟﻠﱠﻬُ ﱠﻢ َﻣﺎﻟ
ِ ﻚ ْﺍﻟ ُﻤ ْﻠ
ْ
ُ
ﱠ
َ
َ
ْ
َﻲ ٍء ﻗ ِﺪﻳ ٌﺮ
َ َﻣ ْﻦ ﺗَﺸَﺎ ُء َﻭﺗُ ِﺬﻝﱡ َﻣﻦ ﺗَﺸَﺎ ُء ﺑِﻴَ ِﺪ
ْ ﻙ ﺍﻟﺨَ ْﻴ ُﺮ ﺇِﻧﻚَ َﻋﻠﻰ ﻛ ﱢﻞ ﺷ
Zeg: “O Allah. Heerser over het koningschap, U geeft
het koningschap aan wie U wilt en U ontneemt het
koningschap van wie U wilt. U geeft aanzien aan wie U
wilt en U vernedert wie U wilt. Het goede is in Uw
hand. U bent de Almachtige. [Soerat Aal Imraan, 3:26]

Allah zegt:
ُ ﻫ َُﻮ ﺍﻟﱠ ِﺬﻱ ﻳُﺤْ ﻴِﻲ َﻭﻳُ ِﻤ
ُﻀﻰ ﺃَ ْﻣ ًﺮﺍ ﻓَﺈِﻧﱠ َﻤﺎ ﻳَﻘُﻮ ُﻝ ﻟَﻪُ ُﻛ ْﻦ ﻓَﻴَ ُﻜﻮﻥ
َ َﻴﺖ ﻓَﺈِ َﺫﺍ ﻗ
Hij is het die leven geeft en laat sterven en wanneer Hij
iets beslist zegt Hij er slechts tegen: “Wees!” en het is.
[Soerat al-Ghafir, 40:68]
Allah zegt:
َﻭﻟَ ِﻜ ﱠﻦ ﱠ
ﷲَ ﻳَ ْﻔ َﻌ ُﻞ َﻣﺎ ﻳ ُِﺮﻳ ُﺪ

Maar Allah doet wat Hij wenst. [Soerat al-Baqarah, 2:253]
Allah zegt:

َﺢ ﱠ
ﻚ ﻟَﻬَﺎ َﻭ َﻣﺎ ﻳُ ْﻤ ِﺴ ْﻚ ﻓَ َﻼ ُﻣﺮْ ِﺳ َﻞ ﻟَﻪُ ِﻣ ْﻦ
َ ﺎﺱ ِﻣ ْﻦ َﺭﺣْ َﻤ ٍﺔ ﻓَ َﻼ ُﻣ ْﻤ ِﺴ
ِ ﷲُ ﻟِﻠﻨﱠ
ِ َﻣﺎ ﻳَ ْﻔﺘ
ﺑَ ْﻌ ِﺪ ِﻩ َﻭﻫُ َﻮ ْﺍﻟ َﻌ ِﺰﻳ ُﺰ ْﺍﻟ َﺤ ِﻜﻴ ُﻢ
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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:
ْ ﺽ َﻭ َﻻ َﺭ
ﺐ َﻭ َﻻ
ٍ ﻁ
ِ َﻭ َﻣﺎ ﺗَ ْﺴﻘُﻂُ ِﻣ ْﻦ َﻭ َﺭﻗَ ٍﺔ ﺇِ ﱠﻻ ﻳَ ْﻌﻠَ ُﻤﻬَﺎ َﻭ َﻻ َﺣﺒﱠ ٍﺔ ﻓِﻲ ﻅُﻠُ َﻤﺎ
ِ ْﺕ ْﺍﻷَﺭ
ﺏ ُﻣﺒِﻲ
ٍ ﺲ ﺇِ ﱠﻻ ﻓِﻲ ِﻛﺘَﺎ
ٍ ِﻳَﺎﺑ
Er valt geen blad of Hij weet het en er is geen
zaadkorrel in het duister van de aarde, niets vochtigs
en niets droog of het staat in een duidelijke
boek.[Soerat al-An’aam, 6:59]
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