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Allaah is onze Heer. Hij heeft alles wat bestaat geschapen. Hij is de Schepper van de hemelen en de
aarde. Hij heeft de gehele mensheid en djinn geschapen. Alles wat we zien heeft Allaah geschapen.
Allaah zegt in de Qoer’aan:

“Allaah is de Schepper van alles“
[Soerah az-Zoemar(39): 62]

Allaah heeft geen deelgenoten. Hij werd niet geboren. Hij heeft noch een moeder noch een vader. Hij
heeft geen kinderen. Allaah heeft geen vrouw.
Allaah zegt in de Qoer’aan:

Zeg (O Mohammed): “Hij is Allaah, (de) Enige. Allaah is de Onafhankelijke Meester, aan Wie alle
schepsels behoefte hebben (Hij eet niet noch drinkt Hij). Hij heeft niet verwekt (Hij heeft geen
kinderen) noch is Hij verwekt (Hij heeft geen vader of moeder).
En niemand is gelijk aan (of vergelijkbaar met) Hem.”
[Soerah al-Ikhlaas: 1-4]
Allaah heeft de mensheid geschapen om Hem te aanbidden. Alle daden van aanbidding zijn voor
Allaah alleen. Wij aanbidden niets of niemand anders. Een aanbidding die niet alleen voor Allaah
wordt verricht, wordt shirk1 genoemd.
Allaah zegt in de Qoer-aan:

“En Ik (Allaah) heb de djinn en de mens niet geschapen behalve om Mij [Alleen] te aanbidden.”
[Soerah adh-Dhariyaat: 56]

1

Shirk: Het verrichten van enige vorm van aanbidding voor iets of iemand anders dan Allaah.

Islaam is onze religie. Islaam is de religie die gekozen is voor ons door Allaah.
Allaah zegt in de Qoer-aan:

“Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt, Mijn Gunst voor jullie voltooid
en heb Ik de Islaam voor jullie als godsdienst gekozen.”
[Soerah al-Maa’idah: 3]

Islaam is het geloven in de Eenheid van Allaah en het gehoorzamen van Hem. Het laten van alles wat
ingaat tegen de geboden (bevelen) van Allaah. Het bevrijden van jezelf en de mensen van shirk.

Islaam heeft vijf zuilen:

Het getuigen dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve
Allaah alleen en dat Mohammed -sallAllaahu ‘alaihi wassallam- de Boodschapper van Allaah is.

Het verrichten van de Salaat (gebed).

Het betalen van de Zakaat (armenbelasting).

Het vasten van de hele maand Ramadaan.

Het verrichten van de Hajj (bedevaart) naar het Huis van Allaah voor wie er toe in staat is.

Het geloof in de Islaam is gebaseerd op de zes zuilen van Imaan:

Het geloven in Allaah.

Het geloven in Zijn Engelen.

Het geloven in Zijn Boeken.

Het geloven in Zijn Profeten.

Het geloven in de Laatste Dag.

Het geloven in de Qadar (voorbeschikking van Allaah), zowel het goede als het slechte
ervan.

De Profeet is Mohammed ibn ‘Abdillaah ibn ‘Abdoel Moettalib ibn Haashim al-Qoerayshee -sallAllaahu
‘alaihi wassallam-. Allaah heeft hem gezonden naar de gehele mensheid om ons onze religie te
onderwijzen.
Allaah zegt in de Qoer-aan:

Zeg (O Mohammed): “O mensen! Voorwaar, ik ben gezonden als de Boodschapper van Allaah naar
jullie allen. (Allaah is) Degene aan Wie het Koninkrijk over de hemelen en de aarde behoort. Niets
of niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Hij. Hij doet leven en Hij doet sterven.
Geloof daarom in Allaah en Zijn Boodschapper (Mohammed)…”
[Soerah al-A’raaf: 158]

Moslims gehoorzamen en houden van de Profeet en wij volgen zijn Soennah.
Allaah zegt in de Qoer-aan:

“En wat de Boodschapper jullie geeft, neemt dat; en wat Hij jullie verbiedt,
onthoud jullie daarvan (blijf er van weg).”
[Soerah al-Hasjr: 7]

In een hadieth (overlevering) die terug te vinden is in Sahieh al-Boekharie en Moeslim, heeft de
Profeet -sallAllaahu ‘alayhi wassallam- gezegd:
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Niemand gelooft daadwerkelijk totdat hij meer van mij houdt dan van zijn ouders,
kinderen en de gehele mensheid.

