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In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle 

 

Hoofdstuk 1  

Wie is Allah? 

Allah is Ar-Rabb 

(De Enige Die Schept, de Zaken Ordent en Alles Bezit) 

                      Ik getuig dat er niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah. 

En ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is. 

 

 

 

Allah  is mijn Rabb.  

Allah  is de Rabb  van alles wat we zien en ook alles dat wij niet zien, zoals de Engelen en andere 

wezens, de Djinns.  

Allah  heeft de Engelen geschapen uit licht, en Allah  heeft de Djinns geschapen uit vuur.  

Alle Engelen aanbidden Allah, en zijn Hem nooit ongehoorzaam. 

Onder de Djinns  zijn er  moslims die geloven in Allah, maar je hebt ook Djinns die Allah  niet 

aanbidden, niet in Hem geloven, Hem ongehoorzaam zijn, slechte dingen doen en mensen oproepen 

naar het kwaad. Hun leider is Shaytan (de duivel). 

Allah  heeft mij geschapen, en Allah  heeft jou geschapen en al de dingen die we hierboven hebben 

genoemd.  

Allah  heeft ons veel dingen geven, en heeft alle mensen gegeven wat ze nodig hebben. Allah heeft 

ons van alles voorzien wat wij nodig hebben.  Allah  gaf ons leven, en Hij kan het  weer weg nemen. 

Allah  gaf ons zicht. Allah  gaf ons de lucht die wij inademen. Allah  heeft mij en alle andere mensen 

levend gemaakt. Hij  is Degene die hen leven heeft gegeven, en Allah  kan mij laten sterven. Hij  kan 

mijn leven nemen en Hij  kan het leven van alle mensen nemen.   

Alles wat we hebben besproken is Roeboebieyyah (Heerschappij). 

 



 

Een kleine quiz 

 

1. Wie is jouw Rabb? 

.......................................................................... 

2. Wie is Degene die jou alles geeft, en jou voorziet met alles wat je nodig hebt om in leven 

te blijven? 

........................................................................... 

3. Wie is Degene die jou geschapen heeft? 

............................................................................ 

4. Wie is Degene die jou leven schonk? 

             ........................................................................... 

5. Wie is degene die het leven kan wegnemen? 

............................................................................ 

 

 

Samenvatting 

 

Als je goed geantwoord hebt heb jij het onderwerp Heerschappij goed begrepen.  

Heerschappij is dat Allaah de enige ware Heer is: Hij  is de Schepper. Hij zorgt voor alles, en alles is 

van Hem. Dit is de betekenis van Tawheed die  Tawheed van Heerschappij heet.  

Vraag:  Wat is de Tawheed van Heerschapij? 

Antwoord: Allah  is mijn Rabb, en de Rabb  van alles. Hij  schiep alles. Hij  zorgt voor alles en Hij  bezit 

alles.  

 



Hoofdstuk 2 

 

Allah is de Schepper (al-Khaliq). Hij  heeft alles geschapen. Hij  heeft de hemelen en de aarde 

geschapen.  Allah  schiep de hemel die je boven je ziet. Hij schiep zeven hemelen boven ons, de één 

boven de ander. Hij  schiep ook zeven aarden.  Wij zien de hemelen nu niet, behalve één, de rest is 

boven. Wij zien de aarden niet, behalve de aarde waar wij ons op bevinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allah  schiep de nacht waarin wij slapen.  

Hij  schiep het daglicht. 

Hij   schiep de zon, de maan en de sterren, zoveel  en zo mooi.  

Allah  schiep de bergen, de zee, de oceanen, de dieren en de bomen. 

Wie schiep de appels? Wie schiep de sinaasappels? Wie schiep de bananen? Wie schiep de bloemen? 

‘’Allah is de Schepper van alle dingen!’’ 

 

Een kleine quiz 

 

Controleer jezelf: 

 

1. Wie is de Schepper van alles? ............................................................................ 

2. Wie is Degene de zon en de maan heeft 

geschapen?............................................................................ 

3. Wie is Degene die hemelen en aarden heeft geschapen?..................................................... 

4. Wie is Degene die de bergen schiep? ........................................................................... 

5. Wie is Degene die de dieren (de olifanten, de beren, de konijnen, de koeien, de gazellen en 

de vogels) schiep? ............................................................................ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Als je de zon ziet,  denk aan Wie hem heeft gemaakt. De zon  geeft ons warmte. Veel dingen op aarde 

hebben warmte nodig. 

We hebben allemaal haar warmte nodig. We hebben haar licht nodig. 

Denk aan de maan wanneer hij vol is. Hoe mooi hij is. Hij legt een koers af en de zon ook. 

 

 

Verwonder je over de enorme bergen die je ziet, verwonder je over de golven van de oceanen,        

de wolken, de regen, de watervallen, de bloemen, de tuinen, de woestijn, de zee, de maan en de zon. 

Allah  is de Schepper van dit alles. Hij  creëert, en Hij  voorziet. Dus Allah  is Al-Khaaliq (de Schepper), 

en Ar-Razzaaq (de Enige die voorziet).  Hij gaf ons de regen, die van boven komt. Hij gaf ons eten          

en drinken. Hij gaf ons gehoor en zicht. Hij gaf ons de lucht die wij inademen, en Hij gaf ons geld        

en rijkdom.  

 



 

Dus wij danken Hem voor dit alles, en wij houden van Hem voor dit alles. Wij hebben Hem  lief, 

omdat Hij ons geschapen heeft en veel dingen aan ons geven heeft.  Wij hebben Hem lief, omdat Hij 

ons tot moslims heeft gemaakt.  

We houden van Allah, en we doen wat Hij ons zegt te doen, en we nemen afstand van datgene 

waarvan Hij ons heeft verteld afstand van te nemen.  Wij roepen alléén Hem aan. Dit is de betekenis 

van aanbidding.  Dit heet Tawheed Al-Oeloehieyah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



We houden van Hem, omdat Hij Allah is, en omdat Hij de meest Barmhartige, en de meest 

Rechtvaardige is. Wij houden van Hem, omdat Hij de mooiste namen heeft. Hij is de Alziende;  Hij ziet 

alles. Hij is Alhorende;  Hij hoort alles.  Hij is boven alles, verheven boven Zijn Troon, boven de 

hemelen. Hij weet alles. Hij heeft het Mooiste Gezicht, maar niemand is aan Hem, de Allerhoogste, 

gelijk. Dit is tawheed van de Namen en Eigenschappen.  

 

 

 

Een kleine quiz 

Controleer jezelf: 

1. Waarom houden wij van Allah? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............................................................. 

2. Wie is Degene die ons tot moslims maakte? 

.................................................................................................................... 

3. Wie is de Enige die wij moeten gehoorzamen en aanbidden? 

.................................................................................................................... 

 

 

Wij roepen Hem aan. Wij zeggen ‘O Allah’, en wij roepen niets of niemand anders aan dan Hem.  

Wij maken Soedjoed (neerknieling) in Salah (het gebed) wanneer we ons voorhoofd en neus op         

de grond plaatsen. Dit heet Soedjoed (neerknieling). Wij maken de Soedjoed alléén voor Allah. 

Wij gehoorzamen Allah, en wij mogen Hem niet ongehoorzaam zijn, want Allah houdt van onze 

gehoorzaamheid, en Hij houdt er niet van als wij ongehoorzaam zijn. Hij beloont wanneer wij Hem 

gehoorzamen. Hij kan ons straffen wanneer wij Hem ongehoorzaam zijn of Hij kan ons vergeven als 

wij om Zijn vergeving vragen. Hij houdt ervan om te vergeven.  

 



 

 

 

 

Kijk alles na. Vraag mama en papa in shaa-a Allah om jouw antwoorden 

te controleren.  

 

 

Wij, de kinderen van Islam, houden van Allah -subhaanahu wa ta’aala-. 

Wij houden van al Zijn profeten en boodschappers                                                                        

-alayhiem assalaatoe wa assalaam-. 

Wij houden van de vrouwen (de moeders der gelovigen) van de profeet                              

–salla Allahoe alayhie wa sallam-. 

Wij houden van de metgezellen –radia Allahoe ‘anhoem-. 

 

We vragen Allah om ons te laten groeien in de Islam, om te leven zoals Allah 

wilt dat wij leven, om te sterven als moslim, het paradijs te betreden en om 

Allah’s Gezicht te zien.  

 

Ameen.  

 


