
Sjahada 
De geloofsbelijdenis (Sjahada of Shahada) is de belangrijkste zuil 
van de Islam. Islam is Arabisch en het betekent ‘onderwerping of 
overgave aan de wil van de enige echte God: die als enige het recht 
heeft aanbeden te worden’.  
Geloof in de Islam (Al- Îmaan) ontstaat door het aannemen 
en navolgen van de door Allâh aan de profeet Moham-
med geopenbaarde levenswaarheden.   
Het is noodzakelijk de openbare geloofsbelijdenis (Kalima(h) as-
Sjahâda(h)) hardop uit te spreken om voor Moslim te worden aan-
gezien.  
Deze luidt:  
"Ashadou an Lailaha Illallah wa ashadou ana Muhammadan Rasoulal
lah"  
(Ik getuig dat er geen god is dan Allah en ik getuig dat Mohammed 
zijn dienaar en boodschapper is.)  
 
Het uitspreken van deze getuigenis is echter niet genoeg. Men dient 
het met volle overtuiging uit te spreken vanuit het hart.  
 

Iemand die zich bekeert tot de islam wordt een moslim genoemd. 
Het woord moslim betekent 'gehoorzaam aan God' , maar ook 
'vredelievend'.  

 
Om moslim te worden moet men de Sjahada uitspreken en moet 

men zich wassen volgens Islamitische richtlijnen. Deze worden ver-

der uitgelegd bij de zuil Salaat.  

Weetjes over de sjahada: 

 Veel baby's in een moslimgezin krijgen de sjahada direct na hun geboorte in het ene oor gefluisterd; in het andere wordt dan 

de azan (Islamitisch gebed) gefluisterd. 

 De sjahada is onderdeel van een aantal nationale en regionale vlaggen, waaronder de vlag van Afghanistan, de vlag van Saoedi

-Arabië en de vlag van Somaliland. 

 De sjahada is onderdeel van de vlag van de Jihad, gevoerd door jihadistische bewegingen als Islamitische Staat en Al Qaida. 

 Ook wordt de sjahada als laatste woorden gereciteerd door moslims die hun dood zien naderen en hiertoe nog de gelegen-

heid hebben. 

 

Bron: wikipedia 



Sjahada 
 Het geloven in Allah omvat de volgende vier zaken: 

1.Het geloven in het bestaan van Allah. 
2.Het geloven in Zijn Roeboebiyyah (Heerschappij). 
3.Het geloven in Zijn Oeloehiyyah (alleenrecht op Aanbidding). 
4.Het geloven in Zijn Asmaa’ was Sifaat (Namen en Eigenschappen). 

Het geloven in de Engelen omvat vier zaken: 
1.Het geloven in hun bestaan. 
2.Het geloven in degenen die bij naam zijn genoemd, zoals Djibriel, en 
in degenen die niet bij naam zijn genoemd. Wij geloven dus in hen al-
len. 
3.Het geloven in hun eigenschappen waarvan wij (door Allah) op de 
hoogte zijn gesteld. 
4.Het geloven in hun daden waarvan wij (door Allah) op de hoogte zijn 
gesteld en die zij verrichten op bevel van Allah. 

Het geloven in de Boeken omvat vier zaken: 
1.Het geloven dat het waar is dat deze Boeken afkomstig zijn van  
Allah. 
2.Het geloven in de namen van de Boeken die bij naam zijn genoemd, 
zoals de Qur’aan, de Tauwrah en de Indjiel. 
3.Het geloven in de authenticiteit van hun berichtgevingen, zoals de 
berichtgevingen in de Koran, en de berichtgevingen van de voorgaan-
de Boeken, voor zover deze niet zijn veranderd of vervalst. 
4.Het handelen naar de voorschriften ervan voor zover deze niet zijn 
opgeheven, het tevreden zijn ermee, het zich overgeven eraan, onge-
acht of wij de wijsheid ervan nu begrijpen of niet. Alle voorgaande 
Boeken zijn overigens opgeheven met de komst van de Koran. 

Het geloven in de Boodschappers omvat vier zaken: 
1.Het geloven dat hun Boodschap de waarheid is van Allah, de Verhevene. Wie niet gelooft in de Boodschap van slechts één van hen, heeft 
hen allemaal verloochend. 
2.Het geloven in hun namen waarvan wij (door Allah) op de hoogte zijn gesteld, zoals Mohammed, Ibrahiem, Moesaa, عIesaa en Noeh u. 
3.Het bevestigen van wat authentiek is van hun berichtgevingen. 
4.Het handelen naar de Wetten van degenen die naar ons zijn gestuurd. In deze tijd waarin wij leven is dit Mohammed vrede zij met hem, de 
laatste der Profeten die gestuurd is naar de gehele mensheid. 

Het geloven in de Laatste Dag omvat drie zaken: 
1.Het geloven in de Bacth (wederopstanding). 
2.Het geloven in de verrekening en de beloning. 
3.Het geloven in het Paradijs en het Hellevuur. 
Tot het geloven in de Laatste Dag behoort ook al datgene 
wat zich na de dood zal voordoen, zoals de beproeving in 
het graf, de bestraffing in het graf en de gunsten van het 
graf. 
Het geloven in al-Qadr (de Voorbeschikking) 

Het geloven in al-Qadr omvat vier zaken: 
1.Het geloven dat Allah op de hoogte is geweest van alle 
zaken, over het geheel genomen en gedetailleerd. 
2.Het geloven dat Allah dit heeft opgeschreven op al-Lawh 
al-Mahfoedh (de Bewaarde Tafel). 
3.Het geloven dat alle gebeurtenissen niet kunnen  
plaatsvinden, behalve met de Wil van Allah, de Verhevene. 
4.Het geloven dat alle gebeurtenissen op zichzelf, maar 
ook hun eigenschappen en bewegingen schepselen zijn 
van Allah, de Verhevene. 

Bron: https://almohsinin.com 
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