
Bismillaahi arrahmaani arrahiem 

Vandaag heeft de imam het gehad over een naam van Allah azza wa jal, namelijk: القوي (Al-qawiey) 
oftewel: de sterke. 

Van de mooie namen van Allah is de Sterke (Al-qawiey). En deze naam is een aantal keer voor 

gekomen in de Qoran. Zoals bijvoorbeeld in surah Ashoera, waarin Allah zegt: “Allah is Zachtaardig 

voor Zijn dienaren. Hij schenkt aan wie Hij wil en Hij is de Sterke, de Almachtige.” En deze naam 

wordt ook in combinatie genoemd met Al-matien. In surah Adhariyaat zegt Allah azza wa jal: 

“Voorwaar, Allah, Hij is de Voorziener, de Bezitter van Macht de Sterke.” En de betekenis van Al-

matien is heel sterk. En Al-qawiey betekent: degene die niet wordt verslagen, en Zijn oordeel wordt 

niet genegeerd. Wat Hij wil gebeurt, en wat Hij niet wil gebeurt niet. 

De bewijzen van de kracht van Allah azza wa jal zijn niet te tellen en daarom zullen we er maar een 

paar noemen. 1 van de bewijzen is dat Allah azza wa jal doet wat Hij wilt. Er gebeurt niets op deze 

wereld behalve met Zijn toestemming. 

En van de perfectie van Zijn kracht is dat Hij de hemelen heeft verheven zonder pilaren. In surah 

Luqmaan staat: “Hij heeft de hemelen geschapen zonder pilaren die jullie kunnen zien, en Hij maakte 

stevige bergen op de aarde, zodat deze niet zou schudden met jullie, en Hij verspreidde daarop 

verschillende schepsels. En Wij zonden water vanuit de hemel neer, waarmee Wij allerlei soorten 

goede gewassen hebben voortgebracht.” Hij heeft dus de hemelen geschapen zonder pilaren en Hij 

houdt de ze vast zodat deze niet neerstort op de aarde. En als Hij ze los zou laten, dan zou niemand 

in staat zijn om de hemelen vast te houden. Zo zegt Allah in surah Faatir: “Voorwaar, Allah houdt de 

hemelen en de aarde vast, zodat zij niet van hun plaats zullen gaan. En als zij van hun plaats zouden 

gaan, dan zou niemand buiten Hem ze kunnen vasthouden. Voorwaar, Hij is Meest Verdraagzaam, 

Meest Vergevingsgezind.” 

En van de bewijzen van Zijn kracht is dat Hij voorziet wie Hij wilt. Allah zegt in surah Ashoera: “Allah 

is Zachtaardig voor Zijn dienaren. Hij schenkt aan wie Hij wil en Hij is de Sterke, de Almachtige.” En in 

surah Adhariyaat: “Voorwaar, Allah, Hij is de Voorziener, de Bezitter van Macht de Sterke.” De 

geleerde Assa3diey heeft gezegd: En van Zijn kracht is dat Hij de hele wereld voorziet. Van Zijn 

grootste invloeden: het voorzien van alle schepselen. Einde van zijn woorden, rahimahollah. 

Nog een bewijs van Zijn kracht is Zijn hulp voor Zijn profeten, zo zegt Allah azza wa jal in surah Hud: 

“En toen Ons bevel kwam, redden Wij Salih en degenen die met hem geloofden door Onze genade 

en van de vernedering op die dag. Voorwaar, jouw Heer, Hij is de Sterke, de Almachtige.” En in surah 

Al-Hadj: “ En Allah helpt zeker degene die Hem helpt. Voorwaar, Allah is zeker Sterk, Almachtig.” 

Ook de vernietiging van de onrechtplegers en de hoogmoedigen is van de bewijzen van zijn Kracht. In 

surah Fussilaat zegt Allah azza wa jal het volgende: “En wat betreft het volk van 3aad, zij stelden zicht 

onterecht hoogmoedig op, op aarde en zij zeiden: Wie is sterker dan wij in kracht? Zien zij dan niet 

dat Allah Degene die hen geschapen heeft, Sterker is dan zij? En zij ontkenden Onze Tekenen(15). 

Dus stuurden Wij een krachtige wind op hen af, op slechte dagen, om hun de bestraffing van 

vernedering in het wereldse leven te laten proeven. En de bestraffing in het Hiernamaals is zeker 

vernederender. En zij zullen niet geholpen worden(16).” 

En van de perfectie van Zijn kracht zijn de ziektes die Hij afstuurt op Zijn schepping. Nieuwe en oude 

ziektes. Bekende en onbekende. Een virus kan de ondergang zijn voor de mens, en waar is dan de 

mens en zijn vermogen? Waar zijn de studies en onderzoeken? Heeft dit de wil van Allah gestopt, de 

ondergang van de persoon of zijn lot vertraagd? Nee, wat Allah wil gebeurt, en wat Hij niet wil 

gebeurt niet. Dit zodat de mens ten alle tijden weet dat hij een zwakke schepping is en dat Allah de 

Sterke is. 


