
 

DE BELONING VOOR DHIKR 
“O jullie die geloven, gedenk Allah veelvoudig.” (33:41) 

 

 Dhikr in het Arabisch Transcriptie Betekenis van de Dhikr Aantal Beloning voor deze dhikr 

  SubhaanAllah Vrij van alle ُسْبَحاَن للاِ  1

onvolkomenheden is Allah 

100 keer 1000 goede daden worden 

opgeschreven en 1000 zonden 

worden weggevaagd 

  SubhaanAllah ُسْبَحاَن للِا َوِبَحْمِدهِ  2

wa bihamdih 

Vrij van alle onvolkomenheden  

is Allah en alle lofprijzingen  

komen Hem toe 

100 keer  

per dag 

Zonden worden vergeven, ook al zijn 

deze zoals het schuim op de zee 

(qua omvang) 

ُسْبَحاَن للِا الَعِظيِم  3
 وِبَحْمِدهِ 

SubhaanAllahi  

l-3adhziem  

wa bihamdih 

Vrij van alle onvolkomenheden is Allah, 

de Almachtige en alle lofprijzingen 

komen Hem toe 

100 keer in 

de ochtend 

en 100 

keer in de 

avond 

Niemand zal op de Dag der 

Opstanding met betere werken 

komen dan de uitspreker hiervan, 

behalve wanneer iemand hetzelfde 

deed of zelfs meer 

ُسْبَحاَن للِا الَعِظيِم  4
 وِبَحْمِدهِ 

SubhaanAllahi  

l-3adhziem  

wa bihamdih 

Vrij van alle onvolkomenheden is Allah, 

de Almachtige en alle lofprijzingen 

komen Hem toe 

Per keer Een palmboom wordt  

in het Paradijs gepland 

 ُسْبحاَن للِا َوِبَحْمِدهِ  5

 وُسْبَحاَن للِا الَعِظيمِ 

SubhaanAllah  

wa bihamdih  

wa subhaanAllahi  

l-3adhziem 

Vrij van alle onvolkomenheden is Allah 

en vrij van alle onvolkomenheden is 

Allah,  

de Almachtige. 

Per keer Deze twee uitspraken zijn licht  

voor de tong, maar wegen zwaar  

op de weegschaal (op de Dag  

des Oordeels) en zijn het meest 

geliefd bij de Barmhartige 

  Al-hamdulillah Alle lofprijzingen اْلَحْمُد للِ  6

komen Allah toe 

Per keer Vult de schalen 

 SubhaanAllah ُسْبَحاَن للِا واْلَحْمُد للِ  7

Wa l-hamdulillah 

Vrij van alle onvolkomenheden is Allah 

en alle lofprijzingen  

komen Allah toe 

 

Per keer Vult wat er tussen  

de hemelen  

en de aarde is 
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 ُسْبَحاَن للاِ  8

والَحْمُد للِ    

وََل إِلََه إَِلَّ للاُ    

 وللاُ أَْكَبرُ 

SubhaanAllah,  

wa l-hamdulil-Lah, 

wa Laa ilaha  

illal-Lah,  

wal-lahoe akbar 

Vrij van alle onvolkomenheden is Allah, 

alle lofprijzingen komen Allah toe,  

er is geen godheid dan Allah  

en Allah is de Grootste 

Per keer De vier geliefdste woorden bij Allah 

en ook geliefder bij de Profeet 

(vrede en zegeningen zij met hem) 

dan alles waar de zon over schijnt. 

En er weegt niets zwaarder in de 

weegschaal dan deze woorden. 

 

 ُسْبَحاَن للاِ  9

والَحْمُد للِ    

 وللاُ أَْكَبرُ 

SubhaanAllah,  

wa l-hamdulil-Lah,  

wal-lahoe akbar 

 

 

 

Vrij van alle onvolkomenheden is Allah,  

alle lofprijzingen komen Allah toe,  

Allah is de Grootste 

33 keer 

na ieder 

gebed 

Er is niemand beter dan degene die 

dit na ieder gebed zegt, behalve 

wanneer degene hetzelfde of meer 

doet dan hem 

 

 ُسـْبحاَن للاِ  10

والَحْمـُد لل   

 وللاُ أْكـَبر

َل إلَه إَلّ للّاُ َوْحـَدهُ َل 
شريَك لُه لُه الملُك ولُه 
الَحْمد وُهَو على ُكّل 

 َشيٍء َقـدير

SubhaanAllah 

Wa l-hamdulil-Lah 

Wal-lahu akbar 

Laa ilaha illal-Lah, 

wahdahu laa sharieka 

lah, lahu  

l-mulku wa lahu  

l-hamdu wa huwa 

3ala kulli shayin 

qadier 

 

 

Vrij van alle onvolkomenheden is Allah, 

alle lofprijzingen komen Allah toe en 

Allah is de Grootste 

Er is geen Godheid dan Allah,  

Hij is de Enige,  

Hij heeft geen deelgenoot.  

Aan Hem behoort het koninkrijk  

en alle lof komt Hem toe en Hij is over 

alle zaken Almachtig 

Na ieder 

gebed:  

33 keer de 

eerste drie 

zinnen en 

daarna 

eenmalig 

de laatste 

zin vanaf 

‘Laa ilaha 

illal-Lah…’ 

De zonden van degenen die deze 

woorden na ieder gebed uitspreekt, 

zullen vergeven worden,  

zelfs al zijn de zonden als de schuim 

van de zee (qua omvang) 
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 ُسْبَحاَن للاِ  11

والَحْمُد للِ    

 وللاُ أَْكَبرُ 

 وََل إِلََه إَِلَّ للاُ 

SubhaanAllah,  

wa l-hamdulil-Lah,  

wal-lahoe akbar, 

wa Laa ilaha  

illal-Lah 

Vrij van alle onvolkomenheden is Allah,  

alle lofprijzingen komen Allah toe,  

Allah is de Grootste 

en er is geen godheid dan Allah 

Allemaal 

100 keer 

100 keer SubhaanAllah (tasbih) is 

(qua beloning) alsof de uitspreker 

ervan 100 slaven bevrijd heeft. 

100 keer Al-hamdulil-Lah (tahmid) is 

alsof er 100 paarden in liefdadigheid 

worden weggegeven.  

100 keer Allahoe akbar (takbir) is 

gelijk aan 100 offers. 

En 100 keer Laa ilaha illal-Lah vult 

hetgeen tussen hemel en aarde op 

 ََل إِلَه إَِلَّ للاُ  en اْلَحْمُد للِ  12
Al-Hamdulillah en 

Laa ilaha illal-Lah 

Alle lofprijzingen  

komen Allah toe en er is  

geen godheid dan Allah 

Per keer De beste smeekbede 

en de beste gedenking 

َة إَِّل باللِ  13  Laa hawla wa laa ََل َحْوَل َوََل قُوَّ

quwwata illaa bi-Lah 

Er is geen macht noch kracht behalve 

met toestemming van Allah 

Per keer Een schat van de schatten  

van het Paradijs 

َلَ إِلََه إَِلَّ للاُ َوْحَدهُ َلَ  14
َشِريَك لَُه، لَُه الُمْلُك ولَُه 
الَحْمُد وُهَو َعلَى ُكلِّ 

 َشْيٍء َقدير  

Laa ilaha illal-Lahoe 

wah’dahoe laa 

sharieka lah, lahoe  

l-mulku wa lahu  

l-h’amdu wa huwa 

3ala kulli  

shay-in qadier 

Er is geen god die het recht heeft 

aanbeden te worden dan Allaah,  

Hij is de Enige,  

Hij heeft geen deelgenoten,  

aan Hem behoren de Heerschappij  

en alle lofprijzingen  

en Hij is Almachtig over alle zaken 

10 keer  

per dag 

Beloning is gelijk aan de beloning 

van degene die vier slaven van de 

nakomelingen van Profeet Ismail 

bevrijd heeft 

 

َوْحَدهُ َلَ َلَ إِلََه إَِلَّ للاُ  15
َشِريَك لَُه، لَُه الُمْلُك ولَُه 
الَحْمُد وُهَو َعلَى ُكلِّ 

 َشْيٍء َقدير  

Laa ilaha illal-Lahoe 

wah’dahoe laa 

sharieka lah, lahoe  

l-mulku wa lahu  

l-h’amdu wa huwa 

3ala kulli  

shay-in qadier 

Er is geen god die het recht heeft 

aanbeden te worden dan Allaah,  

Hij is de Enige,  

Hij heeft geen deelgenoten,  

aan Hem behoren de Heerschappij  

en alle lofprijzingen  

en Hij is Almachtig over alle zaken 

100 keer 

per dag 

Beloning gelijk aan het vrijkopen van 

tien slaven, honderd goede daden 

worden opgeschreven en honderd 

slechte daden worden uitgewist en 

het is een bescherming tegen de 

Shaitan tot de avond.  
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