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Voorwoord van de vertaler 
In de Naam van Allaah, de Meest Barmhartige, de Meest 

Genadevolle. 

Alle lof komt toe aan Allaah. Hem loven wij en Hem vragen wij om 

hulp en vergeving. Wij zoeken bescherming bij Allaah  tegen het 
kwaad van onze zielen en tegen onze slechte daden. Wie Allaah leidt, 
kent geen misleider. En wie Hij op een dwaalspoor brengt, kent geen 
leider.  

Ik getuig dat er geen ware god is, behalve Allaah alléén: Hij heeft geen 

deelgenoot. En ik getuig dat Mohammad  Zijn dienaar en Zijn 
boodschapper is. Moge de vrede en zegeningen van Allaah met hem, 
zijn familie en zijn metgezellen zijn.  

Vervolgens dit: 

De Qor’aan vormt samen met de soennah 1  van de profeet 

Mohammad  de heilige bron van de moslims, waar zij hun 
geloofsovertuiging op baseren, en die de grondslag vormt voor hun 
aanbiddingen en omgangsvormen. 

De Qor’aan is wat zowel zijn tekst als zijn betekenissen betreft het 
ongeschapen Woord van Allaah. Hij is gehoord door de engel Djibriel 

[Gabriël], en door hem overgeleverd aan de profeet Mohammad . 
De moslims hebben vervolgens deze Qor’aan - van generatie op 
generatie - door middel van talloze overdrachten aan elkaar 
doorgegeven. Daarnaast is deze Qor’aan bewaard gebleven en 
gebundeld in de masaahif [Qor’aanboeken]. 

De Qor’aan is gedurende een periode van drieëntwintig jaar in delen 

aan de Profeet  geopenbaard. Deze gefaseerde openbaring van de 
Qor’aan is om verscheidene redenen gebeurd, zoals:  

 

1 De soennah van de Profeet  omvat al zijn uitspraken, handelingen, goedkeuringen, 
karaktereigenschappen en voorkomen. 
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- Het standvastig maken van het hart van de profeet Mohammad ;  

- En de stapsgewijze groei en ontwikkeling van zowel het geloof als de 
kennis van de gelovigen. 

Deze Qor’aan is geopenbaard aan de mensheid om haar te leiden uit 
de duisternissen van ongeloof en afgoderij, naar het licht van het 
geloven in de Eenheid van Allaah, de Enige Ware God. 

Deze Qor’aan is de gids die voor de mensen de te volgen Weg 
beschrijft naar hun geluk tijdens zowel dit wereldse leven als in het 
hiernamaals. Bovendien waarschuwt hij hen voor alle afdwalingen en 
zijsporen die ze zullen doen afwijken van deze Rechte Weg. 

Omdat de gehele mensheid behoefte heeft aan geluk en leiding, is het 
van een onbetwistbaar belang dat deze Qor’aan toegankelijk is voor 
ieder mens die streeft naar het paradijs. Daarom zijn in de loop der 
jaren de betekenissen van de Qor’aan beschikbaar gesteld in 
verschillende talen, waaronder het Nederlands. 

Het is belangrijk dat elke vertaling van de betekenissen van de Qor’aan 

in overeenstemming is met de bedoeling van Allaah  ermee, zonder 
ervan af te wijken. De Qor’aan is niet voor niets - waar nodig - door 

de profeet Mohammad  uitgelegd aan zijn metgezellen . Zij hebben 
hem op hun beurt uitgelegd aan hun studenten. Dit proces is zo van 
generatie op generatie doorgegaan. 

De Profeets  uitleg van de Qor’aan, alsmede die van zijn metgezellen 

 zijn verzameld in speciale boekwerken, die de tafsier [oftewel: 
Qor’aanuitleg] vormen. Deze Nederlandstalige vertaling van de 
betekenissen van de Qor’aan is tot stand gekomen na zeer uitgebreid 
en diepgaand onderzoek in deze speciale boekwerken2, van zowel 
vroegere als hedendaagse geleerden. 

 

2 Voor de totstandkoming van deze vertaling zijn onder andere de volgende naslagwerken 
voor Qor’aanuitleg geraadpleegd: Al-Qortobi, At-Tabari, Al-Baghawi, Ibn Kathier, As-
Sa‘di, Ash-Shinqietie en Ibn ‘Oethaimeen. Bovendien zijn er naslagwerken gebruikt die 
gespecialiseerd zijn in de verbuigingen en zinsontleding van de Qor’aan (I‘raab). 
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Omdat onmogelijk is om alle betekenissen van de Qor’aan in een 
vertaling te omvatten, is ervoor gekozen om een toelichtende, korte 
uitleg toe te voegen aan elk vers. Deze uitleg is grotendeels 
overgenomen uit de vereenvoudigde Qor’aanuitleg van het King Fahd 
Complex in het Koninkrijk van Saoedi-Arabië.  

Voor u ligt het twintigste deel van een reeks vertalingen. Djoez’ 11 
bevat de hoofdstukken 9 (vanaf vers 93) tot en met en 11 (vers 5) van 
de Qor’aan. 

De bedoeling is om - met de Wil en Toestemming van Allaah - de 
betekenissen van de gehele Qor’aan op deze wijze te vertalen. 

Ondanks dat deze vertaling met grote nauwkeurigheid tot stand is 
gekomen, blijft het een menselijke inspanning. Daarom is het 
onontkoombaar dat het werk altijd beter kan. Mocht u daarom op- of 
aanmerkingen, suggesties of tips voor verbetering hebben, waarmee 
wij in volgende versies rekening kunnen houden, dan ontvangen wij 
die graag van u.  

Wij hopen dat u veel profijt uit dit belangrijke werk zult halen. Wij 
vragen Allaah tot slot om dit werk van ons te accepteren. Ook vragen 
wij Hem om het uitbrengen van de volgende delen van deze serie te 
vergemakkelijken en te bespoedigen.  

 

De vertaler: Mohamed Bendaoud
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 االستعاذة
Het zoeken van bescherming bij 

Allaah  

 [Al-isti‘aadhah] 

 
ُعوذُُ
َ
يَْطانُُُِِمنَُُُبِاللُُِأ  الرَِّجيمُُِالشَّ

“Ik zoek bescherming bij Allaah tegen de vervloekte Shaytaan 
[Satan].” 

 

Uitleg: Allaah  heeft voor elk persoon die de geweldige Qor’aan 
reciteert, voorgeschreven om bescherming bij Allaah te zoeken tegen 
de vervloekte Shaytaan [Satan]. Hij  heeft gezegd: (Dus als jij de 
Qor’aan wilt reciteren, zoek dan bescherming bij Allaah tegen 
de vervloekte Shaytaan [Satan]). Dat is omdat de Nobele Qor’aan 
een leiding is voor de mensen en een genezing voor wat in de borsten 
is, terwijl de Shaytaan [Satan] de oorzaak is van de kwaden en de 
dwalingen. Daarom heeft Allaah  elke recitator van de Qor’aan 
opgedragen om zich met Hem, de Geprezene, te versterken tegen de 
vervloekte Shaytaan [Satan], tegen zijn influisteringen en tegen zijn 
partij. 

De geleerden zijn het erover eens dat [de uitspraak van] het zoeken 
van bescherming geen onderdeel is van de Nobele Qor’aan. Daarom 
wordt deze uitspraak niet opgeschreven in de Qor’aanboeken 
[moeshaf, mv. masaahif]. 
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De betekenis van:  

(ik zoek bescherming bij Allaah) is: ik zoek mijn toevlucht en 
versterking bij Allaah alléén. 

(tegen de Shaytaan [Satan]) dat wil zeggen: tegen elke tirannieke en 
opstandige van zowel de djinn als de mensen, die mij afwendt van de 
gehoorzaamheid aan mijn Heer en van het reciteren van Zijn Boek. 

(de vervloekte) dat wil zeggen: degene die is verdreven uit de Genade 
van Allaah. 
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ِالتَّْوبَةِ  سورة

Hoofdstuk 9: Het berouw  
[At-tawbah] 

 

 

نُيَُكونُواَُْمَعُُ
َ
َرُضواُْبِأ ُُۚ ۡغنَِيآُء

َ
ذِنُونََكُوَُهۡمُأ

ْ
ِيَنُيَۡسَتأ ُٱَّلَّ بِيُلُلََعَ إِنََّماُٱلسَّ
ُُ ُ ُقُلُوبِِهۡمَُفُهۡمََُلَُيۡعلَُموَنُُٱۡۡلََوالِِفَُوَطَبَعُٱللَّ ٰ ٩٣ُلََعَ

93. Voorwaar, de beweegreden [tot verwijt] is er alleen tegen 
degenen die jou om verlof vragen, terwijl ze rijk zijn. Ze zijn er 

tevreden mee om bij de achterblijvers te behoren. En Allaah 
verzegelde hun harten, waardoor ze niet weten. 

 

Uitleg: O Boodschapper, de zonde en de blaam rusten echter wel op 
de rijken die naar jou toekwamen en toestemming vroegen om achter 
te blijven. Dat waren de rijke hypocrieten. Zij verkozen het voor 
zichzelf om te blijven zitten met de vrouwen en degenen met een 
excuus. Allaah verzegelde hun harten met hypocrisie, waardoor het 
geloof er geen toegang toe had. Zij weten niet wat de slechte 
eindbestemming is van het feit dat ze op jou zijn achtergebleven en de 
strijd samen met jou hebben gelaten. 
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نَاُُ
َ
َُتۡعَتِذُرواُْلَنُنُّۡؤِمَنُلَُكۡمُقَۡدَُنبَّأ َيۡعَتِذُروَنُإََِلُۡكۡمُإَِذاُرََجۡعُتۡمُإََِلِۡهۡمُُۚقُلَُلَّ
َُعٰلِِمُُ ُتَُردُّوَنُإََِلٰ َُعَملَُكۡمَُورَُسوُُلُۥُُثمَّ ُ ۡخَبارُِكۡمَُُۚوَسََيَىُٱللَّ

َ
ُِمۡنُأ ُ ٱللَّ

َهَٰدةَُِفُينَب ِئُُكمُبَِماُُكنُتۡمَُتۡعَملُوَنُُٱلَۡغيُۡ ٩٤ُِبَُوٱلشَّ
94. Zij zullen zich verontschuldigen bij jullie, nadat jullie naar ze 

zijn teruggekeerd. Zeg: “Verontschuldig jullie niet. Wij zullen jullie 
niet geloven. Allaah heeft ons zeker bericht over jullie verhalen. En 

Allaah zal jullie daden aanzien, en ook Zijn boodschapper. 
Vervolgens zullen jullie worden teruggebracht naar de Alwetende 
van het onwaarneembare en het waarneembare, Die jullie dan zal 

berichten over wat jullie deden.” 

 

Uitleg: O gelovigen, deze achterblijvers op de strijd tegen de 
afgodenaanbidders verontschuldigen zich bij jullie met leugens als 
jullie terugkeren van jullie strijd na de slag van Tabuk. O 
Boodschapper, zeg tegen ze: “Verontschuldig jullie niet, want wij 
geloven niet wat jullie zeggen. Allaah heeft ons bericht over jullie 
kwestie, waardoor jullie leugen voor ons vast is komen te staan. Allaah 
en Zijn Boodschapper zullen jullie daden zien in het geval jullie 
berouw tonen voor jullie hypocrisie of als jullie je hypocrisie 
voortzetten. Hij zal tijdens het wereldse leven jullie daden tonen aan 
de mensen. Vervolgens zullen jullie na je dood terugkeren naar 
Degene voor Wie zowel jullie innerlijke als jullie uiterlijke zaken niet 
verborgen blijven. Hij zal jullie dan berichten over al jullie daden en 
Hij zal jullie erop afrekenen.” 
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ۡعرُِضواَُْعۡنُهۡمُُۖۡ
َ
فَأ ُِلَُكۡمُإَِذاُٱنَقلَۡبُتۡمُإََِلِۡهۡمُِِلُۡعرُِضواَُْعۡنُهۡمُۖۡ َسَيۡحلُِفوَنُبِٱللَّ

بَِماََُكنُواُْيَۡكِسُبوَنُُ َُۢ َوىُٰهۡمَُجَهنَُّمَُجَزآَء
ۡ
َُۖۡوَمأ ٩٥ُإِنَُّهۡمُرِۡجس 

95. Zij zullen bij Allaah voor jullie zweren als jullie naar ze zijn 
teruggekeerd, zodat jullie je van ze afwenden. Wend jullie dus van 

ze af. Voorwaar, zij zijn onrein. En hun verblijf is de hel, als 
beloning voor wat zij verdienden. 

 

Uitleg: De hypocrieten jegens Allaah zullen liegend en 
verontschuldigend voor jullie zweren als jullie naar ze terugkeren van 
de strijd, zodat jullie ze met rust laten zonder ze ter verantwoording te 
roepen. Vermijd ze echter en wend jullie van ze af als vernedering voor 
ze. Zij hebben immers een vuil innerlijk. En de plek waar zij hun 
onderkomen zullen vinden in het hiernamaals is het hellevuur. Dat is 
de beloning voor de zonden en de overtredingen die zij verdienden. 

 

فَُ َُعِنُٱلَۡقۡوِمََُُيۡلُِفوَنُلَُكۡمُلََِتَۡضۡواَُْعۡنُهۡمُۖۡ ََُلُيَۡرََضٰ َ ُٱللَّ إِنُتَۡرَضۡواَُْعۡنُهۡمُفَإِنَّ
٩٦ُٱلَۡفِٰسِقنَيُُ

96. Zij zweren voor jullie, zodat jullie tevreden over ze zullen zijn. 
Maar ook al zouden jullie tevreden over ze zijn, dan zou Allaah 

voorwaar nooit tevreden zijn over het verdorven volk. 

 

Uitleg: O gelovigen, deze hypocrieten zweren liegend voor jullie, 
zodat jullie tevreden over ze raken. Ook al zouden jullie tevreden over 
ze raken omdat jullie niet weten van hun leugens, dan zal Allaah niet 
tevreden zijn over ze. En hetzelfde geldt voor de anderen die door zijn 
gegaan met zware zondigheid en met zich buiten de gehoorzaamheid 
aan Allaah en aan Zijn Boodschapper plaatsen. 
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ُُ نَزَلُٱللَّ
َ
َُيۡعلَُمواُُْحُدوَدَُمآُأ َلَّ

َ
ۡجَدُرُأ

َ
ُُكۡفٗراَُونَِفاٗقاَُوأ َشدُّ

َ
ۡعَراُبُأ

َ
ُُُٱۡۡل ٰ لََعَ

َُعلِيٌمَُحِكيم ُُ ُ َُوٱللَّ ٩٧ُرَُسوُِلِۦۗ
97. De bedoeïenen zijn erger in ongeloof en hypocrisie, en 

waarschijnlijker om de grenzen niet te kennen van datgene wat 
Allaah heeft neergezonden naar Zijn boodschapper. En Allaah is 

Alwetend, Alwijs. 

 

Uitleg: De bedoeïenen die wonen in de woestijn, zijn erger in 
ongeloof en hypocrisie dan de mensen uit bewoonde gebieden. Dat is 
vanwege hun ruwheid en hardvochtigheid, en omdat zij ver verwijderd 
zijn van de kennis, van de geleerden en van de bijeenkomsten van 
gedenking en vermaning. Daarom zijn zij rechthebbender om de 
grenzen van de religie, en wat Allaah aan Wetten en Regels heeft 
neergezonden, niet te kennen. Allaah is Alwetend van de situatie van 
hen allen, Alwijs in Zijn beschikking over de zaken van Zijn dienaren. 

 

َعلَۡيِهۡمُُ ُُۚ َوآئَِر بَُّصُبُِكُمُٱدلَّ ۡعَراِبَُمنَُيتَِّخُذَُماُيُنِفُقَُمۡغَرٗماَُويَََتَ
َ
َوِمَنُٱۡۡل

َُسِميٌعَُعلِيم ُُ ُ َوٱللَّ وِۡءُِۗ ٩٨َُدآئَِرةُُٱلسَّ
98. En van de bedoeïenen zijn er wie datgene wat zij uitgeven als 
een belasting beschouwen. En zij wachten de tegenslagen voor 
jullie af. De wending van het slechte zal zich tegen ze keren. En 

Allaah is Alhorend, Alwetend. 

 

Uitleg: Onder de bedoeïenen zijn er sommigen die datgene wat zij 
uitgeven op de Weg van Allaah rekenen als een boete en een verlies. 
Zij hopen niet op de beloning ervan, en ze zien het niet als iets wat de 
bestraffing van ze weghoudt. Zij wachten op rampspoed en 
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tegenspoed voor jullie, maar het kwaad zal zich tegen ze keren en niet 
tegen de moslims. Allaah is Alhorend van wat zij zeggen en Alwetend 
van hun verderfelijke intenties. 

 

َُِوٱَۡلَۡوِمُٱٓأۡلِخرَُِويَتَِّخُذَُماُيُنِفُقُقُُرَبٍٰتُِعنَدُُ ۡعَراِبَُمنُيُۡؤِمُنُبِٱللَّ
َ
َوِمَنُٱۡۡل

ُُ َُّهۡمَُُۚسُيۡدِخلُُهُمُٱللَّ ل ََلُٓإِنََّهاُقُۡربَةُ 
َ
أ َُِوَصلََوِٰتُٱلرَُّسوِلُِۚ ُُٱللَّ َ ُٱللَّ ُإِنَّ ُِِفُرَۡۡحَتِهِۦُٓۚ

رَِّحيم ُُ ٩٩َُغُفورُ 
99. En van de bedoeïenen zijn er wie geloven in Allaah en de 
Laatste Dag. En zij beschouwen datgene wat ze uitgeven als 

toenaderingsmiddelen bij Allaah, en als aanleiding voor 
aanroepingen door de boodschapper. Voorzeker, het is voorwaar 
een toenaderingsmiddel voor ze. Allaah zal ze binnenbrengen in 
Zijn Genade. Voorwaar, Allaah is Vergevingsgezind, Barmhartig. 

 

Uitleg: Onder de bedoeïenen zijn er ook wie geloven in Allaah en Zijn 
Enigheid erkennen, die geloven in de wederopstanding na de dood, en 
de beloning en de bestraffing. Als zij iets uitgeven omwille van de strijd 
tegen de afgodenaanbidders, dan rekenen zij daarmee op de 
Tevredenheid en de Liefde van Allaah, en dat is waar zij naar streven. 
Bovendien gebruiken zij ze als middel zodat de Boodschapper van 
Allaah  aanroepingen in hun voordeel doet. Deze daden brengen ze 
zeer dichter bij Allaah . Allaah zal ze in Zijn paradijs binnenbrengen. 
Allaah is Vergevingsgezind voor de zonden die zij hebben begaan en 
Hij is Barmhartig voor ze. 
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ِيَنُُ نَصارَُِوٱَّلَّ
َ
لُوَنُِمَنُٱلُۡمَهِٰجرِيَنَُوٱۡۡل وَّ

َ
بُِقوَنُٱۡۡل ٰ َُُوٱلسَّ َبُعوُهمُبِإِۡحَسٰٖنُرََِّضَ ٱتَّ

نَۡهُٰرَُخِِٰلِيَنُفِيَهآُُ
َ
ُلَُهۡمَُجنَّٰٖتََُتۡرِيََُتَۡتَهاُٱۡۡل َعدَّ

َ
َُعۡنُهۡمَُوَرُضواَُْعۡنُهَُوأ ُ ٱللَّ

َذٰلَِكُٱلَۡفۡوُزُٱلَۡعِظيُمُُُ بَٗداُُۚ
َ
١٠٠ُأ

100. En de eerste voorlopers onder de emigranten en de helpers [al-
ansaar], én degenen die ze in weldaad hebben opgevolgd; Allaah is 
tevreden over ze, en zij zijn tevreden over Hem. En Hij heeft tuinen 
voor ze bereid, waaronder de rivieren stromen, waarin zij voor altijd 

en eeuwig zullen verblijven. Dat is het geweldige succes. 

 

Uitleg: De volgende groepen zijn degenen over wie Allaah tevreden 
is vanwege hun gehoorzaamheid aan Allaah en aan Zijn 
Boodschapper, en die tevreden zijn over Hem vanwege de rijkelijke 
beloning die Hij ze heeft gegeven voor hun gehoorzaamheid en hun 
geloof: 

• degenen die de mensen als eerste zijn voorgegaan naar het geloof in 
Allaah en Zijn Boodschapper van de moehaadjiroen [de emigranten] 
die hun volk en hun stammen hebben verlaten, en die verhuisd zijn 
naar het land van de islaam; 

• al-ansaar [de metgezellen onder de inwoners van Medina, die de 
Profeet  en de emigranten met hem hielpen en steunden] die de 
Boodschapper van Allaah  hielpen tegen zijn ongelovige vijanden; 

• en degenen die ze hebben gevolgd met goedheid in 
geloofsovertuiging, uitspraken en daden, strevend naar de 
Tevredenheid van Allaah . 

Allaah heeft tuinen voor ze bereid met kastelen en bomen, waaronder 
de rivieren stromen. Zij zullen daarin voor eeuwig en altijd verblijven. 
Dat is het geweldige succes. 

Dit vers bevat een louterende aanbeveling en een aanprijzing van de 
metgezellen , én een getuigenis van hun rechtgeleidheid. Daarom 
behoort het tot de fundamenten van het geloof om ze te respecteren. 
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ۡعَراِبُُمَنِٰفُقوَنُُۖۡ
َ
َِنُٱۡۡل ۡنَُحۡولَُكمُم  ُٱل َِفاِقَُُوِممَّ ۡهِلُٱلَۡمِديَنةَُِمَرُدواُْلََعَ

َ
َوِمۡنُأ

َُعَذاٍبَُعِظيٖمُُ ُيَُردُّوَنُإََِلٰ ُُثمَّ تنَۡيِ رَّ ُبُهمُمَّ ِ ََنُۡنَُنۡعلَُمُهۡمَُُۚسُنَعذ  ١٠١ََُلَُتۡعلَُمُهۡمُۖۡ
101. En onder de bedoeïenen die zich om jullie heen bevinden, zijn 
er hypocrieten. En van de inwoners van Medina zijn er ook die aan 
hypocrisie zijn gewend geraakt. Jij kent ze niet. Wij kennen ze wel. 

Wij zullen ze tweemaal kwellen. Vervolgens zullen ze worden 
teruggebracht naar een geweldige kwelling. 

 

Uitleg: Onder het volk dat om Medina heen woont, zijn er hypocriete 
bedoeïenen, maar onder de inwoners van Medina zijn er ook 
hypocrieten. Zij houden stand op hun hypocrisie en zijn er zelfs 
tiranniek in vermeerderd. O Boodschapper, hun kwestie blijft daarom 
voor jou verborgen, maar Wij kennen ze. En Wij zullen ze tweemaal 
kwellen: door doding, gevangenschap en schande tijdens het wereldse 
leven, én door de kwelling in het graf na de dood. Vervolgens worden 
zij tijdens de Opstandingsdag teruggebracht naar een geweldige 
kwelling in het hellevuur. 
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ُُ ُ َوَءاَخُروَنُٱۡعََتَُفواُْبُِذنُوبِِهۡمَُخلَُطواَُْعَمٗٗلَُصٰلِٗحاَُوَءاَخَرَُسي ِئًاَُعََسُٱللَّ
رَِّحيٌمُُ َُغُفورُ  َ ُٱللَّ نَُيُتوَبَُعلَۡيِهۡمُُۚإِنَّ

َ
١٠٢ُأ

102. En [onder ze zijn er] anderen, die hun zonden erkennen. Zij 
hebben goede daden gemengd met andere slechte [daden]. 

Wellicht dat Allaah ze in staat zal stellen om berouw te tonen. 
Voorwaar, Allaah is Vergevingsgezind, Barmhartig . 

 

Uitleg: Er zijn ook anderen onder de inwoners van Medina en haar 
omstreken. Zij erkennen hun zonden, hebben er spijt van en tonen er 
berouw voor. Zij hebben goede daden met slechte daden vermengd. 
Hun goede daden zijn namelijk hun berouw, spijt, erkenning van 
zonden en andere goede daden. Deze hebben zij vermengd met 
slechte daden, namelijk het achterblijven op de Boodschapper van 
Allaah  en andere slechte daden. Hopelijk zal Allaah ze in staat 
stellen om berouw te tonen, en zal Hij het dan van ze aanvaarden. 
Allaah is Vergevingsgezind en Barmhartig voor Zijn dienaren. 

 

َُصلَٰوتََكُُ إِنَّ َُعلَۡيِهۡمُۖۡ ِ
ِيِهمُبَِهاَُوَصل  ِرُُهۡمَُوتَُزك  ۡمَوٰلِِهۡمَُصَدقَٗةُُتَطه 

َ
ُخۡذُِمۡنُأ

َُسِميٌعَُعلِيٌمُُ ُ َُّهۡمَُۗوٱللَّ ُل ١٠٣َُسَكن 
103. Neem van hun rijkdommen een aalmoes, waarmee je ze reinigt 

en loutert. En verricht aanroeping voor ze. Voorwaar, jouw 
aanroeping geeft ze gemoedsrust. En Allaah is Alhorend, Alwetend.  

 

Uitleg: O Profeet, neem uit de rijkdommen van deze berouwvollen 
die goede daden hebben vermengd met slechte daden, een aalmoes 
waarmee jij ze reinigt van de onreinheid van hun zonden, en waarmee 
jij ze verheft van de posities van de hypocrieten naar de posities van 
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de zuiveren. En verricht aanroeping voor ze dat hun zonden worden 
vergeven. Jouw aanroeping en jouw vergevingsvraag zijn een genade 
en een rust voor ze. Allaah is Alhorend van elke aanroeping en elke 
uitspraak. En Hij is Alwetend van de situaties en de intenties van de 
dienaren. Hij zal vervolgens elke werker afrekenen op zijn daden. 

 

ُُ َ ُٱللَّ نَّ
َ
َدَقِٰتَُوأ ُخُذُٱلصَّ

ۡ
ُُهَوَُيۡقَبُلُٱِلَّۡوبََةَُعۡنُِعَبادِهِۦَُويَأ َ ُٱللَّ نَّ

َ
لَۡمَُيۡعلَُمٓواُْأ

َ
أ

اُبُٱلرَِّحيُمُُ ١٠٤ُُهَوُٱِلَّوَّ
104. Weten zij niet dat Allaah Degene is Die het berouw aanvaardt 

van Zijn dienaren? En [dat Hij] de aalmoezen aanneemt? En dat 
Allaah voorwaar de Berouwaanvaarder, de Barmhartige is? 

 

Uitleg: Weten deze achterblijvers op de strijd en anderen, dan niet dat 
Allaah alléén Degene is Die het berouw van Zijn dienaren aanvaardt? 
En dat Hij de aalmoezen neemt en ervoor beloont? En dat Allaah de 
Berouwaanvaarder voor Zijn dienaren is als zij terugkeren naar Zijn 
gehoorzaamheid? En dat Hij de Barmhartige is, als zij tot inkeer 
komen naar Zijn Tevredenheid? 
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َُعٰلِِمُ وََسَُتَدُّوَنُإََِلٰ َُعَملَُكۡمَُورَُسوُُلُۥَُوٱلُۡمۡؤِمُنوَنُۖۡ ُ َوُقِلُٱۡعَملُواُْفََسََيَىُٱللَّ
َهَٰدةَُِفُينَب ِئُُكمُبَِماُُكنُتۡمَُتۡعَملُوَنُُ ١٠٥ُٱلَۡغۡيِبَُوٱلشَّ

105. En zeg: “Doe. Allaah zal vervolgens zien wat jullie doen, en 
ook Zijn boodschapper en de gelovigen. En jullie zullen worden 

teruggebracht naar de Alwetende van het onwaarneembare en het 
waarneembare, Die jullie dan zal berichten over wat jullie deden.” 

 

Uitleg: O Profeet, zeg tegen de achterblijvers op de strijd: ‘Verricht 
voor Allaah de daden van Zijn gehoorzaamheid die Hem 
tevredenstellen. Vervul Zijn Geboden en vermijd Zijn Verboden. 
Allaah, Zijn Boodschapper en de gelovigen zullen dan jullie daden 
zien, en jullie kwestie zal duidelijk worden. Tijdens de Opstandingsdag 
zullen jullie vervolgens terugkeren naar Wie jullie geheimen en jullie 
openbaarheden kent. Hij zal jullie dan berichten over wat jullie deden.’  

Dit bevat een waarschuwing en een aanzegging voor wie zijn valsheid 
en tirannie voortzet. 

 

َُعلِيٌمَُُُُوَءاَخُروَنُُمرَۡجۡونَُ ُ اَُيُتوُبَُعلَۡيِهۡمَُۗوٱللَّ ُبُهۡمُِإَومَّ ِ اُُيَعذ  ُِإِمَّ ۡمرُِٱللَّ
َ
ِۡل

١٠٦َُحِكيم ُُ
106. En [onder ze zijn er] anderen, die uitgesteld zijn tot aan het 

Bevel van Allaah. Hij zal ze of kwellen, of in staat stellen om 
berouw te tonen. En Allaah is Alwetend, Alwijs. 

 

Uitleg: O gelovigen, onder degenen die op jullie zijn achtergebleven 
tijdens de slag van Tabuk zijn er anderen die worden uitgesteld, zodat 
Allaah over ze zal rechtspreken volgens Zijn Oordeel. Zij zijn degenen 
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die spijt hadden van hun daad, namelijk: Moeraarah ibn ar-Rabie‘, 
Ka‘b ibn Maalik en Hilaal ibn Omayyah. Hij zal ze of kwellen, of Hij 
zal ze vergeven. Allaah is Alwetend van wie de bestraffing of de 
vergeving verdient, Alwijs in al Zijn Uitspraken en Daden. 

 

ُٱلُۡمۡؤِمننَِيُِإَوۡرَصاٗداُل َِمۡنُُ اٗراَُوُكۡفٗراَُوَتۡفرِيَقَۢاُبنَۡيَ َُذواَُْمۡسِجٗداُِِضَ ِيَنُٱَّتَّ َوٱَّلَّ
َُورَُسوَُلُُ َ ُيَۡشَهُدَُُحاَرَبُٱللَّ ُ َُٰۖوٱللَّ ُٱۡۡلُۡسَنٰ َرۡدنَآُإَِلَّ

َ
ُإِۡنُأ َوََلَۡحلُِفنَّ ُُۚ ۥُِمنَُقۡبُل
١٠٧ُإِنَُّهۡمُلََكِٰذبُوَنُُ

107. En degenen die een moskee hebben genomen, om schade toe 
te brengen, en uit ongeloof, en om verdeeldheid te brengen onder 
de gelovigen, en ter opwachting van wie voorheen heeft gestreden 

tegen Allaah en Zijn boodschapper. En zij zullen vast en zeker 
zweren: ‘Voorwaar, wij wensten slechts het allerbeste.’ En Allaah 

getuigt voorwaar dat zij zeker leugenaars zijn. 

 

Uitleg: De hypocrieten bouwden een moskee om de gelovigen schade 
toe te brengen, uit ongeloof aan Allaah en om verdeeldheid te brengen 
onder de gelovigen. Zij wilden namelijk dat sommigen van ze erin 
gingen bidden en de moskee van Qubaa’, waarin de moslims baden, 
zouden laten. De moslims zouden daardoor onderling onenigheid 
krijgen en verdeeld raken. Bovendien wachtten zij op degene die al 
eerder Allaah en Zijn Boodschapper had bestreden, namelijk Aboe 
‘Aamir, de verdorven monnik. Zij wilden er een plek van maken 
waarin listen beraamd werden tegen de moslims. Deze hypocrieten 
zullen echter zweren dat zij met de bouw ervan slechts het goede en 
het gemak voor de moslims beoogden, en dat zij het gemakkelijk 
wensten te maken voor de zwakkeren die niet in staat waren naar de 
moskee van Qubaa’ te gaan. Allaah getuigt echter dat zij leugenaars 
zijn in wat zij zweren.  

De moskee is daarna gesloopt en verbrand. 
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نَُتُقوَمُفِيهُُِِۚ
َ
ُأ َحقُّ

َ
ِلُيَۡوٍمُأ وَّ

َ
ُٱِلَّۡقَوٰىُِمۡنُأ َسُلََعَ ِ س 

ُ
ََّمۡسِجٌدُأ ل بَٗداُُۚ

َ
ََلَُتُقۡمُفِيهُِأ

َُُيِبُّونَُ ِرِيَنُُفِيهُِرَِجال  ه  ُٱلُۡمطَّ َُُيِبُّ ُ َُوٱللَّ ُۚ
ْ ُروا نَُيَتَطهَّ

َ
١٠٨ُُأ

108. Ga er nooit in staan [om erin te bidden]. Zeker, een moskee 
die vanaf de eerste dag is gefundeerd op godsvrees, is er 

rechthebbender op dat je erin gaat staan [om erin te bidden]. Erin 
zijn mannen die ervan houden om zich te reinigen. En Allaah 

houdt van degenen die zichzelf reinigen. 

 

Uitleg: O Profeet, sta nooit voor het gebed in die moskee. De moskee 
die namelijk vanaf de eerste dag op godsvrees is gefundeerd - en dat is 
de moskee van Qubaa’ - is er rechthebbender op dat jij in haar staat 
voor het gebed. In deze moskee bevinden zich immers mannen die 
ervan houden om zich met water te reinigen van onreinheden en 
viezigheden, net zoals zij zich met onthouding en vergevingsvraag 
reinigen van zonden en ongehoorzaamheid. Allaah houdt van degenen 
die zich reinigen.  

Als de moskee van Qubaa’ vanaf de eerste dag op godsvrees is 
gefundeerd, dan is de moskee van de Boodschapper van Allaah dat 
ook bij wijze van voorrang en achtenswaardigheid. 

  



Hoofdstuk 9: At-tawbah 
[Het berouw] 

 التَّْوبَة   سورة

 

21 

 

 

َسُ سَّ
َ
ۡنُأ مُمَّ

َ
ُأ َُِورِۡضَوٍٰنَُخَۡيٌ َُتۡقَوٰىُِمَنُٱللَّ ٰ َسُُبۡنَيَٰنُهۥُلََعَ سَّ

َ
َفَمۡنُأ

َ
أ

ََُلَُيۡهِديُُُبۡنَيَٰنُهۥُ ُ َُشَفاُُجُرٍفَُهارُٖفَٱۡنَهاَرُبِهِۦُِِفُنَارَُِجَهنََّمَُۗوٱللَّ ٰ لََعَ
لِِمنَيُُ ٰ ١٠٩ُٱلَۡقۡوَمُٱلظَّ

109. Is dus degene die zijn bouwwerk heeft gefundeerd op vrees 
voor Allaah en tevredenheid, beter? Of degene die zijn bouwwerk 

heeft gefundeerd op de rand van een afgrond, die op instorten 
staat, om vervolgens met hem in het vuur van de hel te storten? En 

Allaah leidt het onrechtplegende volk niet. 

 

Uitleg: Degene die zijn gebouw heeft gefundeerd op godsvrees aan 
Allaah, op Zijn gehoorzaamheid en op Zijn Tevredenheid is niet gelijk 
aan wie zijn gebouw heeft gefundeerd op de rand van een op instorten 
staande kuil. De laatste heeft immers een moskee gebouwd om schade 
toe te brengen, uit ongeloof en om verdeeldheid te zaaien onder de 
moslims. Dat heeft er echter toe geleid dat hij zelf zal vallen in het 
hellevuur. Allaah leidt niet het onrechtvaardige volk dat Zijn Grenzen 
overschrijdt. 

 

ُُ َعُقُلُوبُُهۡمَُۗوٱللَّ نَُتَقطَّ
َ
ُٓأ ِيَُبَنۡواُْرِيَبٗةُِِفُقُلُوبِِهۡمُإَِلَّ َعلِيٌمََُُُلُيََزاُلُُبۡنَيُٰنُهُمُٱَّلَّ

١١٠َُحِكيٌمُُ
110. Hun bouwwerk dat zij hebben gebouwd, zal een [oorzaak van] 

twijfel in hun harten blijven, tenzij hun harten verscheuren. En 
Allaah is Alwetend, Alwijs. 

 

Uitleg: Het bouwwerk van de hypocrieten, dat zij hebben gebouwd 
om schade toe te brengen aan de moskee van Qubaa’, zal een blijvende 
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reden van twijfel en hypocrisie in hun harten vormen, totdat hun 
harten worden verscheurd middels doding of overlijden. Of totdat zij 
extreem spijt krijgen, berouw tonen aan hun Heer en uiterst bang voor 
Hem zijn. Allaah is Alwetend van de twijfel waarin deze hypocrieten 
zich bevinden en van het doel van hun bouwwerk. En Hij is Alwijs in 
het Beschikken over de zaken van Zijn schepping. 

 

ٰىُِمنَُ ُٱۡشََتَ َ ُٱللَّ يَُقٰتِلُوَنُِِفُُ۞إِنَّ ُُۚ ُلَُهُمُٱۡۡلَنََّة نَّ
َ
ۡمَوٰلَُهمُبِأ

َ
نُفَسُهۡمَُوأ

َ
ُٱلُۡمۡؤِمننَِيُأ

جِنيِلُُ اُِِفُٱِلَّۡوَرىٰةَُِوٱۡۡلِ
وَۡعًداَُعلَۡيهَُِحق ٗ َُِفَيۡقُتلُوَنَُويُۡقَتلُوَنُۖۡ َسبِيِلُٱللَّ

فَٱۡسَتبُۡ ُُِۚ ُبَِعۡهِدهِۦُِمَنُٱللَّ ۡوََفٰ
َ
َُوَمۡنُأ َُُوٱلُۡقۡرَءاِنِۚ ِيُبَاَيۡعُتمُبِهِۚۦُ

واُْبِبَۡيعُِكُمُٱَّلَّ ِِشُ
١١١َُوَذٰلَِكُُهَوُٱلَۡفۡوُزُٱلَۡعِظيُمُُُ

111. Voorwaar, Allaah heeft van de gelovigen hun zielen [en hun 
levens] en hun rijkdommen gekocht, opdat het paradijs aan ze zal 
toebehoren. Zij strijden op de Weg van Allaah, waarop ze doden 

en worden gedood. Dat is een ware belofte waaraan Hij Zich 
verbonden heeft in de Thora [at-Tawraat], en in het Evangelie [al-
Indjiel], en in de Qor’aan. En wie vervult er zijn belofte meer dan 
Allaah? Wees dus verheugd met jullie koop die jullie afgesloten 

hebben. En dat is het geweldige succes. 

 

Uitleg: Allaah  heeft van de gelovigen hun zielen gekocht. En zij 
krijgen daarvoor in de plaats het paradijs en wat Allaah erin heeft 
bereid aan genieting. Omdat zij hun levens en hun rijkdommen 
inzetten in de strijd tegen Zijn vijanden, om Zijn Woord te verheffen 
en om Zijn Religie te doen zegevieren. Zij doden en worden gedood. 
Dat is een ware belofte waar Hij zich aan heeft verbonden in de Thora 
[at-Tawraat] die aan Moesaa [Mozes]  is neergezonden, in het 
Evangelie [al-Indjiel] dat aan ‘Iesaa [Jezus]  is neergezonden, en in 
de Qor’aan die aan Mohammad  is neergezonden. Niemand die zijn 
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verbond aan Allaah vervult, is trouwer aan zijn verbond dan Allaah. O 
gelovigen, toon daarom vreugde voor de koop die jullie hebben 
afgesloten met Allaah, en voor Zijn Belofte aan jullie van het paradijs 
en de tevredenheid. Deze koop is het geweldige succes. 

 

ِجُدوَنُٱٓأۡلمُِ ٰ كُِعوَنُٱلسَّ ئُِحوَنُٱلرَّٰ َّٰٓ ُروَنُٱِلََّّٰٓئُِبوَنُٱلَۡعٰبُِدوَنُٱلَۡحِٰمُدوَنُٱلسَّ
ُِٱلُۡمۡؤِمننَِيُُُ ِ َُِۗوبَِش  ١١٢ُبِٱلَۡمۡعُروِفَُوٱلَّاُهوَنَُعِنُٱلُۡمنَكرَُِوٱلَۡحٰفُِظوَنُِۡلُُدودُِٱللَّ

112. De berouwvollen, de aanbidders, de lofprijzers, de vastenden, 
de buigenden, de neerknielenden, de bevelers van de goedheid en 
de verbieders van de slechtheid, en de wakers over de Grenzen van 

Allaah. En verblijd de gelovigen. 

 

Uitleg: Deze gelovigen aan wie het verheugende nieuws van de 
betreding van het paradijs is verkondigd, hebben meerdere goede 
eigenschappen. Zij zijn namelijk berouwvol en komen terug van wat 
Allaah haat naar wat Hem lief is en behaagt. Zij zijn degenen die de 
aanbidding zuiver tot Allaah alléén richten en zich inspannen voor 
Zijn gehoorzaamheid. Zij loven Allaah voor al het goede en het kwade 
waarmee Hij ze beproeft. Zij zijn de vastenden, de buigenden en 
neerknielenden tijdens hun gebeden. Zij bevelen de mensen alles wat 
Allaah en Zijn Boodschapper hebben bevolen, en ze verbieden ze alles 
wat Allaah en Zijn Boodschapper hebben verboden. Zij zijn degenen 
die de Verplichtingen van Allaah vervullen en stilstaan bij Zijn Gebod 
en Zijn Verbod. Zij zijn standvastig op de gehoorzaamheid aan Hem 
en stoppen bij Zijn Grenzen. O Profeet, verkondig de blijde tijdingen 
van de Tevredenheid van Allaah en van Zijn Paradijs aan de gelovigen 
die worden gekenmerkt door deze eigenschappen. 
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ِيَنَُءامَُ َُوٱَّلَّ َُُماََُكَنُلِلنَِّب ِ ُِمنَۢ ْوِِلُقُۡرََبٰ
ُ
نُيَۡسَتۡغفُِرواُْلِلُۡمِۡشِكنَِيَُولَۡوََُكنُٓواُْأ

َ
ُنٓواُْأ

ۡصَحُٰبُٱۡۡلَِحيِمُُ
َ
نَُّهۡمُأ

َ
ُلَُهۡمُأ َ ١١٣َُبۡعِدَُماَُتَبنيَّ

113. Het is niet aan de profeet en degenen die geloven dat ze om 
vergeving vragen voor de afgodenaanbidders, ook al zijn ze 

verwanten, nadat het duidelijk voor ze is geworden dat ze mensen 
van het hellevuur zijn. 

 

Uitleg: Het is niet gepast voor de profeet Mohammad  en voor de 
gelovigen om aanroeping van vergeving te doen voor de 
afgodenaanbidders, ook al zijn het verwanten van ze, nadat zij zijn 
overleden op hun afgoderij naast Allaah en op de aanbidding van de 
afgoden, en nadat voor ze duidelijk is geworden dat zij tot de mensen 
van de hel behoren omdat zij op afgoderij zijn gestorven. Allaah 
vergeeft de afgodenaanbidders namelijk niet. Allaah  heeft gezegd: 
(Allaah vergeeft niet dat er deelgenoten aan Hem worden 
toegekend) [4: 48 en 116]. En zoals Hij  heeft gezegd: (Voorwaar, 
degene die deelgenoten aan Allaah toekent, voor hem heeft 
Allaah het paradijs verboden) [5: 72]. 
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ُُ ۥٓ َُُلُ َ اَُتَبنيَّ وِۡعَدةُٖوََعَدَهآُإِيَّاهُُفَلَمَّ َُعنُمَّ بِيهُِإَِلَّ
َ
َوَماََُكَنُٱۡستِۡغَفاُرُإِبَۡرٰهِيَمُِۡل

ُِمۡنُهُُۚإِنَُّ
َ
أ ُِتَََبَّ َّ ِ نَُّهۥَُعُدو  ُلل 

َ
ٌٰهَُحلِيم ُُأ وَّ

َ
١١٤ُُإِبَۡرٰهِيَمَُۡل

114. En dat Ibraahiem [Abraham] om vergeving vroeg voor zijn 
vader, was alleen maar omdat hij hem een belofte had gedaan. 
Maar nadat het duidelijk voor hem was geworden dat hij een 
vijand van Allaah was, vrijwaarde hij zich van hem. Voorwaar, 

Ibraahiem [Abraham] was zeker [met smart] aanroepend, 
verdraagzaam. 

 

Uitleg: De vergevingsvraag van Ibraahiem [Abraham]  voor zijn 
vader, die een afgodenaanbidder was, was alleen maar vanwege een 
belofte die hij aan hem had gedaan. Dat is zijn uitspraak: (Ik zal mijn 
Heer voor u om vergeving vragen. Voorwaar, Hij is immer 
Zorgzaam voor mij) [19: 47]. Nadat voor Ibraahiem [Abraham] 
echter duidelijk werd dat zijn vader een vijand van Allaah was voor 
wie vermaning en herinnering geen baat kon brengen, en dat hij als 
ongelovige zou sterven, liet hij hem, liet hij de vergevingsvraag voor 
hem en vrijwaarde hij zich van hem. Ibraahiem [Abraham]  is van 
geweldige nederigheid naar Allaah en van veelvuldige vergeving voor 
de misstappen van zijn volk. 

 

ُُ َ ُٱللَّ اَُيتَُّقوَنُُۚإِنَّ ُلَُهمُمَّ َ ِ ُُيَبني  ٰ ُقَۡوَمَۢاَُبۡعَدُإِۡذَُهَدىُٰهۡمَُحَّتَّ َُِلُِضلَّ ُ َوَماََُكَنُٱللَّ
ٍءَُعلِيٌمُُ ََُشۡ ِ

١١٥ُبُِكل 
115. En Allaah zou nooit een volk laten dwalen, nadat Hij ze heeft 

geleid, totdat Hij ze datgene zou tonen waarvoor ze moeten 
vrezen. Voorwaar, Allaah is Alwetend van alles. 
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Uitleg: Allaah  zou geen volk laten dwalen nadat Hij ze heeft 
begunstigd met leiding en welslagen, totdat Hij voor ze verduidelijkt 
hoe zij zich daartegen moeten beschermen, maar ook voor ze 
verduidelijkt wat zij nodig hebben aan fundamenten en vertakkingen 
van de religie. Allaah is Alwetend van alles. Hij heeft jullie immers 
geleerd wat jullie niet wisten, Hij heeft voor jullie verduidelijkt waar 
jullie profijt van hebben, en Hij heeft het bewijs tegen jullie geleverd 
door Zijn boodschap aan jullie te verkondigen. 

 

ۦَُويُِميُتُُۚ ۡرِضُٰۖيُۡۡحِ
َ
َمَٰوِٰتَُوٱۡۡل َُُلُۥُُملُۡكُٱلسَّ َ ُٱللَّ ُُُُِإِنَّ ِنُُدوِنُٱللَّ َوَماُلَُكمُم 

َُٖوََلُنَِصَيُُٖ ١١٦ُِمنَُوِِل 
116. Voorwaar, Allaah bezit het koninkrijk van de hemelen en de 
aarde. Hij geeft leven en doet sterven. En jullie hebben behalve 

Allaah geen enkele medestander en geen helper. 

 

Uitleg: Allaah is de Bezitter van de hemelen, de aarde en van wat zich 
erin bevindt. Hij heeft geen deelgenoot in de schepping, de 
beschikking, de aanbidding en de wetgeving. Hij brengt wie Hij wil tot 
leven, en doodt wie Hij wil. Jullie hebben niemand anders dan Allaah 
die jullie zaken beheert, of die voor jullie een helper is, die jullie kan 
helpen tegen jullie vijand. 
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َبُعوهُُِِفَُساَعةُُِ ِيَنُٱتَّ نَصارُِٱَّلَّ
َ
َُوٱلُۡمَهِٰجرِيَنَُوٱۡۡل ُٱلَِّب ِ

ُلََعَ ُ لََّقدُتَّاَبُٱللَّ
َُبۡعِدَُماََُكَدُ ةُِِمنَۢ ُتَاَبَُعلَۡيِهۡمُُۚإِنَُّهۥُبِِهۡمُُٱلُۡعۡۡسَ ِۡنُهۡمُُثمَّ وُبُفَرِيٖقُم 

يَزِيُغُقُلُ
ُرَِّحيم ُُ ١١٧ُرَُءوف 

117. Allaah heeft voorzeker het berouw aanvaard van de Profeet. En 
van de emigranten en de helpers [al-ansaar], die hem volgden 

tijdens het uur van moeilijkheid, nadat de harten van een groep 
onder ze bijna afweken. Vervolgens aanvaardde Hij hun berouw. 

Voorwaar, Allaah is voor hen Goedaardig, Barmhartig.  

 

Uitleg: Allaah heeft Zijn profeet Mohammad  in staat gesteld om 
tot inkeer naar Hem te komen en om Hem te gehoorzamen. Allaah 
heeft het berouw aanvaard van al-moehaadjiroen [de emigranten] die 
hun huizen en hun stammen hebben verlaten voor het land van de 
islaam. Hij heeft ook het berouw aanvaard van de helpers van de 
Boodschapper van Allaah  [dat zijn al-ansaar: de metgezellen onder 
de inwoners van Medina, die de Profeet  en de emigranten met hem 
hielpen en steunden]. Zij zijn namelijk degenen die met hem zijn 
uitgerukt voor de strijd tegen de vijand tijdens de slag van Tabuk, ten 
tijde van hevige hitte en een tekort aan proviand en rijdieren. Allaah 
heeft hun berouw aanvaard nadat de harten van sommigen van hen 
bijna van de waarheid af neigden en neigden naar luxe en rust. Allaah 
heeft ze echter standvastig gemaakt. Hij heeft ze versterkt en Hij heeft 
hun berouw aanvaard. Hij is ze uitermate vriendelijk gestemd en Hij is 
Barmhartig voor ze in zowel hun huidige als hun aankomende situatie. 
Het behoort tot Zijn Barmhartigheid voor hen dat Hij ze heeft 
begunstigd met berouw, het van ze heeft aanvaard en ze er standvastig 
op heeft gemaakt. 
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ۡرُضُبَِماُرَُحَبۡتُُ
َ
ُإَِذاَُضاقَۡتَُعلَۡيِهُمُٱۡۡل َّٰٓ ِيَنُُخل ُِفواَُْحَّتَّ ُٱثلََّلَٰثةُِٱَّلَّ َولََعَ

ُتَاَبَُعلَُ ُٓإََِلۡهُُِثمَّ ُِإَِلَّ ُِمَنُٱللَّ
َ
َُملَۡجأ نَُلَّ

َ
نُفُسُهۡمَُوَظنُّٓواُْأ

َ
ۡيِهۡمَُُوَضاقَۡتَُعلَۡيِهۡمُأ

اُبُٱلرَِّحيُمُُ ُُهَوُٱِلَّوَّ َ ُٱللَّ ُإِنَّ ُْۚ ١١٨َُِلَُتوبُٓوا
118. En ook van de drie die achter zijn gelaten. Totdat de aarde te 

nauw voor ze werd, ondanks al haar wijdte. En totdat ook hun 
zielen te nauw voor ze werden. En zij waren ervan overtuigd dat er 

geen enkele schuilplaats was tegen Allaah, behalve bij Hem. 
Daarna stelde Hij ze in staat om berouw te hebben, zodat ze 

berouwvol konden zijn. Voorwaar, Allaah is het Die de 
Berouwaanvaarder, de Barmhartige is. 

 

Uitleg: Zo ook heeft Allaah het berouw aanvaard van de drie 
achterblijvers van al-ansaar [de metgezellen onder de inwoners van 
Medina, die de Profeet  en de emigranten met hem hielpen en 
steunden]. Deze drie waren: Ka‘b ibn Maalik, Hilaal ibn Oemayyah en 
Moeraarah ibn ar-Rabie‘. Zij bleven achter op de Boodschapper van 
Allaah , maar werden intens verdrietig. Hun verdriet en spijt om het 
feit dat ze waren achtergebleven was zo groot, dat de aarde te nauw 
voor ze werd ondanks haar uitgestrektheid. Zelfs hun eigen zielen 
raakten benauwd door de bezorgdheid die ze had getroffen. Zij waren 
ervan overtuigd dat er geen toeverlaat was van Allaah behalve bij Hem. 
Toen stelde Allaah  ze in staat om gehoorzaam te zijn en terug te 
keren naar wat Hem  tevredenstelt. Allaah is de Berouwaanvaarder 
en de Barmhartige voor Zijn dienaren. 
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ِدقنَِيُُُ ٰ َُوُكونُواَُْمَعُٱلصَّ َ ُقواُْٱللَّ ِيَنَُءاَمُنواُْٱتَّ َهاُٱَّلَّ يُّ
َ
َّٰٓأ ١١٩ُيَ

119. O jullie die geloven, vrees Allaah en wees met de waarachtigen. 

 

Uitleg: O jullie die Allaah en Zijn Boodschapper geloven en volgens 
Zijn Voorschriften handelen, volg de Bevelen van Allaah op en 
vermijd Zijn Verboden in alles wat jullie doen en laten. Wees met de 
waarachtigen in hun eden en hun verbonden, en in elke kwestie van 
hun kwesties. 

 

ۡهِلُ
َ
َُُِماََُكَنُِۡل نَُيَتَخلَُّفواَُْعنُرَُّسوِلُٱللَّ

َ
ۡعَراِبُأ

َ
َِنُٱۡۡل ٱلَۡمِديَنةَُِوَمۡنَُحۡولَُهمُم 

َُوََلُُ َُوََلُنََصب 
 
ُهۡمََُلُيُِصيُبُهۡمَُظَمأ نَّ

َ
َُذٰلَِكُبِأ ۡفِسهِۚۦُ نُفِسِهۡمَُعنُنَّ

َ
َوََلُيَرَۡغُبواُْبِأ

َُِوََلَُيطَُ ِِفَُسبِيِلُٱللَّ َُُٖنَُمۡوِطٗئاُئُوََمَۡمَصةُ  اَرَُوََلَُيَنالُوَنُِمۡنَُعُدو  يَغِيُظُٱلُۡكفَّ
ۡجَرُٱلُۡمۡحِسننَِيُُ

َ
ََُلُيُِضيُعُأ َ ُٱللَّ َُصٰلٌِحُُۚإِنَّ ُُكتَِبُلَُهمُبِهِۦَُعَمل  ۡيًٗلُإَِلَّ ١٢٠ُنَّ

120. Het past zowel de inwoners van Medina als de bedoeïenen die 
zich om ze heen bevinden niet om achter te blijven op de 

Boodschapper van Allaah. En ook niet dat ze voorkeur geven aan 
zichzelf boven hem. Dat is omdat geen enkele dorst ze treft, en 

ook geen gezwoeg, en ook geen honger op de Weg van Allaah, en 
[om]dat ze geen enkele voet op een grond zetten die de 
ongelovigen woedend maakt, en [om]dat ze geen enkele 

overwinning op geen enkele vijand behalen, of daarmee wordt 
voor ze een goede daad opgeschreven. Voorwaar, Allaah laat de 

beloning van de weldoeners niet verloren gaan. 

 

Uitleg: Het was niet gepast voor de inwoners van de stad van de 
Boodschapper van Allaah  en haar omstreken van de inwoners van 
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de woestijn, om bij hun gezinnen en in hun huizen achter te blijven 
op de Boodschapper van Allaah . Het was ook niet gepast voor ze 
om voor zichzelf tevreden te zijn met rust, terwijl de Boodschapper 
 zich in moeite en ongemak bevond. Dat is omdat voor hen wordt 
opgeschreven als de beloning van een goede daad: alles wat ze tijdens 
hun reis en strijd op de Weg van Allaah treft aan dorst, vermoeidheid 
en honger, elke grond waarop zij treden, ook al maakt het de 
ongelovigen boos dat zij erop getreden zijn, en alles wat zij aan de 
vijand van Allaah en aan hun vijand toebrengen aan dood en 
nederlaag. Allaah laat de beloning niet verloren gaan van de 
weldoeners, die goed gehandeld hebben door zich te haasten naar het 
Bevel van Allaah, en door zowel Zijn Rechten als de rechten van Zijn 
schepping jegens hen te vervullen. 

 

ُُكتَِبُلَُهۡمَُُوََلُيُنِفُقوَنَُنَفَقٗةَُصغََِيٗةَُوََلَُكبََِيٗةَُوََلُ َيۡقَطُعوَنَُوادِيًاُإَِلَّ
ۡحَسَنَُماََُكنُواَُْيۡعَملُوَنُُ

َ
ُأ ُ ١٢١َُِلَۡجزِيَُهُمُٱللَّ

121. En [om]dat ze geen enkele uitgave doen, klein of groot, en 
[om]dat ze geen enkele vallei oversteken, of dat wordt voor ze 

opgeschreven. Zodat Allaah ze zal vergelden met het beste wat zij 
gewoonlijk deden. 

 

Uitleg: Voor elke uitgave die zij doen, klein of groot, op de Weg van 
Allaah, en voor elke vallei die zij oversteken gedurende hun tocht met 
de Boodschapper van Allaah  tijdens zijn strijd, wordt voor ze de 
beloning van hun daad opgeschreven. Zodat Allaah ze op de best 
mogelijke wijze zal vergelden voor hun goede daden. 
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ِۡنُهۡمَُطآئَِفة ُُ ُفِۡرقَةُٖم  ِ
فَلَۡوََلَُنَفَرُِمنُُك  ُُۚ ۞َوَماََُكَنُٱلُۡمۡؤِمُنوَنَُِلَنفُِرواََُْكٓفَّٗة

ِيِنَُوَِلُنِذُرواُْقَۡوَمُهۡمُإَِذاُرََجُعٓواُْإََِلِۡهۡمُلََعلَُّهۡمََُيَۡذُروَنُُ ُهواُِِْفُٱدل  ََتَفقَّ ِ ١٢٢َُل 
122. En het is niet gepast voor de gelovigen om allemaal ten strijde 
te trekken. Waarom trekt niet uit elk onderdeel van ze een groep 

ten strijde? Zodat zij [die achterblijven] begrip van de religie 
kunnen opdoen. En zodat zij hun mensen kunnen waarschuwen 

als ze naar hen terugkeren. Wellicht dat ze zullen vrezen. 

 

Uitleg: Het was ook niet gepast voor de gelovigen om met zijn allen 
uit te rukken voor de strijd tegen hun vijand, net zoals het ook niet 
correct is als zij allemaal achterblijven. Waarom rukt van elke groep 
van ze niet een aantal uit dat genoeg zal zijn en het doel verwezenlijkt? 
Dat is zodat de niet-strijdende zittenblijvers kennis op kunnen doen. 
Zij weten dan welke nieuwe regels in de Religie van Allaah zijn 
uitgevaardigd en wat is geopenbaard aan Zijn Boodschapper. Zij 
kunnen dan hun volk datgene wat zij hebben geleerd, bijbrengen als 
zij weer bij hen terugkomen. Hopelijk zullen zij dan de kwelling van 
Allaah vrezen door Zijn Geboden na te leven en Zijn Verboden te 
vermijden. 
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ارَُِوَۡلَِجُدواُْفِيُكۡمُُ َِنُٱلُۡكفَّ ِيَنُيَلُونَُكمُم  ِيَنَُءاَمُنواَُْقٰتِلُواُْٱَّلَّ َهاُٱَّلَّ يُّ
َ
َّٰٓأ يَ

َُمَعُٱلۡمُُ َ ُٱللَّ نَّ
َ
َوٱۡعلَُمٓواُْأ ُُۚ ١٢٣ُتَِّقنَيُُِغلَۡظٗة

123. O jullie die geloven, strijd tegen degenen die dichtbij jullie 
gelegen zijn van de ongelovigen. En laat ze hardheid bij jullie 

aantreffen. En weet dat Allaah met de [god]vrezenden is. 

 

Uitleg: O jullie die Allaah en Zijn Boodschapper geloven en volgens 
Zijn Voorschriften handelen, begin met het strijden tegen de 
ongelovigen die het meest dicht bij het land van de islaam zijn, en 
daarna die dan weer het meest dichtbij zijn. Laat de ongelovigen 
hardheid en hardvochtigheid in jullie aantreffen. En weet dat Allaah 
met de godvrezenden is door Zijn Hulp en Zijn Bijstand. 

 

ِيَنُُ اُٱَّلَّ مَّ
َ
فَأ ُُۚ يُُّكۡمَُزاَدتُۡهَُهِٰذهِۦُٓإِيَمٰٗنا

َ
نَُيُقوُلُأ فَِمۡنُهمُمَّ  ُ نزِلَۡتُُسوَرة

ُ
ِإَوَذاَُمآُأ

وَنَُُءاَمُنواُْفََزاَدۡتُهۡمُإِيَمٰٗناُوَُهۡمُ ١٢٤ُيَۡسَتبِِۡشُ
124. En elke keer weer als er een soerah [hoofdstuk van de 

Qor’aan] wordt neergezonden, dan is er onder hen wie zegt: ‘Bij 
wie van jullie heeft dit [hoofdstuk zijn] geloof vermeerderd? Wat 

degenen betreft die geloven; bij hen heeft het dus wel [hun] geloof 
vermeerderd. En zij zijn verheugd. 

 

Uitleg: Elke keer als Allaah een hoofdstuk van de Qor’aan neerzendt 
naar Zijn Boodschapper, dan is er onder die hypocrieten wie 
afkeurend en spottend zegt: ‘Bij wie van jullie heeft dit hoofdstuk een 
vermeerdering van het geloof in Allaah en in Zijn Tekenen 
veroorzaakt?’ 
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Wat degenen betreft die geloven in Allaah en in Zijn Boodschapper, 
voor hen heeft de neerzending van het hoofdstuk een vermeerdering 
van geloof veroorzaakt, omdat zij kennis van haar hebben en haar 
overpeinzen, maar ook door in haar te geloven en ernaar te handelen. 
Zij zijn blij met wat Allaah ze heeft gegeven aan geloof en overtuiging. 

 

ُرِۡجِسِهۡمَُوَماتُواُُْ ُفََزاَدۡتُهۡمُرِۡجًساُإََِلٰ َرض  ِيَنُِِفُقُلُوبِِهمُمَّ اُٱَّلَّ مَّ
َ
 َوأ

١٢٥ُوَُهۡمَُكٰفُِروَنُُ
125. En wat degenen betreft met een ziekte in hun harten; bij hen 
heeft het dus [nog meer] onreinheid vermeerderd bovenop hun 

onreinheid. En zij zijn overleden, terwijl ze ongelovigen zijn. 

 

Uitleg: Voor degenen die in hun harten hypocrisie en twijfel hebben 
over de religie van Allaah, vermeerdert de neerzending van het 
hoofdstuk hun hypocrisie en twijfel bovenop de hypocrisie en de 
twijfel waarin zij zich eerder bevonden. Zij zijn vernietigd terwijl zij 
Allaah en Zijn Tekenen ontkennen. 

 

ََُلَُيُتوبُوَنَُوََلُُهۡمُُ ُُثمَّ تنَۡيِ ۡوَُمرَّ
َ
ةًُأ رَّ ََُعٖمُمَّ ِ

نَُّهۡمُُيۡفَتُنوَنُِِفُُك 
َ
َوََلُيََرۡوَنُأ

َ
أ

ُروَنُُ كَّ ١٢٦ُيَذَّ
126. Zien zij dan niet dat ze in elk jaar een of twee keer worden 

beproefd? Maar vervolgens tonen zij geen berouw. En zij 
herinneren niet. 

 

Uitleg: Zien de hypocrieten dan niet dat Allaah ze elk jaar één of twee 
keer beproeft met droogte en tegenspoed, maar ook door het naar 
buiten brengen van de hypocrisie die zij verbergen? Desondanks 
tonen zij geen berouw voor hun ongeloof en hypocrisie, en laten zij 
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zich niet vermanen. Bovendien laten de Tekenen van Allaah die zij 
aanschouwen hen niet herinneren. 

 

نزِلَۡتُ
ُ
ُُِإَوَذاَُمآُأ َحٖدُُثمَّ

َ
ِۡنُأ َُبۡعٍضَُهۡلُيََرىُٰكمُم  نََّظَرَُبۡعُضُهۡمُإََِلٰ  ُ ُُسوَرة
َُيۡفَقُهوَنُُُ َلَّ نَُّهۡمُقَۡومُ 

َ
ُقُلُوبَُهمُبِأ ُ ََُصََفُٱللَّ ُْۚ ُفوا ١٢٧ُٱنََصَ

127. En elke keer weer als er een soerah [hoofdstuk van de Qor’aan] 
wordt neergezonden, kijken zij elkaar aan: ‘Is er iemand die jullie 

ziet?’ Vervolgens wenden zij zich af. Allaah heeft hun harten 
afgewend, omdat zij een volk zijn dat niet begrijpt. 

 

Uitleg: Elke keer als er een hoofdstuk wordt neergezonden, knipogen 
de hypocrieten naar elkaar. Dat doen ze uit afkeuring voor de 
neerzending ervan. Maar ook uit spot en boosheid, omdat ze hun 
tekortkomingen en hun daden benoemt. Zij zeggen dan: ‘Ziet iemand 
jullie als jullie opstaan bij de Boodschapper?’ Als niemand hen ziet, 
staan zij op en wenden zich af van hem  uit angst voor de schande. 
Allaah heeft hun harten afgewend van het geloof vanwege het feit dat 
zij niet begrijpen noch overpeinzen. 
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ۡيهَُِماَُعنِتُّۡمَُحرِيٌصَُعلَۡيُكمُ
نُفِسُكۡمَُعزِيٌزَُعلَ

َ
ِۡنُأ ُم  لََقۡدَُجآَءُكۡمُرَُسول 

ُرَِّحيم ُُُ ١٢٨ُبِٱلُۡمۡؤِمننَِيُرَُءوف 
128. Er is voorzeker een boodschapper uit jullie eigen midden naar 
jullie gekomen. Jullie ongemak valt hem zwaar. Hij is gespitst op 

jullie. En voor de gelovigen is hij goedaardig, barmhartig. 

 

Uitleg: O gelovigen, er is naar jullie een boodschapper gekomen uit 
jullie eigen volk. Wat jullie aan schade en tegenslag treft, valt hem 
zwaar. Hij is gespitst op jullie geloof en op verbetering van jullie 
situatie. Hij is de gelovigen uitermate vriendelijk gestemd en hij is 
barmhartig voor ze. 

 

ُُ وَُهَوَُربُّ ُۡتُۖۡ َعلَۡيهُِتََوَّكَّ ُُهَوُۖۡ ََُلُٓإَِلَٰهُإَِلَّ ُ ُٱللَّ َّۡواَُْفُقۡلَُحۡسِبَ ٱلَۡعۡرِشُُفَإِنُتََول
١٢٩ُٱلَۡعِظيِمُُ

129. Als zij zich vervolgens afwenden, zeg dan: “Allaah is Genoeg 
voor mij. Er is geen ware god behalve Hij. Op Hem vertrouw ik. En 

Hij is de Heer van de Geweldige Troon.” 

 

Uitleg: O Boodschapper, als de afgodenaanbidders en de hypocrieten 
zich afwenden van het geloven in jou, zeg dan tegen ze: ‘Allaah is 
Genoeg voor mij. Hij is voor mij toereikend voor alles wat mij bezorgd 
maakt. Er is geen ware god behalve Hij. Op Hem vertrouw ik en aan 
Hem heb ik al mijn zaken overgelaten. Hij is de Heer van de 
Geweldige Troon, wat de meest geweldige schepping is.’
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ِنُسَِيُوِ سورة

Hoofdstuk 10: Younus  
[Jona] 

 

ُِٱُِمۡسِب  لرَِّحيمُِٱُُلرَِّنَٰمۡحُٱُللَّ
In de Naam van Allaah, de Meest Barmhartige, de Meest 

Genadevolle. 

 

تِلَۡكَُءاَيُٰتُٱلِۡكَتِٰبُٱۡۡلَِكيِمُُ ١ُالٓرُِۚ
1. Alif-Laam-Raa. Dat zijn de verzen van het wijze boek. 

 

Uitleg: (Alif-Laam-Raa) Aan het begin van hoofdstuk Al-Baqarah is 
al uitgeweid over de afzonderlijke letters.3  

Dit zijn de verzen van het Boek dat in perfecte samenhang is, en dat 
Allaah heeft vastgelegd en verduidelijkt aan Zijn dienaren. 

  

 

3 Deze en andere afzonderlijke letters aan het begin van sommige hoofdstukken bevatten 
een verwijzing naar de onnavolgbare [wonderbaarlijke] aard van de Qor’aan. De 
afgodenaanbidders zijn immers uitgedaagd door middel van de Qor’aan. Zij waren echter 
niet in staat om hem tegen te spreken, ondanks dat hij is opgebouwd uit deze letters die bij 
elkaar de taal van de Arabieren vormen. Het feit dat de Arabieren niet met iets soortgelijks 
als de Qor’aan konden komen, terwijl zij de meest welbespraakte mensen waren, duidt erop 
dat de Qor’aan een Openbaring van Allaah is. 
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ِنُۡ ُرَُجٖلُم  ۡوَحۡيَنآُإََِلٰ
َ
ۡنُأ
َ
َكاَنُلِلنَّاِسَُعَجًباُأ

َ
ِيَنُُأ ُِٱَّلَّ ِ نِذرُِٱلَّاَسَُوبَِش 

َ
ۡنُأ
َ
ُهۡمُأ

بنٌِيُُُ َُهَٰذاُلََسِٰحر ُمُّ ُلَُهۡمُقََدَمُِصۡدٍقُِعنَدَُرب ِِهۡمُۗقَاَلُٱلَۡكٰفُِروَنُإِنَّ نَّ
َ
٢َُءاَمُنٓواُْأ

2. Is het iets verbazingwekkends voor de mensen dat Wij aan een 
man onder hen hebben geopenbaard: “Voorwaar, waarschuw de 
mensen. En verblijd degenen die geloven dat zij een waarachtige 
voorrang zullen hebben bij hun Heer”? De ongelovigen zeiden: 

‘Voorwaar, dit is zeker een duidelijke tovenaar.’ 

 

Uitleg: Is het iets wonderbaarlijks voor de mensen, dat de openbaring 
van de Qor’aan is neergezonden op een man uit hun midden, die ze 
waarschuwt voor de Bestraffing van Allaah? En dat hij degenen die 
geloven in Allaah en in Zijn Boodschapper het verheugende nieuws 
verkondigt dat er een goede beloning voor ze is voor de goede daden 
die zij hebben vooruitgezonden? Toen de Boodschapper van Allaah 
 naar ze kwam met de Openbaring van Allaah en deze voor hen 
reciteerde, zeiden de ontkenners: ‘Mohammad is een tovenaar. En 
datgene waarmee hij is gekomen, is duidelijk valse tovenarij.’ 
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ُُ ُٱۡسَتَوٰىُلََعَ يَّاٖمُُثمَّ
َ
ۡرَضُِِفُِستَّةُِأ

َ
َمَٰوِٰتَُوٱۡۡل ِيَُخلََقُٱلسَّ ُٱَّلَّ ُ َُربَُّكُمُٱللَّ إِنَّ

ُُ ُ َُذٰلُِكُمُٱللَّ َُبۡعِدُإِۡذنِهِۚۦُ ُِمنَۢ
َماُِمنَُشِفيٍعُإَِلَّ ُۡۖ ۡمَر

َ
َربُُّكۡمُٱلَۡعۡرِشُٰۖيَُدب ُِرُٱۡۡل

ُروَنُُُ فََٗلُتََذكَّ
َ
أ ٣ُفَٱۡعُبُدوُهُُۚ

3. Voorwaar, jullie Heer is Allaah. Degene Die de hemelen en de 
aarde in zes dagen heeft geschapen. Vervolgens verhief Hij Zich 
boven de Troon. Hij bepaalt de beschikking. Er is helemaal geen 
enkele bemiddelaar, behalve na Zijn Toestemming. Dat - o jullie– 

is Allaah, jullie Heer. Aanbid Hem dus. Herinneren jullie dan niet? 

 

Uitleg: Jullie Heer is Allaah Die de hemelen en de aarde in zes dagen 
heeft laten ontstaan. Vervolgens verhief Hij  Zich boven de Troon. 
Hiermee wordt bedoeld dat Hij Hoog en Verheven is op een manier 
die past bij Zijn Almacht en Grootheid.  

Hij beschikt over de zaken van Zijn schepping. Niemand werkt Hem 
tegen in Zijn Besluit. Tijdens de Opstandingsdag zal geen enkele 
bemiddelaar bij Hem bemiddelen, behalve nadat Hij hem 
toestemming geeft om te bemiddelen.  

Aanbid daarom jullie Heer die gekenmerkt wordt door deze 
Eigenschappen en wend de aanbidding zuiver aan Hem. Worden jullie 
niet vermaand door en trekken jullie geen lering uit deze Tekenen en 
Bewijzen? 
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إِنَُّهۥَُيۡبَدُؤاُْٱۡۡلَلَۡقُ ُُۚ ا َُِحقًّ وَۡعَدُٱللَّ ُۡۖ ُيُعِيُدهُۥَُِلَۡجزَِيُُإََِلۡهَُِمرِۡجُعُكۡمََُجِيٗعا ُثمَّ
ِۡنُُ ُم  اب  ِيَنَُكَفُرواُْلَُهۡمََُشَ َُوٱَّلَّ لَِحِٰتُبِٱلِۡقۡسِطِۚ ٰ ِيَنَُءاَمُنواُْوََعِملُواُْٱلصَّ ٱَّلَّ

بَِماََُكنُواُْيَۡكُفُروَنُُ َُۢ َِلُم
َ
٤َُۡحِيٖمُوََعَذاٌبُأ

4. Naar hem is de terugkeer van jullie allemaal, als een ware Belofte 
van Allaah. Hij begint de schepping. Vervolgens herhaalt Hij haar. 
Zodat Hij degenen die geloven en de goede daden verrichten, zal 

vergelden met gerechtigheid. En degenen die ongelovig waren, voor 
hen zal er een drinken zijn van kokend water, en een pijnlijke 

kwelling, vanwege het ongeloof dat ze begingen. 

 

Uitleg: Naar jullie Heer is de terugkeer van jullie allemaal tijdens de 
Opstandingsdag. Dit is de Ware Belofte van Allaah. Hij is Degene Die 
het ontstaan van de schepping begint, en haar vervolgens herhaalt na 
de dood. Hij brengt haar dan weer tot leven in haar eerste 
hoedanigheid. Zodat Hij wie Allaah en Zijn Boodschapper gelooft, en 
de beste daden verricht, rechtvaardig, met de beste beloning zal 
belonen. Voor degenen die de Enigheid van Allaah en de boodschap 
van Zijn Boodschapper ontkennen, zal er een drank zijn van 
gloeiendheet water, die de gezichten verschroeit en de ingewanden 
verscheurt. En voor hen is er een pijnlijke kwelling vanwege hun 
ongeloof en hun dwaling. 
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َرُهۥَُمَنازَِلُِِلَۡعلَُمواَُْعَدَدُُُُهوَُ ۡمَسُِضَياٗٓءَُوٱلَۡقَمَرُنُوٗراَُوقَدَّ ِيَُجَعَلُٱلشَّ ٱَّلَّ
ُلُٱٓأۡلَيِٰتُلَِقۡوٖمُُ ِ ُُيَفص  ِۚ ِ ُبِٱۡۡلَق 

َُذٰلَِكُإَِلَّ ُ ننَِيَُوٱۡۡلَِساَبَُُۚماَُخلََقُٱللَّ ِ ٱلس 
٥َُيۡعلَُموَنُُ

5. Hij is Degene die de zon schijnend heeft gemaakt. En de maan 
lichtend. En Hij heeft voor haar standen bepaald, zodat jullie het 

aantal jaren en de berekening zullen weten. Allaah heeft dat alleen 
maar volgens de waarheid geschapen. Hij zet de tekenen uiteen 

voor een volk dat weet. 

 

Uitleg: Allaah is Degene Die de zon schijnend heeft gemaakt en de 
maan verlichtend, en Hij heeft standen voor de maan bepaald. Door 
middel van de zon worden de dagen bepaald, en door middel van de 
maan worden de maanden en de jaren bepaald. Allaah  heeft de zon 
en de maan alleen maar voor een geweldige wijsheid geschapen, en als 
een aanwijzing voor de Complete Macht en Kennis van Allaah. Hij 
verduidelijkt de Argumenten en de Bewijzen voor een volk dat de 
wijsheid kent achter de inventiviteit van de schepping. 

 

ۡرِضُٓأَلَيٰٖتُُُإِنَُّ
َ
َمَٰوِٰتَُوٱۡۡل ُِِفُٱلسَّ ُ ِۡلَُوٱلََّهارَُِوَماَُخلََقُٱللَّ ِِفُٱۡختَِلِٰفُٱَلَّ

٦ُل َِقۡوٖمَُيتَُّقوَنُُ
6. Voorwaar, in het verschil van de nacht en de dag, en [in 

datgene] wat Allaah heeft geschapen in de hemelen en op de 
aarde, zijn er zeker tekenen voor een volk dat godvrezend is. 

 

Uitleg: In de opeenvolging van de nacht en de dag, en in wat Allaah 
heeft geschapen in de hemelen en de aarde aan wonderbaarlijke 
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schepsels, en in wat beide bevatten aan inventiviteit en regelmaat, 
zitten duidelijke bewijzen en argumenten voor een volk dat de 
Bestraffing, de Boosheid en de kwelling van Allaah vreest. 

 

ۡنَيا ِيَنََُلُيَرُۡجوَنُلَِقآَءنَاَُورَُضواُْبِٱۡۡلََيٰوةُِٱدلُّ ُٱَّلَّ ِيَنُُهۡمُُُُإِنَّ نُّواُْبَِهاَُوٱَّلَّ
َ
َوٱۡطَمأ

٧َُعۡنَُءاَيٰتَِناَُغِٰفلُوَنُُ
7. Voorwaar, degenen die niet hopen op Onze ontmoeting, en 
tevreden zijn met het wereldse leven, en zich op hun gemak 

voelen erbij, en degenen die onachtzaam zijn over Onze Tekenen. 

 

Uitleg: Er zijn mensen die vanwege hun ontkenning van de 
wederopstanding niet verlangen naar Onze ontmoeting in het 
hiernamaals voor de eindafrekening en naar wat daarop volgt aan 
vergelding voor de daden. En die tevreden zijn met het wereldse leven 
in plaats van het hiernamaals. En ze hebben daarin rust gevonden. En 
er zijn mensen die onachtzaam zijn over Onze universele en Onze 
religieuze Tekenen. 

 

َوىُٰهُمُٱلَّاُرُبَِماََُكنُواُْيَۡكِسُبوَنُُ
ۡ
َّٰٓئَِكَُمأ ْولَ

ُ
٨ُأ

8. Voor diegenen is hun verblijf het vuur, vanwege datgene wat ze 
verdienden. 

 

Uitleg: Zij zijn degenen die in het hiernamaals het hellevuur als 
onderkomen hebben. Dat is een vergelding voor wat zij tijdens hun 
wereldse leven vooruitzonden aan zonden en overtredingen. 
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ِيَنُ ُٱَّلَّ ََتۡرِيُِمنََُتۡتِِهُمُُإِنَّ لَِحِٰتَُيۡهِديِهۡمَُربُُّهمُبِإِيَمٰنِِهۡمُۖۡ ٰ واُْٱلصَّ
َءاَمُنواُْوََعِملُ

نَۡهُٰرُِِفَُجنَِّٰتُٱلَّعِيِمُُُ
َ
٩ُٱۡۡل

9. Voorwaar, degenen die geloven en de goede daden verrichten; 
hun Heer zal ze vanwege hun geloof leiden. Onder hen zullen de 

rivieren stromen in de tuinen van genieting. 

 

Uitleg: Degenen die geloven in Allaah en in Zijn Boodschapper en 
goede daden hebben verricht, worden door hun Heer gewezen naar 
de weg van het paradijs. En Hij stelt hen in staat tot de daden die 
ernaartoe leiden. Dat is vanwege hun geloof. Vervolgens zal Hij ze 
belonen met het betreden van het paradijs en met Zijn Tevredenheid. 
Onder hun kamers en hun huizen stromen de rivieren in de tuinen van 
genieting. 

 

َُوََتُِ ِنُٱۡۡلَۡمُدَُُدۡعَوىُٰهۡمُفِيَهاُُسۡبَحَٰنَكُٱللَُّهمَّ
َ
يَُّتُهۡمُفِيَهاَُسَلٰم َُُۚوَءاِخُرَُدۡعَوىُٰهۡمُأ

ُٱلَۡعٰلَِمنَيُُ ِ َُِرب  ١٠ُلِلَّ
10. Hun uitroep daarin zal zijn: ‘Verheerlijkt bent U, o Allaah.’ En 
hun groet daarin zal zijn: ‘Salaam [vrede].’ En hun uitroep wordt 
afgesloten met: ‘Voorwaar, alle lof is aan Allaah, de Heer van de 

werelden.’ 

 

Uitleg: Hun aanroeping in het paradijs bestaat uit de tasbieh: ‘O onze 
Heer, Verheerlijkt bent U.’ De groet van Allaah en de engelen aan hen, 
maar ook hun onderlinge groet in het paradijs is: ‘Vrede [salaam].’ Hun 
laatste aanroeping is hun uitspraak: ‘Alle lof komt toe aan de Heer der 
werelden.’ De betekenis van deze aanroeping is: alle dank en prijzing 
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komen toe aan Allaah, de Schepper van alle schepsels, en Degenen 
Die ze heeft grootgebracht met Zijn Gunsten. 

 

َفَنَذُرُُ َجلُُهۡمُۖۡ
َ
ُإََِلِۡهۡمُأ ُٱۡستِۡعَجالَُهمُبِٱۡۡلََۡيُِلَُقِِضَ َّ ُلِلنَّاِسُٱلِشَّ ُ ُلُٱللَّ ِ ۞َولَۡوُُيَعج 

ِيَنََُلُيَرُۡجوَنُلِقَُ ١١ُآَءنَاُِِفُُطۡغَيٰنِِهۡمَُيۡعَمُهوَنُُٱَّلَّ
11. En als Allaah voor de mensen het kwaad zou bespoedigen, net 
zoals Hij het goede voor ze bespoedigt, dan zou hun termijn al 

verlopen zijn. Wij laten degenen die niet hopen op Onze 
ontmoeting dus volharden in hun overschrijding, terwijl ze 

ronddwalen. 

 

Uitleg: Als Allaah voor Zijn dienaren hun aanroeping met het slechte 
met spoed zou verhoren, net zoals Hij ze met spoed verhoort in het 
goede, dan zouden zij vernietigd zijn. Degenen die Onze Bestraffing 
niet vrezen, en niet overtuigd zijn van de wederopstanding en de 
verzameling, laten Wij daarom verdwaasd ronddolen in hun 
opstandigheid en hun arrogantie. 

 

اَُكَشۡفَناَُعنُۡ ۡوُقَآئِٗماُفَلَمَّ
َ
ۡوُقَاِعًداُأ

َ
َُدََعنَاُِۡلَۢنبِهِۦُٓأ ُّ نَسَٰنُٱلُّضُّ ُٱۡۡلِ ُهُُِإَوَذاَُمسَّ

َُكَذٰلَِكُُزي َِنُلِلُۡمۡۡسِفنَِيَُماََُكنُواُُْ ۚۥُ ُه سَّ ُٖمَّ ُُِض  َّۡمُيَۡدُعَنآُإََِلٰ نُل
َ
َُكأ ُهۥَُمرَّ ُِضَّ

١٢َُيۡعَملُوَنُُ
12. En als de mens door de ellende wordt geraakt, roept hij Ons 
aan, [liggend] op zijn zij, of zittend, of staand. Nadat Wij echter 

zijn ellende van hem hebben weggenomen, gaat hij voort alsof hij 
Ons nooit eerder heeft aangeroepen vanwege een kwaad dat hem 

heeft geraakt. Dusdanig is voor de buitensporigen datgene 
verfraaid wat ze deden. 
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Uitleg: Als de mens wordt getroffen door tegenspoed, vraagt hij Ons 
liggend op zijn zij, zittend of staand om redding en om dat van hem 
weg te nemen, al naar gelang de positie waarin hij zich bevindt 
wanneer die schade op hem neerkomt. Als Wij dan de tegenspoed 
wegnemen die hem heeft getroffen, zet hij zijn eerste weg, waar hij 
zich op bevond voordat hij door schade werd getroffen, weer voort. 
Hij vergeet dan de tegenspoed en de beproeving waarin hij zich 
bevond. Hij laat het na om zijn Heer te bedanken voor het wegnemen 
van de beproeving die op hem was neergekomen. Het is voor deze 
mens verfraaid om zijn ontkenning en halsstarrigheid voort te zetten, 
nadat Allaah de schade die hem trof, heeft weggenomen. Zo ook is 
voor degenen die buitensporig waren in het liegen over Allaah en over 
Zijn profeten datgene verfraaid wat zij deden aan zondigheid jegens 
Allaah en afgoderij naast Hem. 

 

اَُظلَُمواُْوََجآَءۡتُهۡمُرُُسلُُهمُبِٱۡلَُ ۡهلَۡكَناُٱلُۡقُروَنُِمنَُقۡبلُِكۡمُلَمَّ
َ
ي َِنِٰتَُُولََقۡدُأ

َُكَذٰلَِكُجَنۡزِيُٱلَۡقۡوَمُٱلُۡمۡجرِِمنَيُُُ ُۚ
ْ ١٣َُوَماََُكنُواَُِْلُۡؤِمُنوا

13. En Wij hebben voorzeker de generaties voor jullie vernietigd, 
nadat zij onrecht pleegden. En hun boodschappers kwamen naar 
ze toe met de duidelijke bewijzen. Maar zij zouden niet geloven. 

Op dezelfde manier zullen Wij het misdadige volk vergelden. 

 

Uitleg: O afgodenaanbidders naast Allaah, toen de gemeenschappen 
die vóór jullie de Boodschapper van Allaah verloochenden afgoderij 
pleegden, vernietigden Wij ze. Er kwamen boodschappers bij Allaah 
vandaan naar ze toe met de duidelijke wonderen en de bewijzen die de 
eerlijkheid aantonen van wie ermee is gekomen. Deze 
gemeenschappen die Wij hebben vernietigd, zouden nooit hun 
boodschappers geloven, en zij zouden zich nooit onderwerpen aan ze. 
Daarom verdienden zij de vernietiging. Met een soortgelijke 
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vernietiging vergelden Wij elke misdadiger die de Grenzen van Allaah 
overschrijdt. 

 

َُبۡعِدهِۡمُِلَنُظَرَُكۡيَفَُتۡعَملُوَنُُ ۡرِضُِمنَۢ
َ
َّٰٓئَِفُِِفُٱۡۡل َُجَعلَۡنُٰكۡمَُخلَ ١٤ُُثمَّ

14. Vervolgens hebben Wij van jullie opvolgers op de aarde 
gemaakt na hen, om te zien hoe jullie zullen handelen. 

 

Uitleg: O mensen, vervolgens hebben Wij jullie na de vernietigde 
generaties aangesteld als opvolgers op aarde, zodat Wij kunnen zien 
hoe jullie zullen handelen: goed of slecht. Wij zullen jullie er daarna 
voor vergelden in overeenstemming met jullie daden. 

 

ِيَنََُلُيَرُۡجوَنُلَِقآَءنَاُٱئِۡتُبُِقۡرَءاٍنُُِإَوَذاُتُُ َُعلَۡيِهۡمَُءايَاُتَناَُبي َِنٰٖتُقَاَلُٱَّلَّ ۡتََلٰ
ُُ تَّبُِعُإَِلَّ

َ
إِۡنُأ ُٰۖ َُنۡفَِسٓ َقآيِٕ

َُلُۥُِمنُتِلۡ ِ بَد 
ُ
ۡنُأ
َ
ُأ قُۡلَُماُيَُكوُنَُِلٓ ُُۚ ُۡلُ ِ ۡوُبَد 

َ
َغَۡيَُِهَٰذآُأ

َخاُفُ
َ
ُٓأ إِّن ِ ُۡۖ ُإََِلَّ َُعَذاَبُيَۡوٍمَُعِظيٖمَُُماُيُوََحَّٰٓ ِ ١٥ُُإِۡنَُعَصۡيُتَُرَب 

15. En als Onze duidelijke verzen voor ze worden gereciteerd, 
zeggen degenen die niet hopen op Onze ontmoeting: ‘Kom met 

een Qor’aan anders dan deze, of verruil hem.’ Zeg: “Het is niet aan 
mij om hem naar eigen inzicht te vervangen. Ik volg slechts 

datgene wat er aan mij wordt geopenbaard. Ik vrees de kwelling 
van een geweldige dag, als ik mijn Heer ongehoorzaam zou zijn.” 

 

Uitleg: O Boodschapper, Wij hebben duidelijke Verzen van Allaah 
naar jou neergezonden. Als ze voor de afgodenaanbidders worden 
gereciteerd, dan zeggen degenen die de eindafrekening niet vrezen, en 
die niet hopen op de beloning en die niet geloven in de Dag van de 
opwekking en de verzameling: ‘Kom met een andere Qor’aan dan 
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deze. Verbied wat toegestaan is. En sta toe wat verboden is. Zet de 
beloftes om in waarschuwingen. En zet de waarschuwingen om in 
beloftes. En verwijder wat erin staat aan afkeuring van onze goden, en 
dat wij erin worden afgeschilderd als dwazen.’ O Boodschapper, zeg 
tegen ze: ‘Dat is niet aan mij. Ik volg in alles wat ik jullie gebied en 
verbied slechts datgene wat mijn Heer aan mij neerzendt en wat Hij 
mij beveelt. Als ik ongehoorzaam zou zijn aan Zijn Bevel, dan vrees 
ik de kwelling van Allaah op een geweldige dag, namelijk de 
Opstandingsdag.’ 

 

َُفَقۡدَُلِۡثُتُفِيُكۡمُُ ۡدَرىُٰكمُبِهِۖۦۡ
َ
َُماُتَلَۡوتُُهۥَُعلَۡيُكۡمَُوََلُٓأ ُ َّۡوَُشآَءُٱللَّ قُلُل

فََٗلَُتۡعِقلُوَنُُ
َ
ُأ ِنَُقۡبلِهِۦُٓۚ ١٦ُُعُمٗراُم 

16. Zeg: “Als Allaah had gewild, dan had ik hem nooit aan jullie 
voorgedragen, en dan had Hij jullie er nooit van op de hoogte 
gebracht. Ik heb ervoor toch zeker een levensduur onder jullie 

verbleven? Denken jullie dan niet na?” 

 

Uitleg: O Boodschapper, zeg tegen ze: ‘Als Allaah had gewild dan had 
ik deze Qor’aan niet voor jullie gereciteerd en had Allaah jullie er geen 
kennis van laten nemen. Weet daarom dat het de waarheid is bij Allaah 
vandaan. Jullie weten immers dat ik gedurende een lange periode 
tussen jullie heb verbleven voordat mijn Heer hem aan mij 
openbaarde, en voordat ik hem voor jullie reciteerde. Waarom 
gebruiken jullie je verstand niet om te overpeinzen en na te denken?’ 
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َبُ ۡوَُكذَّ
َ
َُِكِذبًاُأ ُٱللَّ ٰىُلََعَ ِنُٱفََۡتَ ۡظلَُمُِممَّ

َ
ُإِنَُّهۥََُلُُيۡفلُِحُُبُِآَفَمۡنُأ َيٰتِهِۦُٓۚ

١٧ُٱلُۡمۡجرُِموَنُُ
17. Wie is er dan onrechtvaardiger dan wie een leugen heeft 

verzonnen over Allaah, of die Zijn Tekenen heeft verloochend? 
Voorwaar, de misdadigers welslagen nooit. 

 

Uitleg: Niemand is erger in onrechtvaardigheid dan wie leugens over 
Allaah verzint of Zijn Tekenen verloochent. Wie de profeten van 
Allaah en Zijn boodschappers verloochent, zal nooit slagen noch 
succes hebben. 

 

ُؤنَاَُُويَۡعُبدُُ َُِماََُلُيَُُّضُُّهۡمَُوََلُيَنَفُعُهۡمَُويَُقولُوَنَُهَُّٰٓؤََلٓءُُِشَفَعَّٰٓ وَنُِمنُُدوِنُٱللَّ
ُُ ۡرِضِۚ

َ
َمَٰوِٰتَُوََلُِِفُٱۡۡل ُبَِماََُلَُيۡعلَُمُِِفُٱلسَّ َ تُنَب ِئُوَنُٱللَّ

َ
قُۡلُأ ُُِۚ ِعنَدُٱللَّ

اُيُِۡشُِكوَنُُ َُعمَّ ١٨ُُسۡبَحَٰنُهۥَُوتََعََٰلٰ
18. En zij aanbidden behalve Allaah datgene wat ze niet schaadt en 

ze niet baat. En ze zeggen: ‘Diegenen zijn onze bemiddelaars bij 
Allaah.’ Zeg: “Berichten jullie Allaah over iets waarvan Hij geen 

kennis heeft in zowel de hemelen als op de aarde? Verheerlijkt en 
Verheven is Hij boven hun afgoderij.” 

 

Uitleg: Deze afgodenaanbidders aanbidden behalve Allaah datgene 
wat ze niet schaadt noch baat tijdens zowel het wereldse leven als in 
het hiernamaals. Zij zeggen: ‘Wij aanbidden ze zodat zij voor ons 
zullen bemiddelen bij Allaah.’ O Boodschapper, zeg tegen ze: 
‘Berichten jullie Allaah over iets waarvan Hij geen kennis heeft in de 
hemelen of op aarde, wat de kwestie betreft van deze bemiddelaars? 
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Als in hen beide [de hemelen en de aarde] bemiddelaars zouden zijn 
die voor jullie bemiddelen bij Hem, dan had Hij daar meer kennis van 
dan jullie.’ Allaah  is Hoog Verheerlijkt boven wat deze 
afgodenaanbidders in Zijn aanbidding plegen aan afgoderij van wat 
niet schaadt noch baat. 

 

ُُ ب َِكُلَُقِِضَ َسَبَقۡتُِمنُرَّ َُولَۡوََلََُكَِمةُ  ُْۚ ٗةَُوِٰحَدٗةُفَٱۡخَتلَُفوا مَّ
ُ
ُٓأ َوَماََُكَنُٱلَّاُسُإَِلَّ

١٩ُبَيَۡنُهۡمُفِيَماُفِيهََُِيَۡتلُِفوَنُُُ
19. En de mensen vormden slechts één gemeenschap, waarna zij 

onenigheid kregen. En ware het niet een Woord dat is 
voorafgegaan van jouw Heer, dan was er zeker tussen ze 

geoordeeld inzake datgene waarover ze onenigheid hadden. 

 

Uitleg: De mensen bevonden zich op één religie, namelijk de islaam. 
Vervolgens raakten zij verdeeld in hun meningen. Sommigen van hen 
werden ongelovig, en anderen bleven standvastig op de waarheid. Als 
het niet een Woord was van Allaah dat was voorgegaan om de 
zondaars uitstel te geven en ze niet te behandelen volgens hun zonden, 
dan zou er al beslist zijn tussen ze. De volgers van de valsheid zouden 
dan worden vernietigd, en de volgers van de waarheid zouden worden 
gered. 

  



Hoofdstuk 10: Younus  
[Jona] 

 نُسَ يُو ورةس

 

49 

 

 

ِنُ م  نزَِلَُعلَۡيهَُِءايَةُ 
ُ
َُويَُقولُوَنُلَۡوََلُٓأ ُِفَٱنَتِظُرٓواُْإِّن ِ َُفُقۡلُإِنََّماُٱلَۡغۡيُبُلِلَّ ب ِهِۖۦۡ رَّ

َِنُٱلُۡمنَتِظرِيَنُُُ ٢٠َُمَعُكمُم 
20. En zij zeggen: ‘Was er maar een teken bij zijn Heer vandaan 
aan hem neergezonden.’ Zeg dus: “Voorwaar, het onzichtbare 
[onwaarneembare, Ar. al-ghaib] komt slechts aan Allaah toe. 

Wacht jullie dus. Voorwaar, ik ben met jullie van de wachtenden.” 

 

Uitleg: De ongelovige halsstarrigen zeggen: ‘Waarom wordt er geen 
kennis en bewijs aan Mohammad neergezonden, en een tastbaar teken 
van zijn Heer waardoor wij weten dat hij op de waarheid is met wat 
hij zegt?’ O Boodschapper, zeg tegen ze: ‘Niemand kent het 
onzichtbare [onwaarneembare, Ar. al-ghaib] behalve Allaah. Als Hij 
wil, doet Hij en als Hij niet wil, doet Hij niet. O volk, wacht dus op 
het Oordeel van Allaah tussen ons en jullie, door de spoedige 
bestraffing van de uitdragers van valsheid onder ons, en door de 
overwinning van de waarheidsverkondigers. Ik wacht ook met jullie.’ 

 

َُ ۡتُهۡمُإَِذاُل آَءَُمسَّ َُبۡعِدَُِضَّ ِنَۢ َذۡقَناُٱلَّاَسُرَۡۡحَٗةُم 
َ
قُِلُُِإَوَذآُأ ُُۚ ۡكر ُِِفَُٓءايَاتَِنا ُهمُمَّ

ُرُُسلََناُيَۡكُتُبوَنَُماَُتۡمُكُروَنُُُ إِنَّ ُعَُمۡكًراُُۚ ۡۡسَ
َ
ُأ ُ ٢١ُٱللَّ

21. En als Wij de mensen een genade laten proeven, nadat zij 
geraakt zijn door een nadeel, dan gaan ze listen beramen tegen 

Onze Tekenen. Zeg: “Allaah is sneller in het beramen.” Voorwaar, 
Wij hebben Onze gezanten gezonden. Zij schrijven datgene op wat 

jullie [aan listen] beramen. 

 

Uitleg: En als Wij de afgodenaanbidders gemak, redding en welvaart 
laten proeven na ongemak, moeilijkheid en nood die ze hadden 
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getroffen, dan verloochenen zij en spotten zij met de Tekenen van 
Allaah. O Boodschapper, zeg tegen deze spottende 
afgodenaanbidders: ‘Allaah is veel sneller in het beramen tegen jullie, 
maar ook in het uitlokken en bestraffen van jullie.’ Onze bewaarders 
die Wij naar jullie zenden, schrijven op wat jullie aan listen beramen 
tegen Onze Tekenen. Vervolgens zullen Wij jullie daarop afrekenen. 

 

َُّٰٓ َحَّتَّ َُِوٱۡلَۡحرُِٰۖ ُُكۡمُِِفُٱلََۡب  ِ ِيُيَُسَي 
ُإَِذاُُكنُتۡمُِِفُٱلُۡفلِۡكُوََجَرۡيَنُبِِهمُُُهَوُٱَّلَّ

َُمََكٖنُُ ِ
ُوََجآَءُهُمُٱلَۡمۡوُجُِمنُُك  بِرِيٖحَُطي َِبةَُٖوَفرُِحواُْبَِهاَُجآَءۡتَهاُرِيٌحََُعِصف 
جنَۡيتََناُِمنُۡ

َ
ِيَنُلَئِۡنُأ َُُمۡلِِصنَيَُُلُُٱدل  َ ِحيَطُبِِهۡمَُدَعُواُْٱللَّ

ُ
نَُّهۡمُأ

َ
َهِٰذهِۦَُُُوَظنُّٓواُْأ

ِكرِيَنُُُ ٰ ُِمَنُٱلشَّ ٢٢َُلَُكوَننَّ
22. Hij is Degene Die jullie laat rondreizen over het land en op de 
zee. Totdat jullie je aan boord van de schepen bevinden. En als zij 

zich dankzij een aangename wind voortbewegen met hen [aan 
boord], en ze daar blij mee zijn, komt er een razende wind op af. 

En de golven komen uit alle richtingen op ze af. En [als] zij er 
overtuigd van zijn dat ze zijn omringd, dan roepen ze Allaah aan, 

de religie zuiver aan Hem wijdend: ‘Als U ons hieruit redt, dan 
zullen we vast en zeker tot de dankbaren behoren.’ 

 

Uitleg: O mensen, Hij is het Die jullie laat reizen over land op 
rijdieren en dergelijke, en op zee in de boten. Als jullie je erin bevinden 
en zij door een goede wind worden voortbewogen, en de 
bootpassagiers blij zijn met de goede wind, komt er een hevige wind 
naar deze boten en worden de passagiers getroffen door hoge golven 
vanuit elke kant. Op dat moment zijn zij ervan overtuigd dat de 
vernietiging ze heeft omringd, en richten zij de aanroeping zuiver tot 
Allaah alléén. Zij laten dan wat zij aanbaden en zeggen: ‘Als U ons redt 
uit deze rampspoed waarin wij ons bevinden, zullen wij zeker behoren 
tot de dankbaren aan U voor Uw Gunsten.’ 
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ُُِۗ ِ ۡرِضُبَِغَۡيُِٱۡۡلَق 
َ
جنَىُٰهۡمُإَِذاُُهۡمَُيۡبُغوَنُِِفُٱۡۡل

َ
آُأ َهاُٱلَّاُسُإِنََّماَُبۡغُيُكۡمُُفَلَمَّ يُّ

َ
َّٰٓأ يَ

ُإََِلَۡناَُمرِۡجُعُكۡمَُفُننَب ِئُُكمُبَِماُُكنُتۡمُُ ُثمَّ ُۡۖ ۡنَيا َتَٰعُٱۡۡلََيٰوةُِٱدلُّ مَّ نُفِسُكمُٰۖ
َ
ُأ َّٰٓ لََعَ

٢٣َُتۡعَملُوَنُُ
23. Nadat Hij ze vervolgens redt, gaan ze weer ten onrechte verder 

met overtreden op de aarde. O mensen, voorwaar, jullie 
overtreding is alleen maar ten koste van julliezelf, als een genieting 

van het wereldse leven. Vervolgens is jullie terugkeer naar Ons 
[alleen]. Wij zullen jullie dan berichten over wat jullie deden. 

 

Uitleg: Nadat Allaah ze heeft gered van de rampspoed en de 
verschrikkingen, handelen zij weer middels verderf en zonden op 
aarde. O mensen, de kwaal van jullie overschrijding keert zich tegen 
julliezelf. Jullie hebben een genieting tijdens het vergankelijke wereldse 
leven, maar daarna is jullie terugkeer en jullie eindbestemming naar 
ons. Wij zullen jullie dan berichten over al jullie daden, en Wij zullen 
jullie erop afrekenen. 

  



Hoofdstuk 10: Younus  
[Jona] 

 نُسَ يُو ورةس

 

52 

 

 

ۡرِضُُُإِنََّما
َ
َمآءُِفَٱۡخَتلََطُبِهِۦَُنَباُتُٱۡۡل نَزلَۡنُٰهُِمَنُٱلسَّ

َ
ۡنَياَُكَمآٍءُأ َمَثُلُٱۡۡلََيٰوةُِٱدلُّ

ُُ يََّنۡتَُوَظنَّ ۡرُضُزُۡخُرَفَهاَُوٱزَّ
َ
َخَذِتُٱۡۡل

َ
ُإَِذآُأ َّٰٓ نَۡعُٰمَُحَّتَّ

َ
ُكُلُٱلَّاُسَُوٱۡۡل

ۡ
اُيَأ ِممَّ

ُٓ نَُّهۡمَُقِٰدُروَنَُعلَۡيَها
َ
ۡهلَُهآُأ

َ
نُُأ

َ
ۡوَُنَهاٗراُفََجَعلَۡنَٰهاَُحِصيٗداَُكأ

َ
ۡمُرنَاََُلًۡٗلُأ

َ
تَىَٰهآُأ

َ
ُأ

ُروَنُُ ُلُٱٓأۡلَيِٰتُلَِقۡوٖمَُيَتَفكَّ ِ َُكَذٰلَِكُُنَفص  ۡمِسِۚ
َ
َّۡمَُتۡغَنُبِٱۡۡل ٢٤ُل

24. Voorwaar, de gelijkenis van het wereldse leven is slechts als 
water dat Wij hebben neergezonden uit de hemel. Wat zich 

vervolgens heeft vermengd met de gewassen van de aarde, van 
datgene wat de mensen en het vee eten. Totdat de aarde haar 

versiering heeft genomen en zich heeft verfraaid, en de eigenaren 
ervan denken dat ze ertoe in staat zijn, bereikt Ons Bevel haar ‘s 
nachts of overdag. Wij maken er dan een uitgedoofde oogst van, 

alsof ze de dag ervoor niet [rijkelijk] heeft gebloeid. Dusdanig 
zetten Wij de tekenen uiteen voor een volk dat nadenkt. 

 

Uitleg: De gelijkenis van het wereldse leven en haar verfraaiing en 
rijkdommen waar jullie trots op zijn, is net als een regen die Wij uit de 
hemel naar de aarde hebben neergezonden. Hierdoor groeiden 
verschillende soorten gewassen die met elkaar vermengd waren, zoals 
de vruchten die de mensen eten en de beplanting die de dieren eten. 
Als de schoonheid van deze grond en zijn pracht zichtbaar worden, 
en de eigenaren van deze grond denken dat zij in staat zijn om ervan 
te oogsten en profijt ervan te hebben, komt Ons Bevel en Onze 
Beschikking om alles wat erop is aan beplanting en schoonheid te 
vernietigen, tijdens de nacht of overdag. Wij laten dan deze gewassen 
en bomen schoongemaaid en afgesneden zijn, zonder iets te bevatten. 
Net alsof deze gewassen en planten vóór dat moment niet op het 
aardoppervlak stonden.  
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Op dezelfde manier komt er een einde aan het wereldse waar jullie 
trots op zijn en aan zijn verfraaiing. Allaah zal het tot een einde 
brengen en vernietigen.  

O mensen, Wij hebben voor jullie de gelijkenis van deze wereld 
verduidelijkt en jullie op de hoogte hebben gebracht van haar ware 
aard. Zo ook verduidelijken Wij Onze Argumenten en Onze Bewijzen 
voor een volk dat nadenkt over de Tekenen van Allaah, en overpeinst 
wat ze baat tijdens het wereldse leven en in het hiernamaals. 

 

َلِٰمَُويَۡهِديَُمنُيََشآُءُإُِ َُدارُِٱلسَّ ُيَۡدُعٓواُْإََِلٰ ُ ۡسَتِقيٖمَُُوٱللَّ ُِصَرٰٖطُمُّ ٢٥ََُلٰ
25. En Allaah nodigt uit naar het huis van vrede. En Hij leidt wie 

Hij wil naar een recht pad. 

 

Uitleg: En Allaah nodigt jullie uit naar Zijn tuinen die Hij heeft bereid 
voor Zijn medestanders. En Hij leidt wie Hij wil van Zijn schepping. 
Hem stelt Hij dan in staat om het Rechte Pad van de islaam te treffen. 

 

َّٰٓئَِكُُ ْولَ
ُ
أ ُُۚ َوََلُذِلٌَّة َوََلُيَۡرَهُقُوُُجوَهُهۡمُقَََتُ  َُوزِيَاَدة ُۖۡ ۡحَسُنواُْٱۡۡلُۡسَنٰ

َ
ِيَنُأ ۞ل َِّلَّ

وَنُُ ُهۡمُفِيَهاَُخِِٰلُ ۡصَحُٰبُٱۡۡلَنَّةُِٰۖ
َ
٢٦ُأ

26. Voor degenen die weldoen, zal er het allerbeste zijn en meer. 
Hun gezichten zullen niet bedekt zijn met donkerte en ook niet 
met vernedering. Zij zijn de mensen van het paradijs. Zij zullen 

daarin voor altijd verblijven. 

 

Uitleg: Voor de gelovigen die de aanbidding van Allaah op de beste 
wijze hebben verricht en Hem hebben gehoorzaamd in wat Hij heeft 
bevolen en verboden, is er het paradijs en daarbij nog een toevoeging. 
Deze toevoeging is het kijken naar het Aangezicht van Allaah  in het 
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paradijs, maar ook Zijn Vergeving en Tevredenheid. Hun gezichten 
worden niet bedekt door stof of door vernedering, zoals deze de 
vuurbewoners wel treffen. Zij die omschreven zijn met deze 
eigenschappen zijn de paradijsbewoners, die voor eeuwig daarin 
verblijven. 

 

ُُِ َِنُٱللَّ اُلَُهمُم  ۖۡمَّ بِِمۡثلَِهاَُوتَۡرَهُقُهۡمُذِلَّة  ُِۢ ي ِئَاِتَُجَزآُءَُسي ِئَة ِيَنَُكَسُبواُْٱلسَّ َوٱَّلَّ
ۡصَحُٰبُُ

َ
َّٰٓئَِكُأ ْولَ

ُ
أ ُُۚ ِۡلُُمۡظلًِما َِنُٱَلَّ ۡغِشَيۡتُوُُجوُهُهۡمُقَِطٗعاُم 

ُ
َمآُأ نَّ

َ
َكأ ِمۡنََُعِصمُٰٖۖ

ُهۡمُفِيَهاَُخُٰ وَنُُٱلَّارُِٰۖ ٢٧ُِِلُ
27. En wat degenen betreft die de slechtheden verdienden; een 
slechte daad wordt met het soortgelijke eraan vergolden. En zij 
zullen worden omhuld met vernedering. Zij zullen geen enkele 

beschermer tegen Allaah hebben. Het zal lijken alsof hun 
gezichten omvangen zijn door delen van de pikdonkere nacht. Zij 

zijn de mensen van het vuur. Zij zullen daarin voor altijd 
verblijven. 

 

Uitleg: En degenen die de slechte daden begingen tijdens het wereldse 
leven, en ongelovig en ongehoorzaam waren aan Allaah, krijgen als 
vergoeding voor hun slechte daden die zij begingen het gelijke daaraan 
van de Bestraffing van Allaah in het hiernamaals. En zij worden bedekt 
door vernedering en schande. Er is niemand die de kwelling van Allaah 
kan tegenhouden als Hij ze straft. Het is alsof hun gezichten bekleed 
zijn met stukken van de duistere, zwarte nacht. Zij zijn de 
vuurbewoners, die voor eeuwig daarin verblijven. 
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نُتۡمُ
َ
ُكواَُْمََكنَُكۡمُأ َۡشَ

َ
ِيَنُأ َُنُقوُلُلَِّلَّ ََكٓؤُُكۡمَُُُۚويَۡوَمََُنُِۡشُُهۡمََُجِيٗعاُُثمَّ َوَُشَ

اُُكنُتۡمُإِيَّانَاَُتۡعُبُدوَنُُُ ََكٓؤُُهمُمَّ َوَقاَلَُُشَ ٢٨ُفََزيَّلَۡناُبَيَۡنُهۡمُۖۡ
28. En op de dag dat Wij ze allemaal zullen verzamelen, om 

vervolgens tegen degenen die afgoderij beleden, te zeggen: “Blijf 
op jullie plek, zowel jullie als jullie deelgenoten.” Wij zullen ze dan 

van elkaar onderscheiden. En hun deelgenoten zullen zeggen: 
‘Jullie aanbaden ons niet. 

 

Uitleg: O Boodschapper, herinner de dag dat Wij de gehele schepping 
zullen verzamelen voor de eindafrekening en de vergelding. 
Vervolgens zullen Wij zeggen tegen degenen die afgoderij naast Allaah 
pleegden: “Blijf op jullie plaats, zowel jullie als jullie deelgenoten die 
jullie aanbaden naast Allaah, totdat jullie zullen zien wat er met jullie 
gedaan zal worden.” Wij scheiden dan de afgodenaanbidders van hun 
goden. Degenen die naast Allaah aanbeden werden, zullen zich dan 
vrijwaren van degenen die ze aanbaden. Zij zullen tegen de 
afgodenaanbidders zeggen: ‘Jullie aanbaden ons niet tijdens het 
wereldse leven. 

 

ُِ ُبِٱللَّ ٢٩َُُشِهيَدَۢاُبَيَۡنَناَُوبَيَۡنُكۡمُإِنُُكنَّاَُعۡنُِعَباَدتُِكۡمُلََغٰفِلنَِيُُُفََكََفٰ
29. Allaah voldoet dus als Getuige tussen ons en jullie. Voorwaar, 

wij waren zeker onachtzaam over jullie aanbidding.’ 

 

Uitleg: Allaah is Genoeg als getuige tussen ons en jullie. Wij wisten 
niet wat jullie zeiden en deden. Wij waren onachtzaam over jullie 
aanbidding van ons, en wij hadden er geen besef van.’ 
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ُٰۖ ِ ىُٰهُمُٱۡۡلَق 
َُِمۡولَ ٓواُْإََِلُٱللَّ ۡسلََفۡتَُُۚوُردُّ

َ
آُأ َُنۡفٖسُمَّ َُعۡنُهمُُُهَنالَِكَُتۡبلُواُُْكُّ َوَضلَّ

وَنُُ اََُكنُواَُْيۡفََتُ ٣٠ُمَّ
30. Daar zal elke ziel datgene nakijken wat ze voorheen had 

gepleegd. En zij zullen worden teruggebracht naar Allaah, hun 
Ware Medestander. En zij zullen in de steek worden gelaten door 

datgene wat ze verzonnen. 

 

Uitleg: Tijdens deze standplaats van de eindafrekening zal elke ziel 
haar voorgaande daden en situaties onderzoeken en aanzien, en zij zal 
in overeenstemming daarmee worden vergolden: als het goed is dan 
goed, en als het slecht is dan slecht. Iedereen zal worden teruggebracht 
naar Allaah, de Rechtvaardige Rechter. De paradijsbewoners worden 
dan in het paradijs binnengebracht, en de vuurbewoners in het vuur. 
Datgene wat de afgodenaanbidders leugenachtig aanbaden naast 
Allaah zal voor ze verdwijnen. 

 

بَۡصَٰرَُوَمنُُقُۡلُ
َ
ۡمَعَُوٱۡۡل نَُيۡملُِكُٱلسَّ مَّ

َ
ۡرِضُأ

َ
َمآءَُِوٱۡۡل َِنُٱلسَّ َُمنُيَۡرزُُقُكمُم 

ُُُۚ ۡمَر
َ
َُوَمنُيَُدب ُِرُٱۡۡل َۡح ِ

ُِمَنُٱلَۡمي ِِتَُويُۡخرُِجُٱلَۡمي َِتُِمَنُٱلۡ َۡحَّ
َُيۡرُِجُٱلۡ

فََٗلَُتتَُّقوَنُُ
َ
َفُقۡلُأ ُُۚ ُ ٣١ُفََسَيُقولُوَنُٱللَّ

31. Zeg: “Wie voorziet jullie uit de hemel en de aarde? Of wie 
beschikt over het gehoor en het zicht? En wie brengt het levende 
voort uit het dode, en brengt het dode voort uit het levende? En 
wie bepaalt de beschikking?” Zij zullen dan vervolgens zeggen: 

‘Allaah.’ Zeg dus: “Vrezen jullie [Allaah] dan niet?” 
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Uitleg: O Boodschapper, zeg tegen deze afgodenaanbidders: ‘Wie 
voorziet jullie door de regen die hij neerzendt uit de hemel? En door 
de soorten gewassen en bomen die hij uit de aarde laat groeien, 
waarvan zowel jullie als jullie vee eten? En wie bezit het zien en het 
horen, de zintuigen waarvan jullie en anderen genieten? En wie is 
degene die het leven en de dood bezit in het gehele heelal? En die de 
levenden en de doden uit elkaar voortbrengt wat zowel de schepsels 
betreft die jullie wel kennen, als die jullie niet kennen? Wie beschikt 
over de zaak van de hemelen en de aarde en wat zich erin bevindt, 
maar ook over de zaken van jullie en de zaken van de gehele 
schepping?’ Zij zullen jou antwoorden dat Allaah Degene is Die dat 
alles doet. Zeg daarom tegen ze: ‘Vrezen jullie dan niet voor de 
Bestraffing van Allaah wanneer jullie naast Hem anderen aanbidden?’ 

 

ُفوَنُُ ُتَُۡصَ ٰ ّنَّ
َ
ُۖۡفَأ َلُٰل ُٱلضَّ ُإَِلَّ ِ َۖۡفَماَذاَُبۡعَدُٱۡۡلَق  َُربُُّكُمُٱۡۡلَقُّ ُ ٣٢ُفََذٰلُِكُمُٱللَّ

32. Dat - o jullie - is dus Allaah, jullie Ware Heer. Dus wat rest er 
na de waarheid, behalve de dwaling? Hoe kunnen jullie dus 

worden afgewend? 

 

Uitleg: Dat is dus Allaah jullie Heer, Hij is de waarheid waar geen 
twijfel over is. Hij alléén verdient de aanbidding. Hij heeft geen 
deelgenoot. Wat is er na de waarheid behalve valsheid? Hoe kunnen 
jullie worden afgewend van Zijn aanbidding naar de aanbidding van 
anderen dan Hem? 
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نَُّهۡمََُلُيُۡؤِمُنوَنُُ
َ
ِيَنُفََسُقٓواُْأ ُٱَّلَّ ۡتََُكَِمُتَُرب َِكُلََعَ ٣٣َُكَذٰلَِكَُحقَّ

33. En dusdanig is het woord van jouw Heer bekrachtigd tegen 
degenen die verdorven waren, dat zij voorwaar niet zullen geloven. 

 

Uitleg: Deze afgodenaanbidders waren ongelovig, en hebben hun 
afgoderij voortgezet. Zo ook is het Woord, het Oordeel en het Besluit 
van jouw Heer bevestigd tegen degenen die de gehoorzaamheid aan 
hun Heer hebben verlaten voor de ongehoorzaamheid aan Hem, en 
die daarnaast ongelovig aan Hem waren. Dat zij niet zullen geloven in 
de Enigheid van Allaah noch in het profeetschap van Zijn profeet 
Mohammad , en dat zij niet volgens Zijn Leiding zullen handelen. 

 

ُ ُ ُقُِلُٱللَّ ۚۥُ ُيُعِيُدهُ نَُيۡبَدُؤاُْٱۡۡلَلَۡقُُثمَّ ََكٓئُِكمُمَّ ُُقُۡلَُهۡلُِمنَُُشَ َيۡبَدُؤاُْٱۡۡلَلَۡقُُثمَّ
ُتُۡؤَفُكونَُ ٰ ّنَّ

َ
ُفَأ ۖۥۡ ٣٤ُُُيُعِيُدهُ

34. Zeg: “Is er onder jullie deelgenoten iemand die de schepping 
begint, om haar vervolgens te herhalen?” Zeg: “Allaah begint de 

schepping. Vervolgens herhaalt Hij haar. Hoe kunnen jullie dus zo 
misleid zijn?” 

 

Uitleg: O Boodschapper, zeg tegen ze: ‘Is er van jullie goden wie de 
schepping begint van iets willekeurigs zonder oorsprong, om het 
vervolgens te laten vergaan na het gecreëerd te hebben, en het 
uiteindelijk terug te brengen naar zijn hoedanigheid van voordat hij 
het liet vergaan?’ Zij zijn niet in staat om dat te beweren. O 
Boodschapper, zeg: ‘Allaah  is alléén Degene Die de schepping laat 
ontstaan, haar laat vergaan en haar weer laat terugkeren. Hoe kunnen 
jullie dus afgewend raken van de Weg van de waarheid naar de 
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valsheid, waarmee de aanbidding van anderen dan Allaah wordt 
bedoeld?’ 

 

َفَمنُُ
َ
أ ُِۗ ِ َُيۡهِديُلِلَۡحق  ُ ُقُِلُٱللَّ ِۚ ِ نَُيۡهِدٓيُإََِلُٱۡۡلَق  ََكٓئُِكمُمَّ قُۡلَُهۡلُِمنَُُشَ

َفَماُلَُكۡمُُ نُُيۡهَدٰىُۖۡ
َ
ُٓأ ٓيُإَِلَّ ِ ُيَِهد  نَُلَّ مَّ

َ
نُيُتََّبَعُأ

َ
ُأ َحقُّ

َ
ُأ ِ  َيۡهِدٓيُإََِلُٱۡۡلَق 

٣٥َُفََُتُۡكُموَنَُُكيُۡ
35. Zeg: “Is er onder jullie deelgenoten iemand die leidt naar de 

waarheid?” Zeg: “Allaah leidt naar de waarheid. Is dus Degene Die 
leidt naar de waarheid rechthebbender om gevolgd te worden, of 

degene die [zelf] niet rechtgeleid raakt behalve als hij wordt 
geleid? Hoe kunnen jullie dus [zo] oordelen?” 

 

Uitleg: O Boodschapper, zeg tegen deze afgodenaanbidders: ‘Is er 
van jullie afgoden wie leidt naar het Rechte Pad?’ Zij zijn daartoe 
immers niet in staat. Zeg tegen ze: ‘Allaah alléén leidt wie afgedwaald 
is van de leiding naar de waarheid. Wie van de twee heeft meer recht 
om gevolgd te worden: wie alléén leidt naar de waarheid of wie de 
leiding niet vindt, vanwege zijn onwetendheid en zijn dwaling? Dat 
zijn dus jullie afgoden die niet leiden noch geleid zijn, behalve als zij 
worden geleid. Hoe kan het dan dat jullie Allaah en Zijn schepping 
gelijk aan elkaar hebben gesteld? Dat is immers een vals oordeel.’ 
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ََُلُ نَّ ُٱلظَّ إِنَّ ُُۚ َُظنًّا ۡكََثُُهۡمُإَِلَّ
َ
َُُۚوَماُيَتَّبُِعُأ َُشيۡئًا ِ َُۢ ُُيۡغِنُِمَنُٱۡۡلَق  َُعلِيُم َ ُٱللَّ إِنَّ

٣٦ُبَِماَُيۡفَعلُوَنُُ
36. En de meesten van ze volgen niets anders dan vermoedens. 

Voorwaar, de vermoedens dragen geen enkele verdienste bij aan 
de waarheid. Voorwaar, Allaah is Alwetend van wat zij verrichten. 

 

Uitleg: De meesten van deze afgodenaanbidders die hun 
afgodsbeelden tot goden maken en die de overtuiging hebben dat zij 
hen dichter bij Allaah brengen, volgen daarin niets anders dan 
gissingen en vermoedens. Terwijl dat niets van de zekerheid baat. 
Allaah is Alwetend van wat deze afgodenaanbidders doen aan 
ongeloof en verloochening. 

 

ُُ ِيُبنَۡيَ َُِوَلِٰكنُتَۡصِديَقُٱَّلَّ ٰىُِمنُُدوِنُٱللَّ نُُيۡفََتَ
َ
َوَماََُكَنَُهَٰذاُٱلُۡقۡرَءاُنُأ

ُ ِ ٣٧ُٱلَۡعٰلَِمنَيُُيََديۡهَُِوَتۡفِصيَلُٱلِۡكَتِٰبََُلَُرۡيَبُفِيهُِِمنُرَّب 
37. Deze Qor’aan zou nooit voortgebracht kunnen worden, anders 
dan van Allaah. Maar [hij is] als een bevestiging van datgene wat 

eraan vooraf is gegaan, en een uiteenzetting van het boek, 
waarover geen twijfel is, bij de Heer van de werelden vandaan. 

 

Uitleg: Het is voor niemand mogelijk om met deze Qor’aan te komen 
bij iemand anders dan Allaah vandaan, omdat niemand van de 
schepping ertoe in staat is. Allaah heeft hem echter neergezonden als 
bevestiging van de boeken die Hij naar Zijn profeten heeft 
neergezonden. De Religie van Allaah is immers één. Deze Qor’aan 
bevat een verduidelijking en uiteenzetting van wat Allaah heeft 
voorgeschreven voor de gemeenschap van Mohammad . Er is geen 
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twijfel over dat deze Qor’aan geopenbaard is door de Heer der 
werelden. 

 

ُُِ ِنُُدوِنُٱللَّ ِۡثلِهِۦَُوٱۡدُعواَُْمِنُٱۡسَتَطۡعُتمُم  تُواُْبُِسوَرةُٖم 
ۡ
قُۡلُفَأ ىُٰهُۖۡ ۡمَُيُقولُوَنُٱفََۡتَ

َ
أ

٣٨ُإِنُُكنُتۡمَُصِٰدقنَِيُُ
38. Integendeel! Zeggen zij: ‘Hij heeft hem verzonnen’? Zeg: “Kom 

dan met een hoofdstuk dat erop lijkt. En roep wie jullie kunnen 
bijeen, behalve Allaah, als jullie waarachtigen zijn.” 

 

Uitleg: Of zeggen zij: ‘Deze Qor’aan heeft Mohammad zelf 
verzonnen?’ Zij weten namelijk dat hij een mens is zoals zij! O 
Boodschapper, zeg tegen ze: ‘Komen jullie dan met één hoofdstuk van 
dezelfde aard als deze Qor’aan in zijn taalkundige samenstelling en in 
zijn leiding. Vraag daarbij om hulp van iedereen van de mensen en de 
djinns waartoe jullie in staat zijn, behalve Allaah, als jullie waarachtig 
zijn in jullie bewering.’ 

 

ِيَنُِمنُُ َبُٱَّلَّ َُكَذٰلَِكَُكذَّ ۚۥُ وِيلُُه
ۡ
تِِهۡمُتَأ

ۡ
اُيَأ بُواُْبَِماُلَۡمَُُيِيُطواُْبِعِلِۡمهِۦَُولَمَّ بَۡلَُكذَّ

لِِمنَيُُ ٰ فَٱنُظۡرَُكۡيَفََُكَنَُعِٰقَبُةُٱلظَّ ٣٩َُقۡبلِِهۡمُۖۡ
39. Integendeel! Zij verloochenden datgene waarvan zij de kennis 

niet omvatten, en waarvan de uitleg ze nog niet heeft bereikt. 
Dusdanig verloochenden degenen die vóór ze waren. Zie dus hoe 

de afloop was van de onrechtplegers. 

 

Uitleg: Zodra zij de Qor’aan echter hoorden, haastten zij zich naar 
het verloochenen ervan, voordat zij zijn verzen hadden overpeinsd. 
Zij waren ongelovig aan de zaken waarvan zij de kennis niet konden 
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begrijpen, zoals het noemen van de wederopstanding, de 
eindafrekening, het paradijs, het vuur, en dergelijke. Dat alles terwijl 
de ware aard van datgene wat aan hen is beloofd in het Boek ze nog 
niet had bereikt. Net zoals de afgodenaanbidders de waarschuwing van 
Allaah hebben verloochend, zo ook hebben de volkeren verloochend 
die voor ze vergaan zijn. O Boodschapper, kijk dus hoe de 
eindbestemming van de onrechtplegers was. Allaah heeft sommigen 
van ze vernietigd met een wegzinking van de aarde, anderen met 
verdrinking en anderen met iets anders. 

 

َُوَربَُّكُُ ُيُۡؤِمُنُبِهِۚۦُ
نَُلَّ نُيُۡؤِمُنُبِهِۦَُوِمۡنُهمُمَّ ۡعلَُمُبِٱلُۡمۡفِسِديَنَُُوِمۡنُهمُمَّ

َ
٤٠ُأ

40. En van hen is er wie er wel in gelooft. En van hen is er wie er 
niet gelooft. En jouw Heer is Alwetender van de verderfzaaiers. 

 

Uitleg: O Boodschapper, van jouw volk is er wie de Qor’aan gelooft. 
En er is er wie hem niet gelooft, totdat hij op die situatie sterft en zo 
wordt opgewekt. Jouw Heer is Alwetender van de verderfzaaiers die 
niet in hem geloven uit onrechtvaardigheid, halsstarrigheid en om 
verderf te zaaien. Hij zal ze met de ernstigste kwelling vergelden voor 
hun verderf. 
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نُتمُبَرِيٓئُونَُ
َ
أ َُعَمَِلَُولَُكۡمَُعَملُُكۡمُۖۡ ِ

بُوَكَُفُقلَُل  نَاُُ۠ ِإَونَُكذَّ
َ
ۡعَمُلَُوأ

َ
آُأ ِممَّ

اَُتۡعَملُوَنُُ ِمَّ م  ٤١ُبَرِٓيءُ 
41. En mochten ze jou verloochenen, zeg dan: “Ik heb mijn eigen 
daden. En jullie hebben je eigen daden. Jullie zijn gevrijwaard van 

wat ik doe. En ik ben gevrijwaard van wat jullie doen.” 

 

Uitleg: O Boodschapper, als deze afgodenaanbidders jou 
verloochenen, zeg dan tegen ze: ‘Ik heb mijn religie en mijn daden, en 
jullie hebben jullie religie en jullie daden. Jullie worden niet 
verantwoordelijk gehouden voor mijn daden, en ik word niet 
verantwoordelijk gehouden voor jullie daden.’ 

 

َُولَۡوََُكنُواََُْلَُيۡعقِلُوَنُُُ مَّ نَتُتُۡسِمُعُٱلصُّ
َ
فَأ
َ
أ نُيَۡسَتِمُعوَنُإََِلَۡكُُۚ ٤٢َُوِمۡنُهمُمَّ

42. En van hen is er wie er naar je luistert. Kun jij dan de doven 
laten horen, ook al zouden ze niet begrijpen? 

 

Uitleg: Onder de ongelovigen is er wie jouw ware woorden hoort en 
jouw recitatie van de Qor’aan, maar zij worden niet geleid. Ben jij in 
staat om de doven te laten horen? Zo ben jij ook niet in staat om ze te 
leiden, behalve als Allaah de leiding voor ze wenst, want zij zijn doof 
voor het horen van de waarheid en zij begrijpen haar niet. 
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ُ نَتَُتۡهِديُٱلُۡعۡۡمَ
َ
فَأ
َ
أ نُيَنُظُرُإََِلَۡكُُۚ وَنَُُوِمۡنُهمُمَّ ٤٣َُولَۡوََُكنُواََُْلُُيۡبَِصُ

43. En van hen is er wie er naar je kijkt. Kun jij dan de blinden 
leiden, ook al zouden ze niet kunnen zien? 

 

Uitleg: Onder de ongelovigen is er wie naar jou en naar de eerlijke 
bewijzen van jouw profeetschap kijkt, maar het licht van het geloof 
dat Allaah jou heeft gegeven niet ziet. O Boodschapper, ben jij in staat 
om voor de blinden ogen te scheppen waarmee zij de leiding kunnen 
volgen? Zo ben jij ook niet in staat om ze te leiden als zij het inzicht 
niet bezitten. Dat alles is echter aan Allaah alléén. 

 

ََُلَُيۡظلُِمُٱلَّاَسَُشيۡئًا َ ُٱللَّ نُفَسُهۡمَُيۡظلُِموَنُُ إِنَّ
َ
ُٱلَّاَسُأ ٤٤َُوَلِٰكنَّ

44. Voorwaar, Allaah doet de mensen geen enkel onrecht aan. 
Maar de mensen doen zichzelf onrecht aan. 

 

Uitleg: Allaah doet de mensen geen enkel onrecht aan door hun 
zonden te vermeerderen of hun goede daden te verminderen. De 
mensen doen echter zichzelf onrecht aan door ongeloof, 
ongehoorzaamheid en tegenstrijdigheid aan het Bevel en het Verbod 
van Allaah. 
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ُُ َِنُٱلََّهارَُِيَتَعاَرُفوَنُبَيَۡنُهۡمُُۚقَۡدَُخِۡسَ َُساَعٗةُم  َّۡمُيَلَۡبُثٓواُْإَِلَّ نُل
َ
َويَۡوَمََُيُِۡشُُهۡمَُكأ

َُِوَماََُكنُواُُْمۡهَتِديَنُُ بُواُْبِلَِقآءُِٱللَّ ِيَنَُكذَّ ٤٥ُٱَّلَّ
45. En op de dag dat Hij ze zal verzamelen, is het alsof ze slechts 

een uur van de dag hebben verbleven. Zij zullen elkaar herkennen. 
Degenen die de ontmoeting met Allaah hebben verloochend, 

hebben zeker verloren. En zij waren geen rechtgeleiden. 

 

Uitleg: De dag van de wederopstanding en de eindafrekening, dat is 
de dag waarop Allaah deze afgodenaanbidders zal verzamelen. Het is 
dan alsof zij daarvoor slechts een uur van een dag hebben verbleven 
tijdens het wereldse leven. Zij zullen elkaar kennen net als tijdens de 
wereldse situatie. Vervolgens beëindigt deze kennismaking en dit uur. 
De ongelovigen aan Allaah, die de ontmoeting met Allaah, Zijn 
Beloning en Zijn Bestraffing verloochenden, zij hebben verloren. Zij 
zijn niet in staat gesteld om de leiding te treffen in wat zij deden. 

 

ُا َُشِهيٌدُُُِإَومَّ ُ ُٱللَّ َينََّكُفَإََِلَۡناَُمرِۡجُعُهۡمُُثمَّ ۡوَُنَتوَفَّ
َ
ِيُنَعُِدُهۡمُأ نُرِيَنََّكَُبۡعَضُٱَّلَّ

َُماَُيۡفَعلُوَنُُ ٰ ٤٦ُلََعَ
46. En Wij zullen jou vast en zeker een deel tonen van wat Wij ze 

beloven. Of Wij zullen jou vast en zeker laten overlijden. 
Vervolgens is hun terugkeer naar Ons. Bovendien is Allaah Getuige 

van wat zij verrichtten. 

 

Uitleg: O Boodschapper, het kan zijn dat Wij jou nu tijdens jouw 
leven iets tonen van wat Wij ze beloven aan bestraffing tijdens het 
wereldse leven. Of dat Wij jou laten sterven voordat Wij jou dat van 
ze tonen. In beide gevallen komt hun kwestie tot Ons alléén terug. 
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Allaah is bovendien Getuige van wat zij deden tijdens het wereldse 
leven. Niets daarvan blijft voor Hem verborgen. Hij zal ze dan 
daarmee vergelden met de vergelding die zij verdienen. 

 

ُبَيَۡنُهمُبِٱلِۡقۡسِطُوَُهۡمُُ ُۖۡفَإَِذاَُجآَءُرَُسولُُهۡمُقُِِضَ ةُٖرَُّسول  مَّ
ُ
ُأ ِ
 َولُِك 

٤٧ََُلُُيۡظلَُموَنُُ
47. En voor elke gemeenschap was er een boodschapper. Als dus 

hun boodschapper naar ze toekwam, werd er met rechtvaardigheid 
tussen ze geoordeeld, en er werd ze geen onrecht aangedaan. 

 

Uitleg: O mensen, voor elke gemeenschap die voor jullie is vergaan, 
was er een boodschapper die Ik naar haar heb gezonden. Net zoals Ik 
Mohammad  naar jullie heb gezonden. Al deze boodschappers 
nodigden uit naar de Religie van Allaah en naar Zijn Gehoorzaamheid. 
Als in het hiernamaals vervolgens de boodschapper van elke 
gemeenschap komt, zal op dat moment tussen hen met 
rechtvaardigheid worden geoordeeld. Hen zal geen enkel onrecht 
worden aangedaan in de vergelding van hun daden. 
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َُهَٰذاُٱلۡوَۡعُدُإِنُُكنُتۡمَُصِٰدقنَِيُُ ٤٨َُويَُقولُوَنَُمََّتٰ
48. En zij zeggen: ‘Wanneer zal deze belofte uitkomen als jullie 

waarachtig zijn?’ 

 

Uitleg: O Boodschapper, de afgodenaanbidders van jouw volk 
zeggen: ‘Wanneer breekt het Uur dan aan, als jij en jouw volgelingen 
tot de eerlijken behoren in wat jullie ons beloven?’ 

 

إَِذاَُجآَءُُ ُُۚ َجٌل
َ
ٍةُأ مَّ
ُ
ُأ ِ
ُۗلُِك  ُ َُماَُشآَءُٱللَّ اَُوََلَُنۡفًعاُإَِلَّ ۡملُِكُِلَۡفَِسَُِض ٗ

َ
ُٓأ قُلَُلَّ

ِخُروَنَُساَعٗةَُوََلُيَۡسَتۡقِدُموَنُُ
ْ
َجلُُهۡمُفََٗلُيَۡسَتأ

َ
٤٩ُأ

49. Zeg: “Ik bezit voor mezelf geen enkele schade of nut, behalve 
wat Allaah wil. Voor elke gemeenschap is er een termijn. Als hun 
termijn aanbreekt, zullen ze dus geen uur worden uitgesteld en 

zullen ze ook niet worden vervroegd. 

 

Uitleg: O Boodschapper, zeg tegen ze: ‘Ik ben niet in staat om enige 
schade van mezelf af te wenden of baat voor haar aan te trekken, 
behalve wat Allaah aan schade van mij wenst af te wenden of aan baat 
voor mij wenst aan te trekken. Voor elk volk is er een tijd waarop hun 
termijn en periode afloopt. Als hun termijn afloopt, en hun periode 
verloopt, worden zij geen enkel uur vertraagd en krijgen zij geen 
uitstel. Bovendien loopt hun periode ook niet af voor het aanbreken 
van de bekende tijd.’ 
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اَذاُيَۡسَتۡعِجُلُ ۡوَُنَهاٗراُمَّ
َ
تَىُٰكۡمَُعَذابُُهۥُبََيًٰتاُأ

َ
َرَءۡيُتۡمُإِۡنُأ

َ
ِمۡنُهُقُۡلُأ

٥٠ُٱلُۡمۡجرُِموَنُُ
50. Zeg: “Stellen jullie je voor als Zijn kwelling jullie ’s nachts of 

overdag bereikt; wat zouden de misdadigers daaraan willen 
bespoedigen?” 

 

Uitleg: O Boodschapper, zeg tegen deze afgodenaanbidders: ‘Bericht 
mij, als de kwelling van Allaah tijdens de nacht of overdag naar jullie 
komt, wat zullen jullie dan willen verhaasten aan de neerzending van 
de kwelling, o misdadigers?’ 

 

َُءٓالَٰۡٔـَنَُوقَۡدُُكنُتمُبِهِۦُُ ُإَِذاَُماَُوَقَعَُءاَمنُتمُبِهِۦُٓۚ ُثمَّ
َ
٥١ُتَۡسَتۡعِجلُوَنُُأ

51. Is het dan pas, nadat hij plaatsvindt, dat jullie erin geloven? Nu 
pas, terwijl jullie [voorheen] om de bespoediging ervan vroegen? 

 

Uitleg: O afgodenaanbidders, geloven jullie pas nadat de kwelling van 
Allaah op jullie zal neerkomen, op een moment dat geloof jullie niet 
meer kan baten? Op dat moment zal tegen jullie worden gezegd: 
“Geloven jullie er nu pas in, terwijl jullie voorheen vroegen om het te 
verhaasten?” 
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ِيَنَُظلَُمواُُْذوُقواَُْعَذاَبُٱۡۡلُِۡلَُِهۡلُ ُقِيَلُلَِّلَّ ُبَِماُُكنُتۡمُُُُثمَّ َُتَۡزۡوَنُإَِلَّ
٥٢ُتَۡكِسُبوَنُُ

52. Vervolgens zal er tegen degenen die onrecht pleegden, worden 
gezegd: ‘Proef de eeuwige kwelling. Jullie worden alleen maar 

vergolden voor datgene wat jullie deden.’ 

 

Uitleg: Vervolgens zal er tegen degenen die zichzelf onrecht hebben 
aangedaan door hun ongeloof aan Allaah, worden gezegd: “Slik de 
kwelling van Allaah door, die eeuwig blijvend voor jullie is. Jullie 
worden toch voor niets anders gestraft dan de zondes die jullie tijdens 
het wereldse leven tegen Allaah pleegden?” 

 

نُتمُبُِمۡعِجزِيَنُُ
َ
َۖۡوَمآُأ ُٓإِنَُّهۥَُۡلَق   ِ ۡلُإِيَُوَرَب 

قُ ُُهَوُۖۡ َحقٌّ
َ
٥٣َُويَۡسَتۢنبِئُونََكُأ

53. En zij verzoeken jou om ze te informeren of het waarheid is. 
Zeg: “Jawel! Bij mijn Heer! Het is voorwaar zeker de waarheid. En 

jullie kunnen zeker niets verhinderen.” 

 

Uitleg: O Boodschapper, de afgodenaanbidders van jouw volk vragen 
jou of de kwelling van de Opstandingsdag waar is. O Boodschapper, 
zeg tegen ze: ‘Jawel, bij mijn Heer, zij is de waarheid waar geen twijfel 
over bestaat. Jullie kunnen er niet aan ontsnappen dat Allaah jullie 
opwekt en vergeldt. Jullie bevinden je immers in Zijn Greep en in Zijn 
Koninkrijk.’ 
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ۡرِضُ
َ
َُنۡفٖسَُظلََمۡتَُماُِِفُٱۡۡل ِ

ُلُِك  نَّ
َ
اَُُولَۡوُأ واُْٱلََّداَمَةُلَمَّ َۡسُّ

َ
َُوأ ۦۗ ََلۡفَتَدۡتُبِهِ

ُبَيَۡنُهمُبِٱلِۡقۡسِطُوَُهۡمََُلُُيۡظلَُموَنُُ َوقُِِضَ ُواُْٱلَۡعَذاَبُۖۡ
َ
٥٤َُرأ

54. En als elke ziel die onrecht heeft gepleegd alles zou bezitten 
wat er op de aarde is, dan zou zij zich ermee willen vrijkopen. En 

zij zullen hun spijt verbergen bij het aanschouwen van de 
kwelling. En er zal met rechtvaardigheid tussen ze worden 
geoordeeld, en er zal ze geen onrecht worden aangedaan. 

 

Uitleg: Als elke ziel die afgoderij en ongeloof aan Allaah heeft 
gepleegd alles zou bezitten wat zich op aarde bevindt, en als dat haar 
in staat zou stellen om zich vrij te kopen van die kwelling, dan had zij 
zich vrijgekocht. De onrechtplegers zullen allemaal hun spijt 
verbergen als zij de kwelling van Allaah op zich zien neerkomen. 
Allaah  zal met rechtvaardigheid tussen ze oordelen, zonder dat ze 
onrecht wordt aangedaan. Allaah  bestraft immers niemand met iets 
anders dan zijn zonde. 

 

ُوَۡعَدُ ََلُٓإِنَّ
َ
ۡرِضُِۗأ

َ
َمَٰوِٰتَُوٱۡۡل َُِماُِِفُٱلسَّ ُلِلَّ ََلُٓإِنَّ

َ
ۡكََثَُهۡمُُأ

َ
ُأ َُوَلِٰكنَّ َُِحق   ٱللَّ

٥٥ََُلَُيۡعلَُموَنُُ
55. Voorzeker, aan Allaah behoort voorwaar alles toe wat er in de 

hemelen en op de aarde is. Voorzeker, de Belofte van Allaah is 
voorwaar waarheid, maar de meesten van hen weten niet. 

 

Uitleg: Voorzeker, alles wat zich in de hemelen en de aarde bevindt, 
is het bezit van Allaah . Niets daarvan behoort aan iemand anders 
toe dan aan Hem. Voorzeker, de ontmoeting met Allaah, en Zijn 
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kwelling van de afgodenaanbidders zullen ongetwijfeld plaatsvinden, 
maar de meesten van hen kennen de ware aard ervan niet. 

 

ۦَُويُِميُتُِإَوََلۡهُِتُرَۡجُعوَنُُ ٥٦ُُهَوُيُۡۡحِ
56. Hij geeft leven en doet sterven. En naar Hem zullen jullie 

worden teruggebracht. 

 

Uitleg: Allaah is de Levengever en de Levennemer. Het is voor Hem 
niet onmogelijk om mensen na hun dood te laten herleven, net zoals 
het niet onmogelijk voor Hem is om ze te doen sterven als Hij dat wil. 
Na hun dood keren zij vervolgens naar Hem terug. 

 

وِۡعظَُ َهاُٱلَّاُسُقَۡدَُجآَءتُۡكمُمَّ يُّ
َ
َّٰٓأ ُدورُُِيَ ل َِماُِِفُٱلصُّ ب ُِكۡمُوَِشَفآءُ  ِنُرَّ م  ةُ 

ل ِلُۡمۡؤِمننَِيُُُ ٥٧ُوَُهٗدىَُورَۡۡحَةُ 
57. O mensen, er is zeker een vermaning bij jullie Heer vandaan 

naar jullie gekomen. En een genezing voor wat er in de borsten is. 
En een leiding en een genade voor de gelovigen. 

 

Uitleg: O mensen, er is een vermaning bij jullie Heer vandaan naar 
jullie gekomen. Ze herinnert jullie aan de Bestraffing van Allaah en 
boezemt jullie angst in voor Zijn Waarschuwing. Deze vermaning is 
de Qor’aan en wat hij bevat aan verzen en lessen, om zowel jullie 
karakters als jullie daden te verbeteren. Bovendien bevat Hij een 
medicijn voor wat in de harten is aan onwetendheid, afgoderij en alle 
overige ziektes. Daarnaast is hij een leiding voor de schepping: wie 
hem volgt, redt hij van de vernietiging. Allaah  heeft hem tot een 
gunst en genade gemaakt voor de gelovigen, en Hij heeft ze ertoe 
uitverkoren. Zij zijn immers degenen die baat hebben bij geloof. Wat 
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de ongelovigen betreft, voor hen is hij juist een veroorzaker van 
blindheid. 

 

اََُيَۡمُعوَنُُ ِمَّ م  َُِوبِرَۡۡحَتِهِۦُفَبَِذٰلَِكُفَلَۡيۡفرَُحواُُْهَوَُخَۡيُ  ٥٨ُقُۡلُبَِفۡضِلُٱللَّ
58. Zeg: “De verdienste van Allaah, en Zijn genade, laat ze daar blij 

mee zijn. Dat is beter dan datgene wat zij verzamelen.” 

 

Uitleg: O Boodschapper, zeg tegen alle mensen: ‘De verdienste van 
Allaah en Zijn genade (waarmee de Leiding wordt bedoeld, en de ware 
religie van de islaam die bij Allaah vandaan naar ze is gekomen) dat is 
waarmee jullie verheugd dienen te zijn.’ De islaam waarnaar Allaah ze 
heeft uitgenodigd, en de Qor’aan die Hij naar Mohammad  heeft 
neergezonden, zijn immers beter dan wat zij verzamelen aan 
vergankelijke wereldse goederen, en wat zij bevatten aan bederfelijke 
en voorbijgaande pracht en praal. 
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ِۡنُهَُحَراٗماُوََحَلٰٗٗلُقُۡلُُ ِۡزٖقُفََجَعلُۡتمُم  ِنُر  ُلَُكمُم  ُ نَزَلُٱللَّ
َ
آُأ رََءۡيُتمُمَّ

َ
قُۡلُأ

وَنُُ َُِتۡفََتُ ُٱللَّ ۡمُلََعَ
َ
أ ذَِنُلَُكۡمُۖۡ

َ
ُأ ُ ٥٩َُءالٓلَّ

59. Zeg: “Stellen jullie je datgene voor wat Allaah voor jullie heeft 
neergezonden aan levensvoorziening, waarvan jullie vervolgens 
iets wat verboden is en iets wat toegestaan is, hebben gemaakt?” 

Zeg: “Is het Allaah die jullie daar toestemming voor heeft gegeven? 
Of verzinnen jullie leugens over Allaah?” 

 

Uitleg: O Boodschapper, zeg tegen deze ontkenners van de 
openbaring: ‘Berichten jullie mij over deze voorziening die Allaah voor 
jullie heeft geschapen aan dieren, beplanting en al het goede: jullie 
hebben een deel ervan toegestaan verklaard voor julliezelf, en een 
ander deel hebben jullie verboden verklaard.’ Zeg tegen ze: ‘Heeft 
Allaah jullie daar toestemming voor gegeven? Of vertellen jullie slechts 
valsheid en leugens over Allaah?’ En zij vertellen inderdaad slechts 
valsheid en leugens over Allaah. 

 

َُُوَماَُظنُُّ وُفَۡضٍلُلََعَ ََُّلُ َ ُٱللَّ إِنَّ ُِٱلَۡكِذَبُيَۡوَمُٱلِۡقَيَٰمةُِِۗ ُٱللَّ وَنُلََعَ ِيَنَُيۡفََتُ ُٱَّلَّ
ۡكََثَُهۡمََُلُيَۡشُكُروَنُُ

َ
ُأ ٦٠ُٱلَّاِسَُوَلِٰكنَّ

60. En wat vermoeden degenen die leugens over Allaah verzinnen 
van de Opstandingsdag? Voorwaar, Allaah is zeker de Bezitter van 

Verdienste aan de mensen, maar de meesten van hen zijn niet 
dankbaar. 

 

Uitleg: En wat vermoeden deze leugenbedenkers dat Allaah op de 
eindafrekeningsdag en de Opstandingsdag met hen zal doen, vanwege 
hun leugen en valsheid over Hem? Zij hebben namelijk het verbieden 
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van levensvoorziening en voedsel aan Hem toegeschreven, zonder dat 
Hij dat voor ze heeft verboden. Denken zij dat Allaah ze vergeeft en 
verontschuldigt? Allaah is vol van goedgunstigheid jegens Zijn 
schepping, door wie leugens over Hem verzint niet spoedig te 
bestraffen tijdens het wereldse leven, maar hem uitstel te geven. De 
meeste mensen zijn Allaah echter niet dankbaar voor Zijn 
Verdienstelijkheid daarin. 

 

ٖنَُوَماَُتۡتلُواُْمُِ
ۡ
ُُكنَّاَُُوَماُتَُكوُنُِِفَُشأ ۡنُهُِمنُقُۡرَءاٖنَُوََلَُتۡعَملُوَنُِمۡنَُعَمٍلُإَِلَّ

ةُِِٖفُُ ِۡثَقاِلَُذرَّ ب َِكُِمنُم  َعلَۡيُكۡمُُشُهوًداُإِۡذُتُفِيُضوَنُفِيهَُِِۚوَماَُيۡعُزُبَُعنُرَّ
ُِِفُكَِتٰٖبُ ُإَِلَّ ۡكََبَ

َ
ۡصَغَرُِمنَُذٰلَِكَُوََلُٓأ

َ
َمآءَُِوََلُٓأ ۡرِضَُوََلُِِفُٱلسَّ

َ
بنٍِيُُٱۡۡل ٦١ُمُّ

61. En in welke omstandigheid je ook maar verkeert, en wat voor 
recitatie uit de Qor’aan je ook doet, en welke daad jullie ook maar 
verrichten; of Wij zijn Getuigen van jullie als jullie je erin begeven. 
En er ontgaat aan jouw Heer niet eens het gewicht van een miertje 
op de aarde, en ook niet in de hemel. En ook niet kleiner dan dat, 

en ook niet groter, of het staat in een duidelijk boek. 

 

Uitleg: O Boodschapper, in welke situatie van jouw situaties jij je ook 
bevindt, en wat je ook reciteert aan verzen uit het Boek van Allaah, en 
wat iemand van deze gemeenschap ook verricht aan goede of slechte 
daden; Wij zijn getuigen over jullie, en Wij zijn op de hoogte ervan als 
jullie daarmee bezig zijn en het verrichten. Wij leggen het dan vast 
voor jullie en zullen jullie ervoor vergelden. O Boodschapper, zelfs het 
gewicht van een klein miertje op de aarde of in de hemel ontgaat niet 
aan de Kennis van jouw Heer. Zowel de kleinste als de grootste dingen 
bevinden zich in een duidelijk en zichtbaar boek. Zijn Kennis omvat 
dit alles en Zijn Pen heeft het opgeschreven. 
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ََُِلَُخۡوٌفَُعلَۡيِهۡمَُوََلُُهۡمََُيَۡزنُوَنُُ ۡوَِلَآَءُٱللَّ
َ
ُأ ََلُٓإِنَّ

َ
٦٢ُأ

62. Voorzeker, wat de medestanders van Allaah betreft; voor hen 
zal er voorwaar geen angst zijn, en zij zullen niet treuren. 

 

Uitleg: Voorzeker, de medestanders van Allaah zullen in het 
hiernamaals geen vrees hebben voor de Bestraffing van Allaah noch 
zullen zij treuren om de wereldse vergankelijkheden die aan ze zijn 
voorbijgegaan. 

 

ِيَنَُءامَُ ٦٣ُُنواَُْوََكنُواَُْيتَُّقوَنُُٱَّلَّ
63. Degenen die geloofden en godvrezend waren. 

 

Uitleg: Tot de eigenschappen van deze medestanders behoort dat zij 
Allaah geloofden, Zijn Boodschapper volgden in datgene waarmee hij 
is gekomen bij Allaah vandaan, en Allaah vreesden door Zijn Bevelen 
uit te voeren en Zijn Verboden te vermijden. 
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ۡنَياَُوَِفُُ ٰىُِِفُٱۡۡلََيٰوةُِٱدلُّ َذٰلَِكُُهَوُُلَُهُمُٱلۡبُِۡشَ ُُِۚ ََلَُتۡبِديَلُلََِكَِمِٰتُٱللَّ ٱٓأۡلِخَرةُِِۚ
٦٤ُٱلَۡفۡوُزُٱلَۡعِظيُمُُ

64. Voor hen is er de verheugenis tijdens zowel het wereldse leven 
als in het hiernamaals. Er valt niets te wijzigen aan de Woorden 

van Allaah. Datgene is het geweldige succes. 

 

Uitleg: Voor deze medestanders is er de verkondiging van blijde 
tijdingen bij Allaah, met wat ze verheugt tijdens het wereldse leven. 
Hiertoe behoort de rechtschapen droom die een gelovige zelf ziet of 
die over hem wordt gezien. En in het hiernamaals is er voor ze de 
blijde tijding met het paradijs. Allaah verbreekt nooit Zijn belofte, 
noch verandert Hij haar. Dat is het geweldige succes, omdat het de 
redding bevat van alles wat gevreesd wordt, en een incassering van 
alles wat gewild en geliefd is. 

 

ِميُعُٱلَۡعلِيُمُُ ُهَوُٱلسَّ ُُۚ ََُِجِيًعا ةَُلِلَّ ُٱلۡعِزَّ إِنَّ ٦٥َُوََلََُيُۡزنَكُقَۡولُُهۡمُۘۡ
65. En wees niet bedroefd door hun uitspraak. Voorwaar, aan 

Allaah behoort de Almacht in zijn geheel toe. Hij is de Alhorende, 
de Alwetende. 

 

Uitleg: O Boodschapper, wees niet verdrietig door de uitspraak van 
de afgodenaanbidders over hun Heer, of doordat ze leugens over Hem 
verzinnen, of doordat ze afgoden en afgodsbeelden als deelgenoten 
aan Hem toekennen. Allaah  is namelijk de Enige Die de Complete 
Kracht en de Volledige Almacht bezit tijdens zowel het wereldse leven 
als in het hiernamaals. Hij is de Alhorende van hun uitspraken, de 
Alwetende van hun intenties en hun daden. 
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ۡرِضَُِۗوَماُيَتَُّ
َ
َمَٰوِٰتَُوَمنُِِفُٱۡۡل َُِمنُِِفُٱلسَّ ُلِلَّ ََلُٓإِنَّ

َ
ِيَنُيَۡدُعوَنُِمنُُأ بُِعُٱَّلَّ

ََُيُۡرُصوَنُُ ُِإَوۡنُُهۡمُإَِلَّ نَّ ُٱلظَّ إِنُيَتَّبُِعوَنُإَِلَّ ُُۚ ََكَٓء َُُِشَ ٦٦ُُدوِنُٱللَّ
66. Voorzeker, aan Allaah behoort voorwaar iedereen toe die er in de 
hemelen is, en iedereen die er op de aarde is. En wat volgen degenen 

die behalve Allaah deelgenoten aanroepen? Zij volgen slechts de 
vermoedens. En zij uiten slechts leugenachtige aannames. 

 

Uitleg: Voorzeker, aan Allaah behoren alle engelen, mensen, djinns 
en anderen toe die zich in de hemelen en op de aarde bevinden. En 
wat volgen degenen die anderen dan Allaah als deelgenoten 
aanroepen? Zij volgen niets anders dan twijfel en zij liegen slechts in 
wat zij aan Allaah toeschrijven. 

 

إِنَُّ اُُۚ َۡلُلِتَۡسُكُنواُْفِيهَُِوٱلََّهاَرُُمۡبَِصً ِيَُجَعَلُلَُكُمُٱَلَّ ِِفَُذٰلَِكُٓأَلَيٰٖتُُُُهَوُٱَّلَّ
٦٧ُل َِقۡوٖمُيَۡسَمُعوَنُُ

67. Hij is Degene Die de nacht voor jullie heeft gemaakt zodat 
jullie erin tot rust kunnen komen, en de dag om te zien. Voorwaar, 

daarin zijn er zeker tekenen voor een volk dat luistert. 

 

Uitleg: O mensen, Hij is het Die de nacht voor jullie heeft gemaakt 
om in te rusten en om bij te komen van de moeite die ontstaat door 
jullie zoektocht naar levensvoorziening. En de dag heeft Hij voor jullie 
gemaakt om erin te kunnen zien en om jullie in te spannen op zoek 
naar jullie levensvoorziening. In de afwisseling van de nacht en de dag, 
en in de situatie van de mensen daarin, zitten bewijzen en argumenten 
voor een volk dat deze argumenten aanhoort en erover nadenkt. Dit 
alles duidt erop dat Allaah de Enige is Die de aanbidding verdient. 
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ُُ ۡرِضِۚ
َ
َمَٰوِٰتَُوَماُِِفُٱۡۡل َُلُۥَُماُِِفُٱلسَّ ُۡۖ ُُهَوُٱلَۡغِنُّ ۖۥۡ اُُۗسۡبَحَٰنُه َُودَلٗ ُ ََذُٱللَّ

قَالُواُْٱَّتَّ
َُِماُُ ُٱللَّ َتُقولُوَنُلََعَ

َ
أ ُُۚٓ ُبَِهَٰذا َطٰنِۢ

ِنُُسلۡ  إِۡنُِعنَدُكمُم 
٦٨ََُلَُتۡعلَُموَنُُ

68. Zij zeiden: ‘Allaah heeft een kind genomen.’ Verheerlijkt is Hij. 
Hij is de Rijke [en Behoefteloze]. Aan Hem behoort alles toe wat er 
in de hemelen is en alles wat er op de aarde is. Hebben jullie hier 
ook maar enig argument voor? Zeggen jullie over Allaah datgene 

wat jullie niet weten? 

 

Uitleg: De afgodenaanbidders zeiden: ‘Allaah heeft een kind 
genomen.’ Dit is vergelijkbaar met hun uitspraak: ‘De engelen zijn de 
dochters van Allaah,’ of ‘Al-Masieh [de Messias] is de zoon van 
Allaah.’ Hoog Verheven en Heilig is Allaah boven al deze uitspraken. 
Hij is de Rijke [en Behoefteloze] jegens alles buiten Zichzelf. Aan Hem 
behoort alles in de hemelen en op aarde toe. Hoe kan Hij dus een kind 
hebben uit Zijn schepping, terwijl alles Zijn bezit is? Jullie hebben geen 
enkel bewijs voor de leugens die jullie verzinnen. Zeggen jullie over 
Allaah zaken waarvan jullie de ware aard en de correctheid niet 
kennen? 

 

ُِٱلَۡكِذَبََُلُُيۡفلُِحوَنُُُ ُٱللَّ وَنُلََعَ ِيَنَُيۡفََتُ ُٱَّلَّ ٦٩ُقُۡلُإِنَّ
69. Zeg: “Voorwaar, degenen die leugens over Allaah verzinnen, 

zullen niet welslagen.” 

 

Uitleg: Zeg: ‘Degenen die leugens verzinnen over Allaah, zoals het 
aannemen van een zoon of het toekennen van een deelgenoot aan 
Hem, zij zullen hun doelstellingen niet bereiken tijdens het wereldse 
leven noch in het hiernamaals.’ 
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ِديَدُبَِماََُكنُواُُْ ُنُِذيُقُهُمُٱلَۡعَذاَبُٱلشَّ ُإََِلَۡناَُمرِۡجُعُهۡمُُثمَّ ۡنَياُُثمَّ َمَتٰع ُِِفُٱدلُّ
٧٠ُيَۡكُفُروَنُُ

70. [Er is voor hen slechts] een genieting tijdens het wereldse 
leven. Vervolgens is hun terugkeer naar Ons. Vervolgens zullen 
Wij ze de ernstige kwelling laten proeven, vanwege het ongeloof 

dat ze begingen. 

 

Uitleg: Zij genieten slechts tijdens het wereldse leven van hun 
ongeloof en hun leugens. Dat is een genieting van korte duur. Als 
vervolgens hun termijnen aflopen, is hun eindbestemming bij Ons. 
Wij zullen ze dan de kwelling van de hel laten proeven, vanwege hun 
ongeloof aan Allaah, hun verloochening van de boodschappers van 
Allaah en hun ontkenning van Zijn Tekenen. 
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َقاِِمَُُُوٱتُۡلَُعلَۡيِهمُۡ َُعلَۡيُكمُمَّ ُنُوٍحُإِۡذُقَاَلُلَِقۡوِمهِۦَُيَٰقۡوِمُإِنََُكَنَُكَُبَ
َ
َنَبأ

ُِ ََُلُُآَوتَۡذكَِيِيُب ََكَٓءُكۡمُُثمَّ ۡمَرُكۡمَُوَُشَ
َ
َۡجُِعٓواُْأ

َ
ُۡتُفَأ ُِتََوَّكَّ َُِفَعََلُٱللَّ َيِٰتُٱللَّ

ُُ ُٱقُۡضٓواُْإََِلَّ ٗةُُثمَّ ۡمرُُكۡمَُعلَۡيُكۡمُُغمَّ
َ
 يَُكۡنُأ

٧١َُوََلُتُنِظُروِنُُ
71. En vertel ze [over] het bericht van Noeh [Noah]. Toen hij tegen 

zijn volk zei: ‘O mijn volk, als jullie het feit dat ik verblijf [met 
jullie] en dat ik jullie herinner aan de Tekenen van Allaah als 
ernstig ervaren, dan is het Allaah alleen op Wie ik vertrouw. 

Spreek dus onderling af, en verzamel jullie deelgenoten. Laat jullie 
kwestie vervolgens niet vaag voor jullie zijn. Maak me daarna af, 

en geef me geen uitstel. 

 

Uitleg: O Boodschapper, vertel aan de ongelovigen van Mekka het 
bericht van Noeh [Noah]  met zijn volk, toen hij tegen ze zei: ‘Als 
mijn verblijf met jullie en mijn herinnering van jullie aan de 
Argumenten van Allaah en aan Zijn Bewijzen, jullie zwaar vallen, dan 
is mijn vertrouwen en steun op Allaah. Bereid dus jullie zaak maar 
voor en nodig jullie deelgenoten uit. Laat jullie zaak niet heimelijk zijn, 
maar open en zichtbaar. Berecht mij vervolgens met de bestraffing en 
het kwaad waartoe jullie in staat zijn. Geef mij geen enkel uur van de 
dag uitstel. 
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ۡنُُ
َ
ِمۡرُتُأ

ُ
َوأ ُِۡۖ ُٱللَّ ُلََعَ ۡجرَِيُإَِلَّ

َ
إِۡنُأ ۡجرٍُٰۖ

َ
ِۡنُأ ِۡلُُكمُم 

َ
ُۡتۡمَُفَماَُسأ فَإِنُتََوَلَّ

ُكوَنُِمَنُٱلُۡمۡسلِِمنَيُُ
َ
٧٢ُأ

72. Als jullie je echter afwenden, dan heb ik jullie om geen enkele 
vergoeding gevraagd. Voorwaar, mijn vergoeding is slechts aan 

Allaah. En ik ben bevolen om bij de moslims te behoren.’ 

 

Uitleg: Als jullie je afwenden van mijn uitnodiging, dan heb ik jullie 
niet om een beloning gevraagd. Mijn beloning en mijn vergoeding zijn 
immers bij Allaah  alléén. Hij heeft geen deelgenoot. Ik ben bevolen 
om te behoren tot degenen die zich onderwerpen aan Zijn Oordeel.’ 

 

َّٰٓئَِفُ َعُهۥُِِفُٱلُۡفلِۡكُوََجَعلَۡنُٰهۡمَُخلَ ۡيَنُٰهَُوَمنُمَّ بُوهَُُفَنجَّ ِيَنُُُفََكذَّ ۡغَرۡقَناُٱَّلَّ
َ
َوأ
فَٱنُظۡرَُكۡيَفََُكَنَُعِٰقَبُةُٱلُۡمنَذرِيَنُُ ُۡۖ بُواُْبِآَيٰتَِنا ٧٣َُكذَّ

73. Zij verloochenden hem echter. Daarom redden Wij zowel hem 
als degenen die met hem waren op de ark. En Wij maakten 

opvolgers van ze. Vervolgens verdronken Wij degenen die Onze 
Tekenen hadden verloochend. Zie dus hoe de afloop was van de 

gewaarschuwden. 

 

Uitleg: Noeh [Noah] werd echter verloochend door zijn volk in wat 
hij ze had bericht over Allaah. Daarom redden Wij zowel hem als wie 
met hem waren in het schip. Wij hebben ze in staat gesteld om de 
verloochenaars op te volgen op de aarde. De ontkenners van Onze 
Bewijzen hebben Wij verdronken. O Boodschapper, overpeins 
daarom hoe de eindbestemming was van het volk dat door zijn 
boodschapper is gewaarschuwd voor de kwelling en de Toorn van 
Allaah. 
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ُقَۡوِمِهۡمُفََجآُءوُهمُبِٱۡلَي َِنِٰتَُفَماََُكنُواَُِْلُۡؤِمُنواُْبِمَُ َُبۡعِدهِۦُرُُسًٗلُإََِلٰ َُبَعۡثَناُِمنَۢ اُُُثمَّ
ُقُلُوِبُٱلُۡمۡعَتِديَنُُ ٰ َكَذٰلَِكَُنۡطَبُعُلََعَ ُُۚ بُواُْبِهِۦُِمنَُقۡبُل ٧٤َُكذَّ

74. Vervolgens lieten Wij na hem boodschappers opstaan naar hun 
volkeren. Zij kwamen toen tot hen met de duidelijke bewijzen. 

Maar zij zouden niet geloven in datgene wat ze voorheen hadden 
verloochend. Dusdanig verzegelen Wij de harten van de 

overtreders. 

 

Uitleg: Vervolgens hebben Wij na Noeh [Noah] boodschappers naar 
hun volkeren gezonden, zoals Hoed, Saalih, Ibraahiem [Abraham], 
Loet [Lot], Sho‘aib en anderen. Elke boodschapper bracht zijn volk 
wonderen, die duidden op zijn boodschap en op de correctheid van 
datgene waarnaar hij ze uitnodigde. Zij zouden echter niet geloven in, 
noch handelen naar datgene wat het volk van Noeh [Noah] en wie ze 
is voorgegaan aan vergane volkeren hebben verloochend. Allaah heeft 
de harten verzegeld van deze volkeren waardoor zij niet geloofden. Zo 
ook verzegelt Hij de harten van wie op ze lijkt na hen. Dat zijn 
degenen die de Grenzen van Allaah hebben overschreden, en 
tegenstrijdig waren aan de uitnodiging van hun boodschappers naar 
de gehoorzaamheid aan Hem. Dat is dan een bestraffing voor ze 
vanwege hun zonden. 
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واُُْ يْهِۦُبِآَيٰتَِناُفَٱۡسَتۡكََبُ ُفِرَۡعۡوَنَُوَمََلِ َُوَهُٰروَنُإََِلٰ وََسٰ َُبۡعِدهِمُمُّ َُبَعۡثَناُِمنَۢ ُثمَّ
ۡرِِمنَيُُ ٧٥َُوََكنُواُْقَۡوٗماُُّمُّ

75. Vervolgens lieten Wij na hen Moesaa [Mozes] en Haaroen 
[Aäron] opstaan naar Fir‘awn [Farao] en zijn notabelen met Onze 

Tekenen. Zij waren toen echter hoogmoedig. En zij waren een 
misdadig volk. 

 

Uitleg: Vervolgens hebben Wij na deze boodschappers Moesaa 
[Mozes]  en Haaroen [Aäron]  gezonden naar Fir‘awn [Farao] 
en naar de nobelen van zijn volk, met de wonderen die duidden op 
hun eerlijkheid. Zij waren echter te hoogmoedig om de waarheid te 
accepteren. Zij waren afgodenaanbidders, en een misdadig en 
verloochenend volk. 

 

ُُ بنِي  َُهَٰذاُلَِسۡحر ُمُّ ُِمۡنُِعنِدنَاُقَالُٓواُْإِنَّ اَُجآَءُهُمُٱۡۡلَقُّ ٧٦ُفَلَمَّ
76. Toen vervolgens de waarheid bij Ons vandaan ze bereikte, 

zeiden ze: ‘Voorwaar, dit is zeker duidelijke tovenarij.’ 

 

Uitleg: Toen de waarheid waarmee Moesaa [Mozes] was gekomen 
Fir‘awn [Farao] en zijn volk bereikte, zeiden zij: ‘De Tekenen waarmee 
Moesaa [Mozes] is gekomen, zijn slechts duidelijke tovenarij.’ 
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ُ ِحُروَنُُقَاَلُُموََسَّٰٓ ٰ ِسۡحٌرَُهَٰذاَُوََلُُيۡفلُِحُٱلسَّ
َ
أ اَُجآَءُكۡمُۖۡ ُلَمَّ ِ َحق 

َتُقولُوَنُلِلۡ
َ
٧٧ُأ

77. Moesaa [Mozes] zei: ‘Zeggen jullie tegen de waarheid, nadat ze 
jullie bereikte [dat het tovenarij is]? ‘Is dit [dan] tovenarij?’ En de 

tovenaars zullen nooit welslagen.’ 

 

Uitleg: Moesaa [Mozes] zei verbaasd over hun uitspraak tegen ze: 
‘Zeggen jullie tegen de waarheid nadat ze tot jullie is gekomen: ‘Dit is 
duidelijke tovenarij?’ Kijk naar de omschrijving van datgene wat naar 
jullie is gekomen en wat het bevat. Jullie zullen dan aantreffen dat het 
de waarheid is. De tovenaars zullen namelijk nooit welslagen noch 
succes hebben tijdens zowel het wereldse leven als in het hiernamaals.’ 

 

اُوََجۡدنَاَُعلَۡيهَُِءابَآَءنَاَُوتَكُُ ِجۡئتََناُِِلَلِۡفَتَناَُعمَّ
َ
وَنُلَُكَماُٱلِۡكَۡبِيَآُءُِِفُُقَالُٓواُْأ

ۡرِضَُوَماََُنُۡنُلَُكَماُبُِمۡؤِمننَِيُُ
َ
٧٨ُٱۡۡل

78. Zij zeiden: ‘Ben je naar ons gekomen om ons af te wenden van 
datgene waarop wij onze [voor]vaders hebben aangetroffen? En 

zodat de eerbiedwaardigheid op de aarde aan jullie twee zal 
toekomen? En wij zullen zeker geen gelovigen aan jullie twee zijn.’ 

 

Uitleg: Fir‘awn [Farao] en zijn vooraanstaanden zeiden tegen Moesaa 
[Mozes]: ‘Ben jij gekomen om ons af te wenden van de aanbidding van 
anderen dan Allaah, waarop wij onze vaders hebben aangetroffen? En 
zijn jullie gekomen zodat de grootheid en de macht op het land van 
Egypte aan jullie beiden - jij en Haaroen [Aäron] - zullen toekomen? 
Wij erkennen niet dat jullie beiden boodschappers zijn, die naar ons 
zijn gezonden om Allaah alléén te aanbidden zonder deelgenoot.’ 

  



Hoofdstuk 10: Younus  
[Jona] 

 نُسَ يُو ورةس

 

85 

 

 

َُسِٰحٍرَُعلِيٖمُُ ِ
٧٩َُوقَاَلُفِرَۡعۡوُنُٱۡئُتوِِنُبُِكل 

79. En Fir‘awn [Farao] zei: ‘Breng mij elke zeer kundige tovenaar.’ 

 

Uitleg: En Fir‘awn [Farao] zei: ‘Breng mij elke tovenaar die bedreven 
is in tovenarij.’ 

 

لُۡقوَنُُ نُتمُمُّ
َ
لُۡقواَُْمآُأ

َ
ُأ وََسَّٰٓ َحَرةُُقَاَلُلَُهمُمُّ اَُجآَءُٱلسَّ ٨٠ُفَلَمَّ

80. Nadat de tovenaars waren aangekomen, zei Moesaa [Mozes] 
tegen ze: ‘Werp wat jullie ook maar willen werpen.’  

 

Uitleg: Toen de tovenaars naar Fir‘awn [Farao] kwamen, zei Moesaa 
[Mozes] tegen ze: ‘Werpen jullie je touwen en stokken die jullie hebben 
meegenomen maar op de grond.’ 

 

آُ ََُلُُفَلَمَّ َ ُٱللَّ ۥُٓإِنَّ َُسيُۡبِطلُُه َ ُٱللَّ إِنَّ ُۡۖ ۡحُر ِ َُماُِجۡئُتمُبِهُِٱلس  لَۡقۡواُْقَاَلُُموََسٰ
َ
أ

٨١ُيُۡصلُِحَُعَمَلُٱلُۡمۡفِسِديَنُُُ
81. Nadat ze wierpen, zei Moesaa [Mozes]: ‘Datgene waarmee jullie 

zijn gekomen is de tovenarij. Voorwaar, Allaah zal het ongedaan 
maken. Voorwaar, Allaah brengt het werk van de verderfzaaiers 

niet in orde. 

 

Uitleg: Nadat zij hun touwen en stokken hadden geworpen, zei 
Moesaa [Mozes] tegen ze: ‘Datgene waarmee jullie zijn gekomen en 
wat jullie hebben geworpen, is slechts tovenarij. Allaah zal wat jullie 
hebben gebracht, laten verdwijnen en ongedaan maken. Allaah 
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verbetert namelijk niet de daden van wie haat en verderf op de aarde 
van Allaah zaait, door zondigheid aan Hem. 

 

ُبَِكلَِمٰتِهِۦَُولَۡوَُكرُِ ُٱۡۡلَقَّ ُ ُٱللَّ ٨٢ُهَُٱلُۡمۡجرُِموَنَُُُويُِحقُّ
82. En Allaah bekrachtigt de waarheid met Zijn Woorden, ook al 

hebben de misdadigers daar een afkeer van.’ 

 

Uitleg: Allaah zal de waarheid waarmee ik naar jullie ben gekomen bij 
Hem vandaan verstevigen. En Hij zal haar laten zegevieren boven 
jullie valsheid met Zijn Woorden en met Zijn Bevel. Ook al hebben 
de zondige misdadigers onder het volk van Fir‘awn [Farao] hier een 
afkeer tegen. 

 

يُْ ِنُفِرَۡعۡوَنَُوَمََلِ َُخۡوٖفُم  ٰ
ِنُقَۡوِمهِۦُلََعَ م  ِيَّةُ  ُُذر  ُإَِلَّ نَُُفَمآَُءاَمَنُلُِموََسَّٰٓ

َ
ِهۡمُأ

ۡرِضُِإَونَُّهۥُلَِمَنُٱلُۡمۡۡسِفنَِيُُ
َ
ُفِرَۡعۡوَنُلََعاٖلُِِفُٱۡۡل ٨٣َُيۡفتَِنُهۡمُُِۚإَونَّ

83. Niemand geloofde toen in Moesaa [Mozes], behalve enkele 
nakomelingen van zijn volk, met vrees voor Fir‘awn [Farao] en hun 
vooraanstaanden, dat hij ze zou beproeven. En voorwaar, Fir‘awn 
[Farao] was zeker hoogmoedig op de aarde. En hij was zeker van 

de buitensporigen. 

 

Uitleg: Niemand geloofde in Moesaa [Mozes]  ondanks de 
argumenten en de bewijzen die hij ze had gebracht, behalve enkele 
nakomelingen van zijn volk van de kinderen van Israa’iel 
[Ya‘qoeb/Jakob]. Zij vreesden echter dat Fir‘awn [Farao] en zijn 
vooraanstaanden ze zouden beproeven met de kwelling en ze van hun 
religie zouden afbrengen. Fir‘awn [Farao] was namelijk een 
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hoogmoedige tiran op aarde. En hij was grensoverschrijdend in 
ongeloof en verderf. 

 

ُٓواُْإِنُُ َُِفَعلَۡيهُِتََوَّكَّ َُيَٰقۡوِمُإِنُُكنُتۡمَُءاَمنُتمُبِٱللَّ  َوقَاَلُُموََسٰ
ۡسلِِمنَيُُ ٨٤ُُكنُتمُمُّ

84. En Moesaa [Mozes] zei: ‘O mijn volk, als jullie in Allaah 
geloven, vertrouw dan op Hem alleen als jullie moslims zijn.’ 

 

Uitleg: En Moesaa [Mozes] zei: ‘O mijn volk, als jullie in Allaah  
geloven en Zijn Wetgeving naleven, vertrouw Hem dan en geef jullie 
over aan Zijn Bevel. En vertrouw op Allaah als jullie je gehoorzaam 
aan Hem hebben onderworpen.’ 

 

لِِمنَيُُ ٰ َۡناَُربََّناََُلََُتَۡعلَۡناُفِۡتَنٗةُل ِلَۡقۡوِمُٱلظَّ ُِتََوَّكَّ ُٱللَّ ٨٥َُفَقالُواُْلََعَ
85. Zij zeiden toen: ‘Wij vertrouwen op Allaah alleen. Onze Heer, 

maak ons geen beproeving voor het onrechtplegende volk. 

 

Uitleg: Het volk van Moesaa [Mozes] zei tegen hem: ‘Wij steunen op 
Allaah alléén. Hij heeft geen deelgenoot. En aan Hem hebben wij onze 
zaak toevertrouwd. O onze Heer, schenk ze niet de overwinning op 
ons. Dat zou namelijk een beproeving zijn voor ons in onze religie. 
En de ongelovigen zouden dan worden beproefd door hun 
overwinning. Zij zullen dan immers zeggen: ‘Als zij op de waarheid 
waren, dan zouden zij niet overtroffen worden’.’ 
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َكٰفِرِيَنُُ
٨٦َُوجَن َِناُبِرَۡۡحَتَِكُِمَنُٱلَۡقۡوِمُٱلۡ

86. En red ons met Uw genade van het ongelovige volk.’ 

 

Uitleg: ‘En red ons met Uw Genade van het ongelovige volk van 
Fir‘awn [Farao] en zijn vooraanstaanden.’ Zij lieten ze namelijk zware 
arbeid verrichten. 

 

ُُبُيوتُٗ نَُتَبوََّءاُلَِقۡوِمُكَماُبِِمَۡصَ
َ
ِخيهُِأ

َ
َُوأ ُُموََسٰ وَۡحۡيَنآُإََِلٰ

َ
اَُوٱۡجَعلُواُُْبُيوتَُكۡمَُُوأ

ُِٱلُۡمۡؤِمننَِيُُ ِ لَٰوةََُۗوبَِش  قِيُمواُْٱلصَّ
َ
٨٧ُقِۡبلَٗةَُوأ

87. En Wij openbaarden aan Moesaa [Mozes] en zijn broer: “Neem 
voor het volk van jullie beiden huizen als verblijf in Egypte. En 

maak van jullie huizen een gebedsplek. En onderhoud het gebed. 
En verblijd de gelovigen.” 

 

Uitleg: En Wij openbaarden aan Moesaa [Mozes] en aan zijn broer 
Haaroen [Aäron] om voor jullie beider volk huizen te nemen in 
Egypte, die voor jullie een onderkomen zullen zijn en vluchtplekken 
waar jullie bescherming kunnen zoeken. Laat jullie huizen plekken zijn 
waarin jullie bidden tijdens angst, en verricht de verplichte gebeden op 
tijd. En verkondig de blijde tijdingen aan de gelovigen die gehoorzaam 
zijn aan Allaah. Zij zullen de krachtige overwinning en de rijkelijke 
beloning ontvangen bij Hem  vandaan. 
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ُٰ ۡمَو
َ
هُۥُزِيَنٗةَُوأ

َ
َُربََّنآُإِنََّكَُءاَتۡيَتُفِرَۡعۡوَنَُوَمََل ۡنَياَُُوقَاَلُُموََسٰ َٗلُِِفُٱۡۡلََيٰوةُِٱدلُّ

ُقُلُوبِِهۡمُفََٗلُُ ٰ ۡمَوٰلِِهۡمَُوٱۡشُدۡدُلََعَ
َ
ُأ َّٰٓ َربََّناُٱۡطِمۡسُلََعَ َربََّناَُِلُِضلُّواَُْعنَُسبِيلَِكُۖۡ

َِلَمُُ
َ
ُيََرُواُْٱلَۡعَذاَبُٱۡۡل ٰ ٨٨ُيُۡؤِمُنواَُْحَّتَّ

88. En Moesaa [Mozes] zei: ‘Onze Heer, U heeft Fir‘awn [Farao] en 
zijn notabelen een verfraaiing en rijkdommen gegeven in het 

wereldse leven. Onze Heer, opdat zij daarmee [de mensen] laten 
afdwalen van Uw weg. Onze Heer, wis hun rijkdommen uit, en 
verhard hun harten, waardoor ze niet gaan geloven totdat ze de 

pijnlijke kwelling zullen zien.’ 

 

Uitleg: En Moesaa [Mozes] zei: ‘O onze Heer, U heeft Fir‘awn [Farao] 
en de nobelen van zijn volk een verfraaiing van de wereldse 
vergankelijkheid gegeven. Zij waren U echter niet dankbaar. Zij 
gebruikten haar namelijk om afdwaling van Uw Weg te veroorzaken. 
O onze Heer, verwoest hun rijkdommen, zodat zij er geen baat meer 
van hebben. En verzegel hun harten, zodat ze niet open zullen staan 
voor het geloof, en zodat zij pas zullen geloven na het zien van de 
ernstige en pijnlijke kwelling.’ 

 

ِيَنُُ َُسبِيَلُٱَّلَّ ِ ۡعَوتُُكَماُفَٱۡسَتِقيَماَُوََلُتَتَّبَِعآن  ِجيَبتُدَّ
ُ
 قَاَلُقَۡدُأ

٨٩ََُلَُيۡعلَُموَنُُ
89. Hij zei: “De aanroeping van jullie beiden is zeker verhoord. 

Wees dus allebei standvastig, en volg niet de weg van degenen die 
niet weten.” 
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Uitleg: Allaah  zei tegen hen beiden: “De aanroeping van jullie 
beiden tegen Fir‘awn [Farao] en zijn vooraanstaanden én hun 
rijkdommen is verhoord. (Moesaa [Mozes] was degene die de 
aanroeping deed en Haaroen [Aäron] zei steeds ‘Aamien [Amen]’ op 
zijn aanroeping. Dat is de reden waarom de aanroeping hier aan hen 
beiden is toegeschreven.) Blijf daarom standvastig op jullie religie en 
zet jullie uitnodiging voort aan Fir‘awn [Farao] en zijn volk naar de 
Eenheid van Allaah [Tawhied] en Zijn Gehoorzaamheid. En bewandel 
niet de weg van wie de ware aard van Mijn Belofte en Mijn 
Waarschuwing niet kent.” 

 

ُإَِذآُُ َّٰٓ َحَّتَّ ۡتَبَعُهۡمُفِرَۡعۡوُنُوَُجُنوُدهُۥَُبۡغٗياُوََعۡدًواُۖۡ
َ
ُإِۡۡسََِّٰٓءيَلُٱۡلَۡحَرُفَأ َوَجَٰوۡزنَاُبَِبِنٓ

نَُّهۥََُلُٓإَِلٰهَُ
َ
ۡدَرَكُهُٱلَۡغَرُقُقَاَلَُءاَمنُتُأ

َ
نَاُُُ۠أ

َ
ِٓيَُءاَمَنۡتُبِهِۦَُبُنٓواُْإِۡۡسََِّٰٓءيَلَُوأ ُٱَّلَّ إَِلَّ

٩٠ُِمَنُٱلُۡمۡسلِِمنَيُُ
90. En Wij lieten de kinderen van Israa’iel [Ya‘qoeb/Jakob] de zee 

oversteken. Waarna Fir‘awn [Farao] en zijn legers ze achterna 
gingen, uit buitensporigheid en vijandigheid. Pas toen de 

verdrinking hem had ingehaald, zei hij: ‘Ik geloof dat er geen ware 
god is, behalve Degene waarin de kinderen van Israa’iel 

[Ya‘qoeb/Jakob] geloven. En ik ben van de moslims.’ 

Uitleg: En Wij gingen met de kinderen van Israa’iel [Ya‘qoeb/Jakob] 
de zee over, totdat zij hem hadden overgestoken. Fir‘awn [Farao] en 
zijn soldaten volgden ze uit onrechtvaardigheid en vijandigheid, en zij 
begaven zich na hen op de zee. Pas toen de verdrinkingsdood Fir‘awn 
[Farao] insloot, zei hij: ‘Ik geloof dat er geen ware god is behalve 
Degene in Wie de kinderen van Israa’iel [Ya‘qoeb/Jakob] geloven. Ik 
behoor tot de eenheidsbelijders [moewahhidoen] die zich met 
onderwerping en gehoorzaamheid hebben overgegeven.’ 
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٩١َُءٓالَٰۡٔـَنَُوقَۡدَُعَصۡيَتَُقۡبُلَُوُكنَتُِمَنُٱلُۡمۡفِسِديَنُُ
91. Nu pas? Terwijl je voorheen ongehoorzaam was, en tot de 

verderfzaaiers behoorde? 

 

Uitleg: Nu pas, o Fir‘awn [Farao], nadat de dood op je is 
neergekomen? Nu pas bevestig je jouw aanbidding aan Allaah? Terwijl 
jij Hem ongehoorzaam was voordat de kwelling op je neerkwam? En 
terwijl jij tot de verderfzaaiers behoorde die afhielden van Zijn Weg? 
Het berouw tijdens het stervensmoment en bij het aanschouwen van 
de dood en de kwelling, zal jou niet baten. 

 

َِنُٱلَّاِسَُعۡنُُ َُكثَِٗياُم  ُُِۚإَونَّ يَكُبَِبَدنَِكُِِلَُكوَنُلَِمۡنَُخلَۡفَكَُءايَٗة ِ فَٱَۡلَۡوَمُُنَنج 
٩٢َُءاَيٰتَِناُلََغِٰفلُوَنُُ

92. Daarom zullen Wij vandaag jouw lichaam redden, zodat je een 
teken zult zijn voor wie er na jou achterblijft. En voorwaar, veel 

mensen zijn zeker onachtzaam over Onze Tekenen. 

 

Uitleg: Vandaag zullen Wij jou met je lichaam op een verhoging van 
de aarde plaatsen, zodat degenen die jouw vernietiging verloochenen 
jou zullen kunnen aanschouwen. Bovendien ben jij dan een les voor 
de mensen na jou waaruit zij lering kunnen trekken. Veel mensen zijn 
onachtzaam over Onze Argumenten en Onze Bewijzen. Zij denken er 
niet over na noch trekken zij er lering uit. 
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ي َِبِٰتَُفَماُٱۡخَتلَُفواُُْ َِنُٱلطَّ ُِصۡدٖقَُوَرَزۡقَنُٰهمُم 
َ
أ ُإِۡۡسََِّٰٓءيَلُُمَبوَّ نَاُبَِنٓ

ۡ
َولََقۡدُبَوَّأ

َُربََّكَُيۡقِِضُبَيَۡنُهۡمُيَۡوَمُٱلِۡقَيَٰمةُِفِيَماََُكنُواُْفِيهُُِ َُجآَءُهُمُٱلۡعِلُۡمُُۚإِنَّ ٰ َحَّتَّ
٩٣ََُيَۡتلُِفوَنُُ

93. En Wij hebben de kinderen van Israa’iel [Ya‘qoeb/Jakob] 
voorzeker laten neerstrijken op een waarachtige vestigingsplek. En 

Wij hebben ze voorzien van de goedheden. Zij verschilden 
vervolgens pas van mening nadat de kennis tot ze kwam. 

Voorwaar, jouw Heer zal tussen ze oordelen tijdens de 
Opstandingsdag over datgene waarover ze van mening 

verschilden. 

 

Uitleg: En Wij hebben de kinderen van Israa’iel [Ya‘qoeb/Jakob] 
laten neerstrijken op een goede en uitverkoren plaats in de Levant 
[ash-Shaam] en in Egypte. Wij hebben ze de goede en toegestane 
levensvoorziening geschonken van alle goedheden van het gezegende 
land. Zij hebben pas onenigheid gekregen over de kwestie van hun 
religie nadat de kennis die hun eenheid en hun saamhorigheid 
impliceert tot ze was gekomen. Daartoe behoort ook wat de Thora 
[at-Tawraat] bevat aan berichten over het Profeetschap van 
Mohammad . O Boodschapper, jouw Heer zal tijdens de 
Opstandingsdag tussen ze rechtspreken, en Hij zal oordelen over jouw 
kwestie waarover zij van mening verschilden. Hij zal dan de 
verloochenaars de hel binnenbrengen en de gelovigen het paradijs. 
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ِيَنَُيۡقَرُءوَنُٱلِۡكَتَٰبُِمنُُ ِلُٱَّلَّ
َ
نَزۡلَآُإََِلَۡكُفَۡسأ

َ
آُأ ِمَّ ُم  فَإِنُُكنَتُِِفَُشك ٖ

ُِمَنُٱلُۡمۡمََتِيَنُُ ب َِكُفََٗلُتَُكوَننَّ ُِمنُرَّ لََقۡدَُجآَءَكُٱۡۡلَقُّ ٩٤َُقۡبلَِكُُۚ
94. Mocht je dus in twijfel verkeren over datgene wat Wij naar jou 
hebben neergezonden, vraag dan aan degenen die reeds voor jou 
het boek lazen. Voorzeker, de waarheid is tot je gekomen bij jouw 

Heer vandaan. Wees dus absoluut niet van de twijfelaars. 

 

Uitleg: O Boodschapper, als jij in twijfel verkeert over de ware aard 
van wat Wij jou hebben bericht, stel dan degenen die het boek vóór 
jou reciteerden van de mensen van de Thora [at-Tawraat] en het 
Evangelie [al-Indjiel] een vraag ter bevestiging en getuigenis. Dat staat 
immers vast in hun boeken. De onwrikbare waarheid van jouw Heer 
dat jij de Boodschapper van Allaah bent, is naar jou gekomen. En 
hetzelfde geldt voor het feit dat deze joden en christenen weten dat 
dit correct is. Zij treffen jouw beschrijving aan in hun boeken, maar 
zij ontkennen dat ondanks dat zij ervan weten. Wees daarom niet van 
de twijfelaars over de correctheid en de waarheid ervan.  

De bedoeling van dit vers is om het bewijs te leveren tegen de 
afgodenaanbidders door de getuigenis van de mensen van het boek - 
de joden en de christenen - om zo hun excuus af te snijden. 

 

بُواُُْ ِيَنَُكذَّ ُِمَنُٱَّلَّ َُِفَتُكوَنُِمَنُٱلَۡخِٰۡسِيَنُُُبِآيَاتَُِوََلُتَُكوَننَّ ٩٥ُٱللَّ
95. En wees absoluut niet van degenen die de Tekenen van Allaah 

verloochenen, want dan zul je tot de verliezers behoren. 

 

Uitleg: O Boodschapper, wees niet van degenen die de Argumenten 
van Allaah en Zijn Bewijzen verloochenen, omdat jij dan tot de 
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verliezers zult behoren, over wie Allaah ontevreden is en die Zijn 
Bestraffing ondervinden. 

 

ۡتَُعلَۡيِهۡمََُكَِمُتَُرب َِكََُلُيُۡؤِمُنوَنُُ ِيَنَُحقَّ ُٱَّلَّ ٩٦ُإِنَّ
96. Voorwaar, degenen tegen wie het woord van jouw Heer is 

bekrachtigd, geloven niet. 

 

Uitleg: O Boodschapper, er zijn mensen tegen wie het Woord van 
jouw Heer is bekrachtigd om ze uit Zijn Genade te verdrijven en te 
kwellen. Zij zullen dus niet geloven in de Bewijzen van Allaah, noch 
zullen zij Zijn Enigheid erkennen of volgens Zijn Wetgeving handelen. 

 

َِلَمُُ
َ
ُيََرُواُْٱلَۡعَذاَبُٱۡۡل ٰ َُءايٍَةَُحَّتَّ ٩٧َُولَۡوَُجآَءۡتُهۡمُُكُّ

97. Ook al zou elk teken tot ze komen, totdat ze de pijnlijke 
kwelling zullen aanschouwen. 

 

Uitleg: Ook al zou elke vermaning en lering naar ze komen. Totdat 
zij de pijnlijke kwelling zullen aanschouwen, dan pas zullen zij geloven, 
maar dan zal hun geloof ze niet meer baten. 
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ُقَۡومَُ آَُءاَمُنواَُْكَشۡفَناُُُُفَلَۡوََلََُكنَۡتُقَۡريٌَةَُءاَمَنۡتَُفَنَفَعَهآُإِيَمُٰنَهآُإَِلَّ يُونَُسُلَمَّ
ُِحنٖيُُ ۡنَياَُوَمتَّۡعَنُٰهۡمُإََِلٰ ٩٨َُعۡنُهۡمَُعَذاَبُٱۡۡلِۡزِيُِِفُٱۡۡلََيٰوةُِٱدلُّ

98. Is er dus een stad geweest die [pas] geloofde [na het 
aanschouwen van de kwelling], die vervolgens baat had bij haar 
geloof, behalve het volk van Younus [Jona]? Nadat zíj geloofden, 

namen Wij [wel] de vernederende kwelling van ze weg tijdens het 
wereldse leven. En Wij stelden ze in staat om te genieten tot een 

bepaalde tijd. 

 

Uitleg: Geen enkele stad die pas geloofde bij het zien van de kwelling, 
heeft baat gehad bij haar geloof, behalve de stad van Younus ibn Matta 
[Jona de zoon van Amitthai]. Toen zij met zekerheid wisten dat de 
kwelling op ze zou neerkomen, toonden zij een oprecht berouw aan 
Allaah. Nadat duidelijk was dat zij eerlijk waren in hun berouw, nam 
Allaah de schandelijke kwelling bij ze weg, nadat deze dichtbij ze was 
gekomen. Hij liet ze toen tijdens het wereldse leven genieten, tot de 
tijd kwam waarop hun termijnen afliepen. 

 

ُُ ٰ نَتُتُۡكرِهُُٱلَّاَسَُحَّتَّ
َ
فَأ
َ
أ ُُۚ ۡرِضَُُكُُّهۡمََُجِيًعا

َ
َولَۡوَُشآَءَُربَُّكُٓأَلَمَنَُمنُِِفُٱۡۡل

٩٩ُيَُكونُواُُْمۡؤِمننَِيُُ
99. En als jouw Heer zou hebben gewild, dan had iedereen die op 
de aarde is voltallig geloofd. Kun jij de mensen dan dwingen zodat 

ze gelovigen worden? 

 

Uitleg: O Boodschapper, als jouw Heer het geloof had gewenst voor 
alle aardbewoners, dan hadden zij allemaal geloofd in datgene 
waarmee jij naar ze bent gekomen. Hij heeft daarin echter een wijsheid. 
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Hij leidt wie Hij wil, en Hij laat dwalen wie Hij wil, volgens Zijn 
Wijsheid. Het ligt daarom niet in jouw vermogen om de mensen te 
dwingen naar het geloof. 

 

ُِ َويَۡجَعُلُٱلر  ُُِۚ ُبِإِۡذِنُٱللَّ
نُتُۡؤِمَنُإَِلَّ

َ
ِيَنَُُوَماََُكَنُِلَۡفٍسُأ ُٱَّلَّ  ۡجَسُلََعَ

١٠٠ََُلَُيۡعِقلُوَنُُ
100. En het komt geen enkele ziel toe om te geloven, behalve met 

de Toestemming van Allaah. En Hij legt de bestraffing op aan 
degenen die niet begrijpen. 

 

Uitleg: Het is aan geen enkele ziel om te geloven in Allaah, behalve 
met Zijn Toestemming en Zijn Succes. Span jezelf daar daarom niet 
voor in, want die kwestie is aan Allaah. Allaah zal de kwelling en de 
schande plaatsen over degenen die Zijn bevel en Zijn verbod niet 
begrijpen. 

 

ُُقُِلُٱنُظُرواَُْماَذاُِِفُ َُوَماُُتۡغِنُٱٓأۡلَيُٰتَُوٱلُُّذُرَُعنُقَۡوٖمَُلَّ ۡرِضِۚ
َ
َمَٰوِٰتَُوٱۡۡل ٱلسَّ

١٠١ُيُۡؤِمُنوَنُُ
101. Zeg: “Zie wat er in de hemelen en op de aarde is. En zowel de 
tekenen als de waarschuwingen hebben geen baat voor een volk 

dat niet gelooft.” 

 

Uitleg: O Boodschapper, zeg tegen jouw volk: ‘Denk na over de 
duidelijke tekenen van Allaah die zich in de hemelen en de aarde 
bevinden, en trek er lering uit. De tekenen, de leringen en de 
boodschappers die de dienaren van Allaah waarschuwen voor Zijn 
kwelling, zullen geen baat hebben voor een volk dat in niets daarvan 
gelooft. Dat komt door hun afwending en halsstarrigheid.’ 



Hoofdstuk 10: Younus  
[Jona] 

 نُسَ يُو ورةس

 

97 

 

 

َُمَعُكمُُ ِيَنَُخلَۡواُِْمنَُقۡبلِِهۡمُُۚقُۡلُفَٱنَتِظُرٓواُْإِّن ِ يَّاِمُٱَّلَّ
َ
ُِمۡثَلُأ َفَهۡلُيَنَتِظُروَنُإَِلَّ

َِنُٱلُۡمنَتِظرِيَنُُ ١٠٢ُم 
102. Wachten zij dus iets anders af dan dezelfde dagen [en 

gebeurtenissen] als die van degenen die vóór ze zijn heengegaan? 
Zeg: “Wachten jullie maar. Voorwaar, ik ben namelijk ook met 

jullie van de wachtenden.” 

 

Uitleg: Wachten zij slechts op een dag waarop zij de kwelling van 
Allaah zullen aanschouwen, net als hun verloochenende voorgangers 
die ze voor zijn geweest? O Boodschapper, zeg tegen ze: ‘Wacht dan 
maar op de Bestraffing van Allaah. Ik wacht samen met jullie op jullie 
bestraffing.’ 

 

ُ اَُعلَۡيَناُنُنِجُٱلُۡمۡؤِمننَِيُُُثمَّ َُكَذٰلَِكَُحقًّ ُْۚ ِيَنَُءاَمُنوا ُرُُسلََناَُوٱَّلَّ ١٠٣ُُنَنّج ِ
103. Vervolgens redden Wij zowel Onze boodschappers, als 

degenen die geloofden. Dusdanig is het Onze verbintenis om de 
gelovigen te redden. 

 

Uitleg: Vervolgens redden Wij Onze boodschappers en degenen die 
met ze geloofden. O Boodschapper, net zoals Wij hen hebben gered, 
zullen Wij jou redden en wie in jou gelooft, als verdienste en als genade 
van Ons. 
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َهاُٱلَّاُسُإِنُُكنُتۡمُِِفَُشك ُٖ يُّ
َ
َّٰٓأ ِيَنَُتۡعُبُدوَنُِمنُُقُۡلُيَ ۡعُبُدُٱَّلَّ

َ
ِنُدِيِنُفََٗلُٓأ ُم 

ُكوَنُِمَنُُ
َ
ۡنُأ
َ
ِمۡرُتُأ

ُ
َوأ ِيَُيَتَوفَّىُٰكۡمُۖۡ ُٱَّلَّ َ ۡعُبُدُٱللَّ

َ
َُِوَلِٰكۡنُأ ُدوِنُٱللَّ

١٠٤ُٱلُۡمۡؤِمننَِيُُ
104. Zeg: “O mensen, ook al verkeren jullie in twijfel over mijn 

religie, dan nog zal ik niet degenen aanbidden die jullie behalve 
Allaah aanbidden. Maar ik aanbid Allaah Die jullie laat sterven. En 

ik ben bevolen om bij de gelovigen te behoren.” 

 

Uitleg: O Boodschapper, zeg tegen deze mensen: ‘Ook al verkeren 
jullie in twijfel over de correctheid van mijn religie - de islaam - 
waarnaar ik jullie uitnodig, over mijn vasthoudendheid eraan en over 
mijn standvastigheid erop. En ook al hopen jullie om mij ervan af te 
wenden. Ik zal in geen enkele situatie - ongeacht welke situatie - 
iemand aanbidden van de afgodsbeelden en de afgoden die jullie 
hebben aangenomen en die jullie aanbidden. Ik aanbid echter alleen 
Allaah. Hij is Degene Die jullie doet sterven en jullie zielen neemt. Ik 
ben bevolen om te behoren tot degenen die in Hem geloven en die 
volgens Zijn Wetgeving handelen.’ 

 

ُِمَنُٱلُۡمِۡشِكنَِيُُ ِيِنَُحنِيٗفاَُوََلُتَُكوَننَّ قِۡمُوَۡجَهَكُلِِل 
َ
ۡنُأ
َ
١٠٥َُوأ

105. En wend daarom je gezicht naar de religie als een monotheïst. 
En wees absoluut niet van de afgodenaanbidders. 

 

Uitleg: O Boodschapper, begeef je op de islamitische religie. Wees er 
standvastig op, zonder ervan af te wijken naar het jodendom, 
christendom of de aanbidding van anderen dan Hem. Wees niet van 
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degenen die in de aanbidding van hun Heer deelgenoten en partners 
toekennen, omdat je dan tot de vernietigden zult behoren.  

Ondanks dat deze toespraak is gewend tot de Boodschapper , is hij 
gericht aan de gemeenschap in algemene zin. 

 

فَإِنَُفَعلَۡتُفَإِنَُّ َكُۖۡ َُِماََُلُيَنَفُعَكَُوََلُيَُُّضُّ َِنَُُوََلُتَۡدُعُِمنُُدوِنُٱللَّ َكُإِٗذاُم 
لِِمنَيُُ ٰ ١٠٦ُٱلظَّ

106. En roep niet behalve Allaah datgene aan wat je niet kan baten 
of schaden. Want als je dat wel zou doen, dan zou je in dat geval 

voorwaar tot de onrechtplegers behoren. 

 

Uitleg: O Boodschapper, roep behalve Allaah niets van de afgoden 
en de afgodsbeelden aan, omdat zij niet kunnen baten noch schaden. 
Als je dat toch zou doen, en ze naast Allaah zou aanroepen, zou jij 
behoren tot de afgodenaanbidders naast Allaah, die zichzelf onrecht 
aandoen met afgoderij en zondigheid.  

Ondanks dat deze toespraak is gewend tot de Boodschapper , is hij 
gericht aan de gemeenschap in algemene zin. 
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ُُ ِإَونُيُرِۡدَكُِِبََۡيُٖفََٗلَُرآدَّ ُُهَوُۖۡ ۥُٓإَِلَّ ُٖفََٗلََُكِشَفَُُلُ ُبُُِّض  ُ ِإَونَُيۡمَسۡسَكُٱللَّ
ُيُِصيُبُبِهِۦُ ُوَُهَوُٱلَۡغُفوُرُٱلرَِّحيُمُُُلَِفۡضلِهِۚۦُ ِۚۦُ ١٠٧َُمنُيََشآُءُِمۡنُِعَبادِه

107. En als Allaah jou zou raken met een ellende, dan is er 
helemaal niemand die dat kan wegnemen, behalve Hij. En als Hij 

goedheid met mij zou voorhebben, dan is er helemaal niemand die 
Zijn verdienste kan tegenhouden. Hij treft ermee wie Hij wil van 
Zijn dienaren. En Hij is de Vergevingsgezinde, de Barmhartige. 

 

Uitleg: O Boodschapper, als Allaah jou treft met hardheid of 
rampspoed, dan kan niemand die wegnemen behalve Hij . Als Hij 
voor jou welvaart of begunstiging wenst, dan kan niemand Hem van 
jou tegenhouden. Allaah  treft wie Hij wil van Zijn dienaren met 
voor- en tegenspoed. Hij is de Vergevingsgezinde voor de zonden van 
wie berouw toont, de Barmhartige voor wie in Hem gelooft en Hem 
gehoorzaamt. 

 

َفَمِنُٱۡهَتَدٰىُفَإِنََّماُ ب ُِكۡمُۖۡ ُِمنُرَّ َهاُٱلَّاُسُقَۡدَُجآَءُكُمُٱۡۡلَقُّ يُّ
َ
َّٰٓأ قُۡلُيَ

نَاَُ۠علَۡيُكمُبَِوكِيٖلُُ
َ
َوَمآُأ ُۡۖ َُعلَۡيَها ُفَإِنََّماُيَِضلُّ َُوَمنَُضلَّ ١٠٨َُيۡهَتِديُِلَۡفِسهِۖۦۡ

108. Zeg: “O mensen, de waarheid bij jullie Heer vandaan is zeker 
naar jullie gekomen. Wie dus is rechtgeleid, is dan slechts 

rechtgeleid voor zichzelf. En wie is afgedwaald, die is dan slechts 
ten nadele ervan afgedwaald. En ik ben zeker geen toezichthouder 

over jullie.” 

 

Uitleg: O Boodschapper, zeg tegen deze mensen: ‘De Boodschapper 
van Allaah is naar jullie gekomen met de Qor’aan die een 
verduidelijking van jullie Leiding bevat. Wie zich laat leiden door de 
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Leiding van Allaah, plukt zelf de vrucht van zijn daden. Wie echter 
afwijkt van de waarheid en volhardt in dwaling, zijn dwaling en zijn 
schade zijn dan tegen zichzelf. Ik ben niet als jullie toezichthouder 
aangesteld zodat jullie gelovigen zijn. Ik ben slechts een 
verkondigende boodschapper. Ik verkondig aan jullie datgene 
waarmee ik gezonden ben.’ 

 

ُٱلَۡحِٰكِمنَيُُ وَُهَوَُخَۡيُ ُُۚ ُ ََُيُۡكَمُٱللَّ ٰ َُحَّتَّ ُإََِلَۡكَُوٱۡصَِبۡ ١٠٩َُوٱتَّبِۡعَُماُيُوََحَّٰٓ
109. En volg datgene wat aan jou wordt geopenbaard. En wees 

geduldig, totdat Allaah zal rechtspreken. En Hij is de beste van alle 
rechters. 

 

Uitleg: O Boodschapper, volg de Openbaring van Allaah die Hij aan 
jou openbaart en handel ernaar. Wees geduldig in het verrichten van 
de gehoorzaamheid aan Allaah en in het afzien van ongehoorzaamheid 
aan Hem. Heb ook geduld met wie jou kwetst tijdens het verkondigen 
van Zijn boodschap, totdat Allaah met Zijn Bevel rechtspreekt over 
hen en jou. Hij  is de Beste van de rechters, want Zijn Rechtspraak 
bevat volledige rechtvaardigheid. 
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ُِهودِ ِ سورة

Hoofdstuk 11: Hoed 
 

ُِٱُِمۡسِب  لرَِّحيمُِٱُُلرَِّنَٰمۡحُٱُللَّ
In de Naam van Allaah, de Meest Barmhartige, de Meest 

Genadevolle. 

 

ۡنُُ ُ لَۡتُِمنُدلَّ ِ ُفُص  ۡحِكَمۡتَُءاَيُٰتُهۥُُثمَّ
ُ
كَِتٌٰبُأ ١َُحِكيٍمَُخبٍَِيُُالٓرُِۚ

1. Alif-Laam-Raa. Een boek waarvan de verzen perfect zijn 
vastgelegd, en vervolgens gedetailleerd zijn uiteengezet, bij een 

Alwijze, Alwetende vandaan. 

 

Uitleg: (Alif-Laam-Raa) Aan het begin van hoofdstuk Al-baqarah is 
reeds uitgeweid over de afzonderlijke letters.4  

Van dit Boek dat Allaah heeft neergezonden naar Mohammad  zijn 
de verzen perfect vastgelegd, vrij van tekortkomingen en valsheid. 
Vervolgens zijn zij bij Allaah vandaan verduidelijkt met bevelen en 
verboden, en met het uitleggen van wat toegestaan en verboden is. Hij 
is de Alwijze in het beschikken over de zaken, de Albekende met waar 
de gevolgen ervan naartoe leiden. 

 

 

4 Deze en andere afzonderlijke letters aan het begin van sommige hoofdstukken bevatten 
een verwijzing naar de onnavolgbare [wonderbaarlijke] aard van de Qor’aan. De 
afgodenaanbidders zijn immers uitgedaagd door middel van de Qor’aan. Zij waren echter 
niet in staat om hem tegen te spreken, ondanks dat hij is opgebouwd uit deze letters die bij 
elkaar de taal van de Arabieren vormen. Het feit dat de Arabieren niet met iets soortgelijks 
als de Qor’aan konden komen, terwijl zij de meest welbespraakte mensen waren, duidt erop 
dat de Qor’aan een Openbaring van Allaah is. 



Hoofdstuk 11: Hoed هُود   سورة 

 

103 

 

ُ ِۡنُهُنَِذير َُوبَِشَيُ  إِنَِّنُلَُكمُم  ُُۚ َ ُٱللَّ َُتۡعُبُدٓواُْإَِلَّ َلَّ
َ
٢ُأ

2. Voorzeker, aanbid niets behalve Allaah. Voorwaar, ik ben voor 
jullie een waarschuwer van Hem en een verkondiger van 

verheugend nieuws. 

 

Uitleg: Het neerzenden van de Qor’aan, het verduidelijken en het 
uiteenzetten van zijn voorschriften, en het perfect vastleggen ervan, is 
allemaal gedaan zodat jullie niemand anders aanbidden dan Allaah 
alléén, zonder deelgenoot. O mensen, ik ben voor jullie een 
waarschuwer bij Allaah vandaan, die jullie waarschuwt voor Zijn 
Bestraffing. En ik ben een verkondiger van het goede nieuws, die jullie 
de blijde tijdingen van Zijn Beloning brengt. 

 

ُُ َسۡم ٗ َجٖلُمُّ
َ
ُأ َتًٰعاَُحَسًناُإََِلَّٰٓ ُتُوبُٓواُْإََِلۡهُُِيَمت ِۡعُكمُمَّ ِنُٱۡسَتۡغفُِرواَُْربَُّكۡمُُثمَّ

َ
َوأ

َخاُفَُعلَۡيُكۡمَُعَذاَبُ
َ
ُٓأ َّۡواُْفَإِّن ِ ُِإَونُتََول ۖۥۡ ُذِيُفَۡضٖلُفَۡضلَُه  َُُويُۡؤِتُُكَّ

٣ُيَۡوٖمَُكبٍَِيُُ
3. En vraag jullie Heer om vergeving, om jullie vervolgens 

berouwvol tot Hem te wenden. Hij zal jullie dan voorzien van een 
voortreffelijke voorziening tot een bepaalde termijn. En Hij zal aan 
elke bezitter van verdienste Zijn verdienste schenken. En als jullie 
je afwenden, dan vrees ik voorwaar voor jullie de kwelling van een 

grote dag. 

 

Uitleg: En vraag Hem om jullie zonden te vergeven, en keer 
vervolgens in spijt naar Hem terug. Hij zal jullie dan tijdens jullie 
wereldse leven voorzien van een goede genieting, door het hebben van 
een goed leven, totdat het einde van jullie termijn aanbreekt. Hij zal 
elke bezitter van verdienste, zoals kennis en daden, de volledige 
vergelding van zijn verdienste geven, zonder vermindering. Als jullie 
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je afwenden van datgene waarnaar ik jullie uitnodig, dan vrees ik voor 
jullie de kwelling van een ernstige dag, namelijk de Opstandingsdag. 

Dit is een ernstige waarschuwing voor wie de Bevelen van Allaah de 
rug toekeert en Zijn boodschappers verloochent. 

 

ءُٖقَِديٌرُُ ََُشۡ ِ
ُُك  ٰ وَُهَوُلََعَ َُِمرِۡجُعُكۡمُۖۡ ٤ُإََِلُٱللَّ

4. Naar Allaah is jullie terugkeer. En Hij is tot alles in staat. 

 

Uitleg: Naar Allaah is de terugkeer van jullie allen na jullie dood. Wees 
dus gewaarschuwd voor Zijn Bestraffing. Hij  is bij Machte om jullie 
op te wekken, te verzamelen en te vergelden. 

 

ََلُِحنيَُ
َ
ََلُٓإِنَُّهۡمُيَثُۡنوَنُُصُدورَُهۡمُلِيَۡسَتۡخُفواُِْمۡنُهُُۚأ

َ
ُيَۡسَتۡغُشوَنُثَِياَبُهۡمَُيۡعلَُمُأ

ُدورُُُِ بَِذاِتُٱلصُّ َُۢ وَنَُوَماُُيۡعلُِنوَنُُۚإِنَُّهۥَُعلِيُم ٥َُماُيُِۡسُّ
5. Voorzeker, zij wenden hun borsten af, om zich voor Hem te 

verbergen. Voorzeker, zelfs als zij zich hullen in hun kleding, dan 
nog weet Hij wat zij geheimhouden en wat zij tonen. Voorwaar, 

Hij is Alwetend van wat er in de borsten is. 

 

Uitleg: Deze afgodenaanbidders verhullen in hun borsten ongeloof, 
vermoedend dat wat hun borsten verhullen, verborgen blijft voor 
Allaah. Weten zij dan niet als zij hun lichamen bedekken met hun 
kleding dat zowel hun geheimen als hun openlijkheden niet verborgen 
blijven voor Allaah? Hij is Alwetend van alles wat hun borsten 
geheimhouden aan intenties, verborgenheden en verhullingen. 
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Bijlage: Toelichting gebruikte 
symbolen 

 

In dit boek zijn er meerdere Arabische symbolen gebruikt, waarop in deze 
bijlage een toelichting wordt gegeven: 

:  wordt geplaatst na het noemen van de Naam van Allaah of het 
verwijzen naar Hem, en betekent: ‘Verheerlijkt en Verheven is Hij’. 

: wordt geplaatst na het noemen van de naam van de profeet 

Mohammad  of het verwijzen naar hem, en betekent: ‘moge de 
zegeningen en vrede van Allaah met hem zijn’. 

: wordt geplaatst na het noemen van een profeet, boodschapper of 
engel, of het verwijzen naar hem, en betekent: ‘vrede zij met hem’. 

: wordt geplaatst na het noemen van een metgezel van de profeet 

Mohammad , of het verwijzen naar hem, en betekent: ‘moge 
Allaah tevreden met hem zijn’.  

:  wordt geplaatst na het noemen van een vrouwelijke metgezel van de 

profeet Mohammad , of het verwijzen naar haar, en betekent: 
‘moge Allaah tevreden met haar zijn’. 

: wordt geplaatst na het noemen van twee metgezellen van de profeet 

Mohammad , of het verwijzen naar hen beiden, en betekent: ‘moge 
Allaah tevreden met hen beiden zijn’. 

: wordt geplaatst na het noemen van meerdere metgezellen van de 

profeet Mohammad , of het verwijzen naar hen, en betekent: 
‘moge Allaah tevreden met hen zijn’. 
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