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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 achttiende deel van een reeks vertalingen. Djoez’ 13 
bevat de hoofdstukken 12 (vanaf vers 53) tot en met 14 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]  
 

ُعوذُ 
َ
يَْطانِ   ِمنَ   بِاللِ  أ  الرَِّجيمِ  الشَّ

“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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َيُوُسفَ  سورة

Hoofdstuk 12: Yousoef  
[Jozef] 

 

 

ُِئ  بَر 
ُ
ِ َغُفورٞ  َوَمآ أ ۚٓ إِنَّ َرب  ٓ ِ  َما رَِحَم َرب 

وٓءِ إَِّلَّ ُۢ بِٱلسُّ اَرُة مَّ
َ
ۚٓ إِنَّ ٱنلَّۡفَس ََل َنۡفِسٓ

 ٥٣رَِّحيٞم  
53. ‘En ik vrijwaar mijn eigen ziel niet. Voorwaar, de ziel draagt 

zeker op tot het slechte, behalve als iemand door mijn Heer wordt 
begenadigd. Voorwaar, mijn Heer is Vergevingsgezind, 

Barmhartig.’ 

 

Uitleg: De echtgenote van al-‘aziez [de minister] zei: ‘Ik beweer niet 
dat mijn ziel zuiver is, en ik bepleit niet mijn onschuld. De ziel spoort 
immers de persoon veelvuldig aan tot het plegen van zonden om zo 
tegemoet te komen aan haar begeertes, behalve van degene die Allaah 
behoed heeft. Allaah is Vergevingsgezind voor de zonden van wie 
berouw toont onder Zijn dienaren en Hij is Barmhartig voor hen.’ 
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سۡ 
َ
ۡيَنا  َوقَاَل ٱلَۡملُِك ٱۡئُتوِِن بِهِۦٓ أ ا ََكََّمُهۥ قَاَل إِنََّك ٱۡۡلَۡوَم ََلَ َتۡخلِۡصُه نِلَۡفِسۖ فَلَمَّ

ِمنٞي  
َ
 ٥٤َمِكنٌي أ

54. En de koning zei: ‘Breng hem bij mij, dan zal ik hem exclusief 
uitverkiezen voor mezelf.’ Nadat hij hem vervolgens sprak, zei hij: 

‘Voorwaar, vandaag de dag geniet je bij ons een positie en 
vertrouwen.’ 

 

Uitleg: Toen de koning die heerste over Egypte erachter kwam dat 
Yousoef [Jozef] onschuldig was, zei hij: ‘Breng hem bij mij. Ik zal hem 
aanstellen als een van mijn vertrouwelingen en mijn adviseurs.’ Toen 
Yousoef [Jozef] kwam, sprak de koning tegen hem. Hij ontdekte zijn 
onschuld, zijn geweldige vertrouwen en zijn goede karakter. Hij zei 
tegen hem: ‘Vandaag de dag heb jij bij ons een geweldige positie en 
alles wordt aan jou toevertrouwd.’ 

 

ۡرِضۖ إِّن ِ َحِفيٌظ َعلِيٞم     قَاَل ٱۡجَعلِۡن 
َ
ٰ َخَزآئِِن ٱَۡل  ٥٥لََعَ

55. Hij zei: ‘Stel mij aan over de opslagplaatsen van het land. Ik ben 
voorwaar een kundige bewaarder.’ 

 

Uitleg: Yousoef [Jozef] wilde graag de mensen van nut zijn en hij 
streefde ernaar om rechtvaardigheid onder ze te vestigen. Daarom zei 
hij tegen de koning: ‘Stelt u mij aan als gouverneur van de 
opslagplaatsen van Egypte. Ik ben namelijk een betrouwbare 
bewaarder. Ik heb kennis over en inzicht in datgene wat ik in mijn 
beheer neem.’ 

  



Hoofdstuk 12: Yousoef  
[Jozef] 

 يُوُسف   سورة

 

11 

 

 

ُۚ نُِصيُب بِرَۡۡحَتَِنا َمن    ِمۡنَها َحۡيُث يََشآُء
ُ
أ ۡرِض يَتََبوَّ

َ
نَّا ِۡلُوُسَف ِِف ٱَۡل َوَكَذٰلَِك َمكَّ

ۡجَر ٱلُۡمۡحِسننَِي  
َ
ُۖ َوََّل نُِضيُع أ ََّشآُء  ٥٦ن

56. En dusdanig hebben Wij Yousoef [Jozef] gegrondvest op de 
aarde. Hij kon erin neerstrijken waar hij maar wilde. Wij treffen 

met Onze Genade wie Wij willen. En Wij laten de beloning van de 
weldoeners niet verloren gaan. 

 

Uitleg: Net zoals Allaah Yousoef [Jozef] begunstigde door hem te 
bevrijden uit de gevangenis, zo ook schonk Hij hem macht over het 
land van Egypte. Hierdoor kon hij gaan en staan waar hij wilde. Allaah 
begunstigt met Zijn Genade wie Hij wenst van Zijn godvrezende 
dienaren. Hij laat de beloning niet verloren gaan van wie het goede op 
volmaakte wijze verricht. 

 

ِيَن َءاَمُنواْ َوََكنُواْ َيتَُّقوَن   ۡجُر ٱٓأۡلِخَرةِ َخۡۡيٞ ل َِّلَّ
َ
 ٥٧َوََل

57. En de beloning van het hiernamaals is zeker beter voor 
degenen die geloofden en godvrezend waren. 

 

Uitleg: Voor de mensen van geloof en godsvrees - die angstig zijn 
voor de Bestraffing van Allaah en die Hem gehoorzamen in zowel Zijn 
Bevel als in Zijn Verbod - is de beloning van het hiernamaals bij Allaah 
zeker geweldiger dan de beloning van het wereldse leven. 
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 ٥٨وََجآَء إِۡخَوةُ يُوُسَف فََدَخلُواْ َعلَۡيهِ َفَعَرَفُهۡم وَُهۡم ََلُۥ ُمنِكُروَن  
58. En de broers van Yousoef [Jozef] kwamen aan. Zij kwamen 

vervolgens bij hem binnen. Hij herkende ze toen, maar zij wisten 
niet wie hij was. 

 

Uitleg: Nadat hun land was getroffen door droogte, begaven de 
broers van Yousoef [Jozef] zich naar Egypte om daarvandaan voedsel 
aan te trekken. Toen zij binnenkwamen, herkende hij ze door zijn 
sterke onderscheidingsvermogen en intelligentie. Zij herkenden hem 
echter niet door zijn lange afwezigheid en de verandering van zijn 
gedaante. 

 

وِِف  
ُ
ٓ أ ّن ِ
َ
ََّل تََرۡوَن أ

َ
بِيُكۡمُۚ أ

َ
ِۡن أ ٖخ لَُّكم م 

َ
زَُهم ِِبََهازِهِۡم قَاَل ٱۡئُتوِِن بِأ ا َجهَّ َولَمَّ

نَا۠ َخۡۡيُ ٱلُۡمزنِلنَِي  
َ
 ٥٩ٱلَۡكۡيَل َوأ

59. En nadat hij ze had bepakt met hun proviand, zei hij: ‘Breng 
me jullie broertje van vaderskant. Julie zien toch dat ik de volle 

[gewichts]maat geef, en dat ik de beste gastheer ben? 

 

Uitleg: Yousoef [Jozef] beval om ze te eren en om ze gastvrij te 
ontvangen. Vervolgens gaf hij ze het voedsel waar zij om verzochten. 
Zij vertelden hem dat zij een broertje hadden van vaderskant, die zij 
niet hadden meegenomen. Zij bedoelden hiermee zijn volle broer 
Benjamin. Hij zei toen: ‘Breng mij jullie broertje van vaderskant. Jullie 
hebben toch gezien dat ik jullie de volle maat heb gegeven, dat ik jullie 
heb geëerd met gastvrijheid en dat ik jullie op de beste wijze als 
gastheer heb ontvangen?’ 
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تُوِِن بِهِۦ فَََل َكۡيَل لَُكۡم ِعندِ 
ۡ
َّۡم تَأ  ٦٠ي َوََّل َتۡقَربُوِن  فَإِن ل

60. Als jullie hem dus niet bij me brengen, dan is er voor jullie 
geen [gewichts]maat meer bij mij, en kom dan niet bij mij in de 

buurt.’ 

 

Uitleg: ‘Als jullie hem niet bij mij brengen, dan heb ik geen voedsel 
om voor jullie af te wegen en hoeven jullie niet bij mij te komen.’ 

 

بَاهُ ِإَونَّا لََفٰعِلُوَن  
َ
 ٦١قَالُواْ َسُنَرٰوُِد َعۡنُه أ

61. Zij zeiden: ‘Wij zullen zijn vader proberen te overtuigen over 
hem. En voorwaar, wij zullen dat zeker doen.’ 

 

Uitleg: Zij antwoordden: ‘Wij zullen ons best doen om onze vader te 
overtuigen om hem met ons mee te sturen en wij zullen daarin niet 
tekortschieten.’ 

 

َوقَاَل لِِفۡتَيٰنِهِ ٱۡجَعلُواْ بَِضَٰعَتُهۡم ِِف رَِحالِِهۡم لََعلَُّهۡم َيۡعرُِفوَنَهآ إَِذا ٱنَقلَُبٓواْ إََِلٰٓ 
ۡهلِِهۡم لَ 

َ
 ٦٢َعلَُّهۡم يَرِۡجُعوَن  أ

62. En hij zei tegen zijn bedienden: ‘Plaats hun [ruil]goederen in 
hun zadeltassen. Wellicht dat ze die zullen herkennen als ze 

teruggekeerd zijn bij hun familie. Misschien dat ze [dan] zullen 
terugkomen.’ 
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Uitleg: Yousoef [Jozef] zei tegen zijn bedienden: ‘Plaats stiekem hun 
betaalgoederen in ruil waarvoor zij voedsel hebben genomen, terug in 
hun uitrusting. Hopelijk zullen zij die herkennen als zij terugkeren naar 
hun familie en zullen zij onze generositeit aan ze waarderen. Zij zullen 
dan belust op onze giften terugkeren.’ 

 

َخانَا نَۡكَتۡل  
َ
رِۡسۡل َمَعَنآ أ

َ
بَانَا ُمنَِع ِمنَّا ٱلَۡكۡيُل فَأ

َ
ٰٓأ بِيِهۡم قَالُواْ يَ

َ
ا رََجُعٓواْ إََِلٰٓ أ فَلَمَّ

 ٦٣ِإَونَّا ََلُۥ لََحٰفُِظوَن  
63. Nadat ze vervolgens teruggekeerd waren naar hun vader, 

zeiden ze: ‘O onze vader, de [gewichts]maat is ons geweigerd. 
Stuur daarom ons broertje met ons mee. Wij zullen dan [namelijk] 
wel de [gewichts]maat krijgen. En voorwaar, wij zullen zeker over 

hem waken.’ 

 

Uitleg: Toen zij terugkeerden naar hun vader, vertelden zij hem over 
de manier waarop al-‘aziez [de minister, d.w.z. Yousoef] ze vereerd 
had. Zij zeiden vervolgens: ‘Hij zal ons in de toekomst niets meer 
geven, behalve als ons broertje over wie wij hem hebben verteld, met 
ons is. Stuurt u hem daarom met ons mee. Wij zullen dan met 
overvloedig voedsel terugkomen en wij beloven u dat wij over hem 
zullen hoeden.’ 
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ُ َخۡۡيٌ   ِخيهِ ِمن َقۡبُل فَٱللَّ
َ
ٰٓ أ ِمنُتُكۡم لََعَ

َ
قَاَل َهۡل َءاَمُنُكۡم َعلَۡيهِ إَِّلَّ َكَمآ أ
رۡ 
َ
ُۖ وَُهَو أ  ٦٤َحُم ٱلرَِّٰۡحِنَي  َحٰفِٗظا

64. Hij zei: ‘Zou ik hem aan jullie moeten toevertrouwen net zoals 
ik zijn broer voorheen aan jullie heb toevertrouwd? Allaah is 

echter de Beste Beschermer. En Hij is de Barmhartigste van de 
barmhartigen.’ 

 

Uitleg: Hun vader vroeg ze: ‘Hoe kan ik Benjamin aan jullie 
toevertrouwen, terwijl ik eerder al zijn broer Yousoef [Jozef] aan jullie 
heb toevertrouwd? Jullie beloofden toen plechtig om over hem te 
hoeden, maar jullie vervulden jullie belofte niet. Ik vertrouw jullie 
plechtige belofte noch jullie bescherming. Ik vertrouw echter op de 
Bescherming van Allaah. Hij is de Beste Beschermer en de Meest 
Genadevolle Barmhartige. Ik hoop dat Hij mij genadig gestemd zal 
zijn, hem zal beschermen en hem naar mij zal laten terugkeren.’ 

  


