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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 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 boekwerken1, van zowel 
vroegere als hedendaagse geleerden. 

 

1 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 
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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 veertiende deel van een reeks vertalingen. Djoez’ 17 
bevat de hoofdstukken 21 tot en met 22 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 

  

 
zijn er naslagwerken gebruikt die gespecialiseerd zijn in de verbuigingen en 
zinsontleding van de Qor’aan (I‘raab). 
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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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ًْنبِيَاءًِالأً سورة

Hoofdstuk 21: De profeten  
[Al-anbiyaa’] 

 

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

Genadevolle. 

 
ۡعرُِضوَنُُ ١ُٱقََۡتََبُلِلنَّاِسُِحَساُبُهۡمُوَُهۡمُِِفَُغۡفلَةُٖمُّ

1. Voor de mensen is hun eindafrekening genaderd, terwijl zij zich 
in onachtzaamheid afwenden. 

 

Uitleg: De tijd is genaderd om de mensen af te rekenen voor de daden 
die zij hebben vooruitgezonden. Desondanks leven de ongelovigen 
afgeleid van deze waarheid en afgewend van deze waarschuwing. 

 

ُٱۡسَتَمُعوهُُوَُهۡمُيَلَۡعُبوَنُُ َۡدٍثُإَِّلَّ ب ِِهمُُّمُّ ِنُرَّ ِنُذِۡكرُٖم  تِيِهمُم 
ۡ
٢َُماُيَأ

2. Er komt bij hun Heer vandaan geen enkele vernieuwde 
herinnering tot ze, of ze luisteren ernaar, terwijl ze spelen. 

 

Uitleg: Alles wat neerdaalt van de Qor’aan en voor hen wordt 
gereciteerd om als vernieuwende vermaning te dienen, daar luisteren 
ze spelend en spottend naar. 
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ِۡثلُُكۡمُُۖۡ ُبَََشُٞم  ِيَنَُظلَُمواَُْهۡلَُهََٰذآُإَِّلَّ واُْٱنلَّۡجَوىُٱَّلَّ ََسُّ
َ
َوأ ََّلهَِيٗةُقُلُوبُُهۡمُۗۡ

فَُ
َ
وَنُُأ نُتۡمُُتۡبِِصُ

َ
ۡحَرَُوأ ِ تُوَنُٱلس 

ۡ
٣َُتأ

3. Terwijl hun harten afgeleid zijn. En de onrechtplegers voeren in 
het geheim een gesprek: ‘Hij is toch niets anders dan een mens net 

als jullie? Jullie gaan toch niet af op tovenarij, terwijl jullie  
[ernaar] kijken?’ 

 

Uitleg: Hun harten zijn onachtzaam over de Nobele Qor’aan, en 
bezig met de valsheden en de begeertes van het wereldse leven. Zij 
begrijpen niet wat erin staat. Integendeel! De onrechtplegers van 
Qoraish kwamen bijeen voor een geheime kwestie, namelijk het 
verspreiden van berichten waarmee ze de mensen konden afhouden 

van het geloven in Mohammad . Dit door het verspreiden van 
geruchten dat hij slechts een mens is als zij, die in niets van hen 
verschilt, en dat de Qor’aan waarmee hij is gekomen tovenarij is: ‘Hoe 
kunnen jullie dus naar hem toekomen en hem volgen, terwijl jullie zien 
dat hij een mens is als jullie?’ 

 

ِميُعُٱلَۡعلِيُمُُ ۡرِضُِۖوَُهَوُٱلسَّ
َ
َمآءَُِوٱۡۡل َُيۡعلَُمُٱلَۡقۡوَلُِِفُٱلسَّ ِ ٤ُقَاَلَُرّب 

4. Hij zei: ‘Mijn Heer kent elke uitspraak in de hemel en de aarde. 
En Hij is de Alhorende, de Alwetende.’ 

 

Uitleg: De Profeet  verwees de kwestie terug naar Zijn Heer  en 
zei: ‘Mijn Heer kent elk woord in de hemel en de aarde, en Hij weet 
wat jullie in het geheim hebben besproken. Hij is de Alhorende van 
jullie woorden en de Alwetende van jullie situaties.’  

Hierin zit een waarschuwing voor ze en een aanzegging. 
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تَِناُبِآيٍَةَُكَماُُ
ْ
اهُُبَْلُُهَوَُشاِعٌرُفَلَْيأ ْحََلٍمُبَِلُافََْتَ

َ
ْضَغاُثُأ

َ
 بَْلُقَالُواُأ

لُونَُ وَّ
َ
رِْسَلُاْۡل

ُ
ُ ٥ أ

5. Integendeel! Zij zeiden: ‘Het zijn slechts vage dromen. 
Integendeel! Hij heeft hem verzonnen. Integendeel! Hij is een 
dichter. Laat hem daarom met een teken naar ons komen, net 

zoals [waarmee] de eersten zijn gezonden.’ 

 

Uitleg: Integendeel! De ongelovigen ontkenden de Qor’aan. 
Sommigen zeiden: ‘Het is een wirwar van dromen, die geen waarheid 
bevatten.’ Anderen zeiden: ‘Het is een verzinsel en een leugen, en het 
is geen openbaring.’ En weer anderen zeiden: ‘Voorwaar, Mohammad 
is een dichter en dit waarmee hij is gekomen, is poëzie. Als hij wil dat 
wij hem geloven, laat hem dan een tastbaar wonder brengen, zoals de 
vrouwtjeskameel van Saalih, de tekenen van Moesaa [Mozes] en ‘Iesaa 
[Jezus], en datgene waarmee de boodschappers voor hem zijn 
gekomen.’ 

 

َفُهۡمُيُۡؤِمُنوَنُُُ
َ
أ ُۡۖٓ ۡهلَۡكَنََٰها

َ
ِنُقَۡريٍَةُأ ٦َُمآَُءاَمَنۡتَُقۡبلَُهمُم 

6. Geen enkele stad die Wij vóór hen hebben vernietigd, geloofde. 
Zullen zij dan wel geloven? 

 

Uitleg: Geen enkele stad die de ongelovigen van Qoraish is 
voorgegaan, heeft geloofd nadat de wonderen waar de inwoners om 
vroegen, werden verwezenlijkt. Integendeel! Zij verloochenden en Wij 
vernietigden ze. Zullen de inwoners van Mekka dan wel geloven als de 
wonderen waarom zij verzoeken verwezenlijkt worden? Welnee, zij 
zullen niet geloven. 
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ِْكرُِإِنُُكنُتْمََُّلُُ ْهَلُاَّل 
َ
لُواُأ
َ
فَاْسأ ُنُّوِِحُإََِلِْهْمُۖۡ ُرَِجاَّلا رَْسلَْناَُقبْلََكُإَِّلَّ

َ
َوَماُأ

ُ ٧ َتْعلَُمونَُ
7. En Wij hebben vóór jou slechts mannen gezonden aan wie Wij 

openbaarden. Vragen jullie het dan aan de mensen van de 
vermaning als jullie niet weten. 

 

Uitleg: O Boodschapper, Wij hebben vóór jou slechts mannen van 
de mensen gezonden aan wie Wij openbaarden. Wij hebben geen 
engelen gezonden. O ongelovigen van Mekka, vraag dus de geleerden 
van de vroegere, neergezonden boeken als jullie daar onwetend over 
zijn. 

 

َعاَمَُوَماََُكنُواَُْخَِِٰلِينَُ ُكلُوَنُٱلطَّ
ۡ
ُيَأ ٨َُُُوَماَُجَعلَۡنَُٰهۡمَُجَسٗداَُّلَّ

8. En Wij hebben van ze niet slechts lichamen gemaakt die geen 
voedsel eten. En zij waren niet onsterfelijk. 

 

Uitleg: En Wij hebben deze boodschappers vóór jou niet buiten de 
menselijke natuur laten treden, door geen voedsel en drinken nodig te 
hebben, noch waren zij eeuwigdurend en onsterfelijk. 

 

ۡهلَۡكَناُٱلُۡمۡۡسِفنَِيُُ
َ
ََّشآُءَُوأ جنَۡيَنَُٰهۡمَُوَمنُن

َ
َُصَدقَۡنَُٰهُمُٱلۡوَۡعَدُفَأ ٩ُُثمَّ

9. Vervolgens vervulden Wij Onze Belofte aan ze; Wij redden dus 
zowel hen als degenen die Wij wilden. En Wij vernietigden de 

buitensporigen. 
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Uitleg: Vervolgens maakten Wij voor de profeten en hun volgelingen 
datgene waar wat Wij ze hadden beloofd aan overwinning en redding. 
En Wij vernietigden degenen die buitensporig waren tegen zichzelf 
door hun ongeloof aan hun Heer. 

 

فَََلَُتۡعِقلُوَنُُ
َ
نَزنۡلَآُإََِلُۡكۡمُكَِتَٰٗباُفِيهُِذِۡكرُُكۡمُۚۡأ

َ
١٠ُلََقۡدُأ

10. Wij hebben voorzeker een boek aan jullie neergezonden dat 
jullie roem bevat. Denken jullie dan niet na? 

 

Uitleg: Wij hebben deze Qor’aan aan jullie neergezonden. Hij bevat 
jullie macht en jullie eer tijdens zowel het wereldse leven als in het 
hiernamaals, mits jullie je door hem laten herinneren. Begrijpen jullie 
niet waarmee Ik jullie heb bevoordeeld boven anderen? 

 

اَُءاَخرِيَنَُُوَكۡمُقََصۡمَناُِمنُقَۡريَةُٖ نَاَُبۡعَدَهاُقَۡوما
ۡ
نَشأ
َ
١١ََُكنَۡتَُظالَِمٗةَُوأ

11. En hoeveel steden die onrechtvaardig waren, hebben Wij wel 
niet gebroken? En Wij hebben na hen andere volkeren 

voortgebracht. 

 

Uitleg: Van veel steden waren de inwoners onrechtplegend doordat 
ze ongelovig waren aan datgene waarmee hun boodschappers waren 
gekomen. Daarom vernietigden Wij ze met een kwelling die ze 
allemaal uitroeide. En Wij lieten na hen een ander volk dan dit volk 
ontstaan. 
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َسَنآُإَِذاُُهمُم ُِ
ۡ
واُْبَأ َحسُّ

َ
آُأ ١٢ُۡنَهاُيَۡرُكُضوَنُُفَلَمَّ

12. Toen zij vervolgens Onze bestraffing aanschouwden, renden ze 
er plots voor weg. 

 

Uitleg: Toen deze onrechtplegers Onze ernstige kwelling op ze zagen 
neerkomen en zijn voortekenen aanschouwden, vluchtten zij 
plotseling gehaast weg uit hun stad. 

 

لُونَُ
َ
تْرِْفُتْمُفِيهَُِوَمَساكِنُِكْمُلََعلَُّكْمُتُْسأ

ُ
َُماُأ ُ ١٣ ََّلُتَْرُكُضواَُوارِْجُعواُإََِلَٰ

13. Ren niet weg, en keer terug naar datgene waarin jullie 
welvarend zijn gemaakt en naar jullie verblijven. Wellicht dat jullie 

zullen worden gevraagd. 

 

Uitleg: Zij werden in die toestand geroepen: ‘Ren niet weg en keer 
terug naar jullie lusten en jullie genieting in jullie wereld van afleiding 
en jullie gebouwde huizen. Misschien wordt jullie iets gevraagd van 
jullie wereldse leven.’  

Deze uitspraak is bij wijze van sarcasme en spot met hen. 

 

 ١٤قَالُواَُْيََٰوۡيلََنآُإِنَّاُُكنَّاَُظَٰلِِمنَيُُ
14. Zij zeiden: ‘O wee ons! Voorwaar, wij waren onrechtplegers.’ 

 

Uitleg: Zij konden niets anders antwoorden dan hun misdaad te 
erkennen en te zeggen: ‘O dit is onze ondergang! Wij hebben onszelf 
onrecht aangedaan door ons ongeloof.’ 
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َُٰ اَُخَِٰمِديَنَُُفَماَُزالَتُت ِلَۡكَُدۡعَوى َُجَعلَۡنَُٰهۡمَُحِصيدا َٰ ١٥ُُهۡمَُحَّتَّ
15. Dit bleef vervolgens hun uitroep, totdat Wij van ze een 

uitgedoofde oogst maakten. 

 

Uitleg: Zij bleven hun aanroeping met de ondergang en de erkenning 
van hun onrecht tegen zichzelf herhalen, totdat Wij ze als een geoogst, 
uitgeblust en levenloos gewas maakten. O toegesprokenen, wees er 

dus gewaarschuwd voor om jullie verloochening van Mohammad  
voort te zetten. Want dan zal hetzelfde op jullie neerkomen als wat is 
neergekomen op de gemeenschappen vóór jullie. 

 

ۡرَضَُوَماُبَيَۡنُهَماَُلَٰعِبنَِيُُ
َ
َمآَءَُوٱۡۡل ١٦َُوَماَُخلَۡقَناُٱلسَّ

16. En Wij hebben de hemel en de aarde, en wat zich tussen beide 
bevindt, niet spelenderwijs geschapen. 

 

Uitleg: En Wij hebben de hemel, de aarde en wat zich tussen beide 
bevindt niet zinloos en met valsheid geschapen. Integendeel! Maar om 
het bewijs tegen jullie - o mensen - te leveren. Zodat jullie lering 
trekken uit dat alles en weten dat niets lijkt op Wie dat heeft geschapen, 
en dat de aanbidding alleen Hem past. 

 

َٰعِلنَِيُُ نَّآُإِنُُكنَّاَُف ُ َۡذَنَُٰهُِمنَُّلَّ َّتَّ نُنَّتَِّخَذُلَۡهٗواَُّلَّ
َ
َرۡدنَآُأ

َ
١٧ُلَۡوُأ

17. Als Wij vermaak hadden willen nemen, dan hadden We dat 
kunnen nemen bij Ons vandaan, maar Wij zouden dat nooit doen. 

 


