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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 vierentwintigste deel van een reeks vertalingen. Djoez’ 
7 bevat de hoofdstukken 5 (vanaf vers 82) tot en met 6 (vers 110) 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   مِنَ  بِا�ِ  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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 َمائَِدةِ الْ  سورة
Hoofdstuk 5: De gevulde tafel  

[Al-maa’idah] 
 

 

ْۖ َوَ�َِجَدنَّ   ُ�وا َ�ۡ
َ
ِيَن أ ِيَن َءاَمنُواْ ٱۡ�َُهوَد َوٱ�َّ َشدَّ ٱ�َّاِس َعَ�َٰوٗة لِّ�َّ

َ
َ�َِجَدنَّ أ

ِيَن قَالُٓواْ إِنَّا  ِيَن َءاَمنُواْ ٱ�َّ ٗة لِّ�َّ َودَّ قَۡرَ�ُهم مَّ
َ
يِسَ�  أ نَّ مِۡنُهۡم قِّسِ

َ
نََ�َٰرٰىۚ َ�ٰلَِك بِأ

وَن  �َُّهۡم َ� �َۡستَۡكِ�ُ
َ
 ٨٢َورُۡهبَاٗ�ا َو�

82. Je zult vast en zeker ondervinden dat de joden en degenen die 
afgoderij belijden de mensen zijn met de hevigste vijandigheid 

voor degenen die geloven. En je zult vast en zeker ondervinden dat 
degenen die zeggen: ‘Voorwaar, wij zijn christenen’, degenen zijn 

met de meest nabije genegenheid voor degenen die geloven. Dat is 
omdat er priesters en monniken onder hen zijn, en omdat zij zich 

niet hoogmoedig opstellen. 

 
Uitleg: O Boodschapper, jij zult ondervinden dat zowel de joden als 
degenen die deelgenoten aan Allaah hebben toegekend - zoals de 
afgodenaanbidders en anderen - de mensen zijn met de hevigste 
vijandigheid voor degenen die jou geloven, in jou geloven en jou 
volgen. Dat is omdat zij koppig zijn, en de waarheid ontkennen en 
verachten. En jij zult ondervinden dat de mensen die met hun liefde 
het dichtst bij de moslims staan, degenen zijn die zeggen: ‘Wij zijn 
christenen.’ Dat is omdat er onder hen geleerden in hun religie zijn die 
ascetisch leven én aanbidders die toegewijd in hun kloosters 
verblijven. Bovendien zijn zij nederig en zijn zij niet te hooghartig om 
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de waarheid te accepteren. Zij zijn degenen die de boodschap van 
Mohammad  hebben geaccepteerd en erin geloven. 

 

ا َعَرُفواْ   ۡمِع مِمَّ ۡ�يُنَُهۡم تَفِيُض مَِن ٱ�َّ
َ
نزَِل إَِ� ٱلرَُّسوِل تََرىٰٓ أ

ُ
�ذَا َسِمُعواْ َمآ أ

� َ�ُقولُوَن َر�َّنَآ َءا هِِديَن  مَِن ٱۡ�َّقِ  ٨٣َمنَّا فَٱۡ�تُبۡنَا َمَع ٱلشَّٰ
83. En als zij datgene horen wat er naar de Boodschapper is 

neergezonden, zie je hun ogen stromen met tranen omdat zij de 
waarheid herkennen. Zij zeggen: ‘Onze Heer, wij geloven. Schrijf 

ons daarom op met de getuigen. 

 
Uitleg: Wat bewijst dat zij in liefde dicht bij de moslims staan, is dat 
de ogen van een groep onder hen met tranen overstroomden. Hiermee 
wordt de afvaardiging van de Abessijnen bedoeld, toen zij de Qor’aan 
hoorden. Zij raakten ervan overtuigd dat het de waarheid is die door 
Allaah  is neergezonden, geloofden in Allaah  en volgden Zijn 
Boodschapper . Zij smeekten Allaah om hen tijdens de 
Opstandingsdag te vereren door samen met de gemeenschap van 
Mohammad  tegen de andere gemeenschappen te getuigen. 

 

ن يُۡدِخلَنَا َر�ُّنَا َمَع  
َ
ِ َوَما َجآَءنَا مَِن ٱۡ�َّقِ َوَ�ۡطَمُع أ َوَما َ�َا َ� نُۡؤمُِن بِٱ�َّ

لِِحَ�  ٰ  ٨٤ٱلَۡقۡوِم ٱلصَّ
84. En waarom zouden wij niet geloven in Allaah en datgene wat 
tot ons is gekomen van de waarheid? En wij hopen erop dat onze 

Heer ons zal toelaten tot het rechtschapen volk.’ 

 
Uitleg: En zij zeiden: ‘Welk verwijt valt ons te maken vanwege ons 
geloof in Allaah en in de waarheid waarmee Mohammad  naar ons 
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is gekomen bij Allaah vandaan, en onze navolging van hem? En wij 
hopen erop dat onze Heer ons tijdens de Opstandingsdag samen met 
de mensen die gehoorzaam aan Hem waren zal toelaten tot Zijn 
paradijs.’ 

 

نَۡ�ُٰر َ�ٰ 
َ
ُ بَِما قَالُواْ َجنَّٰٖت َ�ۡرِي مِن َ�ۡتَِها ٱۡ� َ�ٰبَُهُم ٱ�َّ

َ
ِ�ِيَن �ِيَهاۚ َوَ�ٰلَِك  فَأ

 ٨٥َجَزآُء ٱلُۡمۡحِسنَِ�  
85. Daarom zal Allaah hen belonen, vanwege datgene wat ze 

zeiden, met tuinen waaronder de rivieren stromen, waarin ze voor 
altijd zullen verblijven. En dat is de beloning voor de weldoeners. 

 
Uitleg: Doordat ze vol trots hun geloof in de islaam uitten en door 
hun verzoek om te mogen behoren tot de rechtschapen mensen, 
beloonde Allaah hen met tuinen waarin kastelen en bomen zijn, 
waaronder de rivieren stromen. Zij zullen daarin eeuwig verblijven en 
deze nooit verlaten of ervan worden afgewend. Dat is de beloning 
voor hun weldaad in woord en daad. 

 

ۡصَ�ُٰب ٱۡ�َِحيِم 
َ
ٰٓ�َِك أ ْولَ

ُ
بُواْ بِـَٔاَ�ٰتِنَآ أ ِيَن َ�َفُرواْ َوَ�ذَّ  ٨٦َوٱ�َّ

86. En degenen die ongelovig waren en Onze Tekenen 
verloochenden, zij zijn de mensen van het hellevuur. 

 
Uitleg: En degenen die de Enigheid van Allaah  hebben 
verloochend, het profeetschap van Mohammad  hebben ontkend, 
en Zijn Tekenen die zijn neergezonden naar Zijn boodschappers 
hebben miskend, zij zijn de vuurbewoners, die daaraan onlosmakelijk 
verbonden zijn. 
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  َ ْۚ إِنَّ ٱ�َّ ُ لَُ�ۡم َوَ� َ�ۡعتَُدٓوا َحلَّ ٱ�َّ
َ
ِيَن َءاَمنُواْ َ� ُ�َّرُِمواْ َطّيَِ�ِٰت َمآ أ َها ٱ�َّ ُّ�

َ
�ٰٓ يَ

 ٨٧َ� ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡعتَِديَن 
87. O jullie die geloven, verbied niet de goedheden die Allaah voor 
jullie heeft toegestaan, en overschrijd niet. Voorwaar, Allaah houdt 

niet van de overtreders. 

 
Uitleg: O jullie die geloven, verklaar niet de goede zaken die Allaah 
voor jullie heeft toegestaan als verboden, zoals voedsel, drinken en het 
huwen van vrouwen. Hiermee zouden jullie immers de ruimte 
inperken die Allaah jullie heeft geschonken. Overschrijd bovendien 
niet de grenzen van datgene wat Allaah heeft verboden. Allaah houdt 
niet van de overschrijders. 

 

ِٓي  َ ٱ�َّ ُ َحَ�ٰٗ� َطّيِٗباۚ َوٱ�َُّقواْ ٱ�َّ ا َرَزَقُ�ُم ٱ�َّ نتُم بِهِۦ ُمۡؤمِنُوَن  َوُ�ُواْ مِمَّ
َ
 ٨٨أ

88. En eet van datgene waarvan Allaah jullie heeft voorzien, 
toegestaan en aangenaam. En vrees Allaah, Degene in Wie jullie 

geloven. 

 
Uitleg: O jullie die geloven, geniet van het goede, toegestane wat 
Allaah jullie heeft geschonken en gegeven, en vrees Allaah door Zijn 
Bevelen te gehoorzamen en Zijn Verboden te vermijden. Jullie geloof 
in Allaah verplicht jullie immers om Hem te vrezen en om te beseffen 
dat Hij over jullie hoedt. 
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َ
ُ بِٱللَّۡغوِ ِ�ٓ � د�ُُّم  َ� يَُؤاِخُذُ�ُم ٱ�َّ يَۡ�ٰنُِ�ۡم َوَ�ِٰ�ن يَُؤاِخُذُ�م بَِما َ�قَّ

ۡهلِيُ�ۡم  
َ
ۡوَسِط َما ُ�ۡطعُِموَن أ

َ
ةِ َمَ�ِٰكَ� مِۡن أ ۥٓ إِۡطَعاُم َعَ�َ َرتُُه ٰ يَۡ�َٰنۖ فََ�فَّ

َ
ٱۡ�

يَّا�ٖ� َ�ٰلَِك �َ 
َ
َّۡم َ�ِۡد فَِصيَاُم ثََ�ٰثَةِ � ۡو َ�ۡرِ�ُر رََ�بَةٖ� َ�َمن ل

َ
ۡو كِۡسَوُ�ُهۡم أ

َ
َرةُ  أ ٰ فَّ

ُ لَُ�ۡم َءاَ�ٰتِهِۦ   ُ ٱ�َّ يَۡ�ٰنَُ�ۡمۚ َكَ�ٰلَِك ُ�بَّ�ِ
َ
يَۡ�ٰنُِ�ۡم إِذَا َحلَۡفتُۡمۚ َوٱۡحَفُظٓواْ �

َ
�

 ٨٩لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُروَن  
89. Allaah houdt jullie niet verantwoordelijk voor jullie 

onbedoelde eden, maar Hij houdt jullie wel verantwoordelijk voor 
datgene waarover jullie moedwillige eden hebben afgelegd. De 
boetedoening daarvoor is het voeden van tien armen met het 

gemiddelde voedsel waarmee jullie je eigen gezinnen voeden, of 
[door] hen te kleden of een slaaf vrij te laten. Wie daar echter geen 

mogelijkheid toe vindt, dient dan drie dagen te vasten. Dat is de 
boetedoening voor jullie eden als jullie hebben gezworen. En waak 

over jullie eden. Dusdanig verduidelijkt Allaah voor jullie Zijn 
Verzen. Wellicht dat jullie dankbaar zullen zijn. 

 
Uitleg: O moslims, Allaah zal jullie niet straffen voor de eden waarvan 
jullie intentie niet is om ze te bekrachtigen, zoals sommigen van jullie 
zeggen: ‘Nee, bij Allaah…’ of ‘Jawel, bij Allaah…’ Hij zal jullie echter 
straffen voor de eden waarvan jullie in jullie harten de intentie hadden 
om ze te bekrachtigen. Als jullie je eed niet vervullen, dan wordt de 
zonde ervan door Allaah uitgewist door het uitvoeren van een 
boetedoening zoals Allaah voor jullie heeft voorgeschreven, door: 
• tien behoeftigen te voeden die hun benodigdheden niet 
bezitten en niet genoeg bezitten om in hun behoeften te voorzien. Aan 
elke arme wordt een halve saa‘ van het gemiddelde voedsel van de 
mensen van het land gegeven. [Een saa‘ is een gewichtsmaat dat 
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gelijkstaat aan viermaal een handvol met beide handen van een man 
met een gemiddeld postuur]; 
• of door hen te kleden. Voor elke arme wat volgens de 
gewoonte voldoet aan kleding; 
• of het vrijkopen van een slaaf. 
Wie zweert en zijn eed niet vervult, mag kiezen uit de drie genoemde 
zaken. Wie zich dat niet kan veroorloven, moet drie dagen vasten. Dat 
zijn dus de boetedoeningen voor het niet vervullen van jullie eden.  
O moslims, bescherm jullie eden door: 
• het vermijden van zweren; 
• het nakomen [van jullie eden] als jullie zweren; 
• een boetedoening te verrichten als jullie je eden niet nakomen. 
Net zoals Allaah voor jullie de regels van de eden en de boetedoening 
ervoor heeft verduidelijkt, zo ook verduidelijkt Hij voor jullie de regels 
van Zijn Religie, zodat jullie Hem zullen bedanken omdat Hij jullie 
geleid heeft naar het Rechte Pad. 

 

ۡزَ�ُٰم رِۡجٞس ّمِۡن  
َ
نَصاُب َوٱۡ�

َ
َما ٱۡ�َۡمُر َوٱلَۡميِۡ�ُ َوٱۡ� ِيَن َءاَمنُٓواْ إِ�َّ َها ٱ�َّ ُّ�

َ
�ٰٓ يَ

ۡيَ�ٰنِ   ٩٠ فَٱۡجتَنِبُوُه لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن َ�َمِل ٱلشَّ
90. O jullie die geloven, voorwaar, alle bedwelmende drank, en de 

kansspelen, en de offerstenen en de verlotingspijlen zijn 
gruweldaden van het werk van de Shaytaan [Satan]. Vermijd ze 

daarom. Wellicht dat jullie succesvol zullen zijn. 

 
Uitleg: O jullie die Allaah en Zijn Boodschapper geloven en volgens 
Zijn Voorschriften handelen, al het navolgende behoort tot de 
zondigheid en de verfraaiingen van de Shaytaan [Satan]: 
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• bedwelmende dranken. Hieronder wordt alles verstaan wat 
bedwelmend is en het verstand bedekt; 
• kansspelen. Hiermee wordt gokken bedoeld, maar omvat ook 
weddenschappen en dergelijke zaken die een vergoeding bevatten van 
beide partijen en die afhouden van het gedenken van Allaah; 
• offerstenen. Dat zijn de stenen waar de afgodenaanbidders 
eerbied voor hadden, maar ook wat wordt opgetrokken om aanbeden 
te worden en toenadering toe te zoeken; 
• verlotingspijlen. Dat zijn de pijlstokken die zij als loten 
gebruikten wanneer zij iets wilden ondernemen of er juist van wilden 
afzien. 
Blijf dus ver verwijderd van deze zondigheden. Hopelijk zullen jullie 
dan welslagen met het paradijs. 

 

ن يُوقَِع بَيۡنَُ�ُم ٱلَۡعَ�َٰوةَ وَٱۡ�َۡغَضآَء ِ� 
َ
ۡيَ�ُٰن أ َما يُرِ�ُد ٱلشَّ  ٱۡ�َۡمرِ وَٱلَۡميِۡ�ِ  إِ�َّ

نتَُهوَن  نتُم مُّ
َ
لَٰوةِ� َ�َهۡل أ ِ وََعِن ٱلصَّ ُ�ۡم َعن ذِۡكرِ ٱ�َّ  ٩١َو�َُصدَّ

91. Voorwaar, de Shaytaan [Satan] wil niets anders dan onderlinge 
vijandigheid en haat tussen jullie brengen door middel van de 

bedwelmende drank en de kansspelen, en  jullie afhouden van het 
gedenken van Allaah en van het gebed. Zullen jullie dus 

ophouden? 

 
Uitleg: De Shaytaan [Satan] wenst vijandigheid en haat onder jullie tot 
stand te brengen door het verfraaien van zondigheid, door het 
consumeren van alcoholische dranken en het deelnemen aan 
gokspellen. Als jullie verstand afwezig is na het drinken van 
bedwelmende drank of als jullie afgeleid zijn tijdens het deelnemen aan 
gokspellen, wendt hij jullie af van het gedenken van Allaah en van het 
gebed [as-salaat]. Houden jullie daar dus mee op. 
  




