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Wij danken Allaah  en loven Hem voor de vele 
gunsten waarmee Hij Zijn schepsels voorziet. Vanonder 
Zijn ontelbare gunsten is de Nobele Qor’aan die Hij naar 
ons zond om ons vanuit de duisternissen van ongeloof 
naar het licht van de islaam te leiden. 

De Nobele Qor’aan is geopenbaard als leiding voor de 
mensheid. Erin worden regels en wetgevingen 
verduidelijkt, en erin zijn verhalen die lessen zijn voor 
ons. Een bijzondere plaats is weggelegd voor soerah Al-
kahf (hoofdstuk De grot). De Profeet  zei: 

“Degene die soerah Al-kahf op vrijdag reciteert, zal een licht hebben, 
dat hem verlicht van deze vrijdag tot de volgende (vrijdag).”1 

Om de moslim te motiveren en stimuleren om deze 
mooie soennah van het lezen van soerah Al-kahf in ere te 
houden. Hebben wij ervoor gekozen dit hoofdstuk 
afzonderlijk uit te geven. 

 
1 Overgeleverd door Bayhaqie en Hakiem. Authentiek verklaard door 
shaykh al-Albaanie. 



 

 

Deze vertaling en uitleg is ontleend uit ons omvangrijke 
reeks Nederlandse vertaling van de betekenissen van de Nobele 
Qor’aan met een verhelderende uitleg van elk vers. Soerah Al-kahf 
is te vinden in Djoez’ 15 en Djoez’ 16. 
Wij danken tot slot de vertaler van deze reeks, drs. 
Mohamed Bendaoud, voor zijn inzet en zorg in het tot 
stand brengen van deze geweldige vertaling. 

Wij vragen Allaah  dit werk van ons te accepteren en de 
lezers te voorzien van kennis en inzicht, en deze op te 
doen volgen met goede daden.
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Hoofdstuk 18: De grot  
[Al-kahf] 

 

ِ ٱ �  لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ
In de Naam van Allaah, de Meest Barmhartige, de 

Meest Genadevolle. 

 

ُۥ  ٰ َ�ۡبِدهِ ٱلِۡكَ�َٰب َولَۡم َ�َۡعل �َّ نَزَل َ�َ
َ
ِٓي أ ِ ٱ�َّ ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ

 ١ِعوََجۜا  
1. Alle lof is aan Allaah, Degene Die het Boek heeft 

neergezonden aan Zijn dienaar, en erin geen enkele 
afwijking heeft gemaakt. 

Uitleg: Allaah wordt geprezen met Zijn Eigenschappen, 
die allemaal Eigenschappen van volmaaktheid zijn, en 
met Zijn zichtbare en onzichtbare gunsten van zowel 
religieuze als wereldse aard. Hij is Degene Die Verdienstig 
is door naar Zijn dienaar en boodschapper Mohammad 
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 de Qor’aan neer te zenden. Deze Qor’aan heeft Hij 
geen enkele afwijking van de waarheid laten bevatten. 

ِيَن  َ�ّيِمٗ  َ ٱلُۡمۡؤمِنَِ� ٱ�َّ نُۡه َو�ُبَّ�ِ ُ ٗسا َشِديٗدا ّمِن �َّ
ۡ
ُنِذَر بَأ ا ّ�ِ

ۡجًرا َحَسٗنا  
َ
نَّ لَُهۡم أ

َ
لَِ�ِٰت أ ٰ ِٰكثَِ� �ِيهِ  ٢َ�ۡعَملُوَن ٱلصَّ  مَّ

بَٗدا   
َ
�٣ 

2. Correct [heeft Hij  hem gemaakt], om te 
waarschuwen voor een ernstige bestraffing bij Hem 

vandaan. En om de gelovigen, die goede daden 
verrichten, te verblijden dat er voor hen voorwaar 
een voortreffelijke beloning zal zijn. 3. Waarin ze 

voor altijd zullen voortbestaan. 

Uitleg: Allaah heeft er een rechtgeaard Boek van 
gemaakt, dat geen verschil of tegenstrijdigheid bevat. Om 
de ongelovigen te waarschuwen voor een hevige kwelling 
van Hem afkomstig. En om degenen die overtuigd zijn 
van Allaah en Zijn Boodschapper, die de goede daden 
verrichten, te verheugen met het nieuws dat er voor hen 
een rijkelijke beloning zal zijn, namelijk het paradijs. Zij 
zullen in deze genieting verblijven en deze nooit verlaten. 
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ا   ُ َوَ�ٗ ََذ ٱ�َّ ِيَن قَالُواْ ٱ�َّ  ٤َو�ُنِذَر ٱ�َّ
4. En om degenen te waarschuwen die zeiden: ‘Allaah 

heeft een kind genomen.’ 

Uitleg: En om er de afgodenaanbidders mee te 
waarschuwen, die zeggen: ‘Allaah heeft een zoon 
genomen.’ 
 

ا لَُهم بِهِۦ مِۡن ِعلٖۡ� َوَ� �بَآ�ِهِۡمۚ َكُ�َۡت َ�َِمٗة َ�ُۡرُج مِۡن   مَّ
 ٰ فَۡ�

َ
 ٥هِهِۡمۚ إِن َ�ُقولُوَن إِ�َّ َكِذبٗا  أ

5. Zij hebben er geen enkele kennis over, noch hun 
voorvaderen. Ernstig is het woord dat uit hun monden 

komt. Zij spreken niets anders dan leugens uit. 

Uitleg: Deze afgodenaanbidders bezitten geen enkele 
kennis over hun bewering dat Allaah een zoon heeft 
genomen. En ook hun voorgangers, die zij imiteren, 
bezaten die kennis niet. Wat een groot woord is deze 
schandalige uitspraak die uit hun monden komt. Zij doen 
niets anders dan leugenachtige uitspraken. 
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َّۡم يُۡؤمِنُواْ بَِ�َٰذا ٱۡ�َِديِث  ٰٓ َءاَ�ٰرِهِۡم إِن ل فَلََعلََّك َ�ِٰخٞع �َّۡفَسَك َ�َ
َسًفا  

َ
 ٦أ

6. Wellicht dat jij dus tot je eigen dood [veroorzakend] 
toe uit verdriet zult treuren na hen, omdat zij niet 

geloven in dit betoog. 

Uitleg: O Boodschapper, wellicht dat jij jezelf naar de 
ondergang helpt uit bezorgdheid en verdriet omdat de 
mensen van jouw volk zich afwenden van jou en je de rug 
toekeren, vanwege het feit dat zij niet geloven in deze 
Qor’aan en er niet naar handelen. 
 

ۡحَسُن 
َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
ََّها ِ�َۡبلُوَُهۡم � �ِض زِ�نَٗة ل

َ
إِنَّا َجَعلۡنَا َما َ�َ ٱۡ�

 ٧َ�َمٗ�  
7. Voorwaar, alles wat er op de aarde is, hebben Wij ter 
verfraaiing ervan gemaakt, om ze te beproeven; wie van 

ze het beste is in daden. 

Uitleg: Wij hebben alles wat zich op het aardoppervlak 
bevindt aan schepsels als een versiering ervan gemaakt, en 
als profijt voor de bewoners ervan. Om ze te beproeven: 
wie van ze beter handelt naar Onze gehoorzaamheid, en 
wie van ze slechter handelt naar zonden. En Wij zullen 
eenieder vergelden met wat hij verdient. 
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 ٨  �نَّا لََ�ٰعِلُوَن َما َعلَۡيَها َصعِيٗدا ُجُرًزا 
8. En Wij zullen zeker alles wat erop is tot een woeste 

grond maken. 

Uitleg: En bij de afloop van de wereld zullen Wij alle 
versiering die zich op aarde bevindt tot zand maken die 
geen begroeiing bevat. 
 

ِ� ۡصَ�َٰب ٱلَۡكۡهِف َوٱلرَّ
َ
نَّ أ

َ
ۡم َحِسۡبَت أ

َ
يِم َ�نُواْ مِۡن َءاَ�ٰتِنَا  أ

 ٩َعَجبًا  
9. Of denk je dat de mensen van de grot en het paneel 

[met opschrift] deel uitmaken van onze 
verbazingwekkende Tekenen? 

Uitleg: O Boodschapper, denk niet dat het verhaal van 
de mensen van de grot en het paneel waarop hun namen 
staan geschreven verbazingwekkend en vreemd is voor 
Onze Tekenen. De schepping van de hemelen en de aarde 
is voorwaar verbazingwekkender dan dat. 
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نَك  ُ َوى ٱلۡفِۡتيَُة إَِ� ٱلَۡكۡهِف َ�َقالُواْ َر�َّنَآ َءاتِنَا مِن �َّ
َ
رَۡ�َٗة  إِۡذ أ

ۡمرِنَا رََشٗدا  
َ
 ١٠وََهّيِۡئ َ�َا مِۡن أ

10. Toen de jongemannen hun onderkomen zochten in 
de grot, zeiden zij: ‘Onze Heer, schenk ons een genade 
van Uw Zijde. En bereid uit onze toestand wat juist is 

voor ons.’ 

Uitleg: O Boodschapper, herinner toen de gelovige 
jongemannen hun toevlucht zochten in de grot. Zij waren 
namelijk bang dat de mensen van hun volk ze zouden 
beproeven, en ze zouden dwingen om de afgodsbeelden 
te aanbidden. Daarom zeiden zij: ‘O onze Heer, schenk 
ons een Genade bij U vandaan, waarmee U ons 
standvastig maakt en waarmee U ons behoedt voor het 
kwaad. En vergemakkelijk voor ons het correcte pad dat 
ons leidt naar de daden die U behagen, waardoor wij 
welbewust zullen zijn en niet dwalend.’ 
 

ٰٓ َءاذَانِهِۡم ِ� ٱ �ۡنَا َ�َ  ١١لَۡكۡهِف ِسنَِ� َعَدٗدا  فََ�َ
11. Wij bedekten vervolgens hun oren [in een diepe 

slaap] in de grot, gedurende een aantal jaren. 

Uitleg: Wij wierpen een diepe slaap over ze, en zij 
brachten zo vele jaren door in de grot. 
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َمٗدا   ُ�مَّ َ�َعۡثَ�ُٰهۡم  
َ
ۡحَ�ٰ لَِما َ�ِثُٓواْ أ

َ
يُّ ٱۡ�ِۡز�َۡ�ِ أ

َ
 ١٢ِ�َۡعلََم أ

12. Daarna wekten Wij ze, om aan te tonen welke van 
de twee partijen nauwkeuriger was wat hun 

verblijfsduur betreft. 

Uitleg: Vervolgens wekten Wij ze uit hun slaap, om zo 
aan de mensen te tonen wat Wij al in de eeuwigheid 
wisten. Zodat men kan onderscheiden welke van de twee 
partijen, die van mening verschilden over de duur van hun 
verblijf, een preciezere berekening heeft. En of zij er nu 
een dag, een gedeelte van een dag of langere periode 
hebben verbleven. 
 

ُهۡم فِۡتيٌَة َءاَمنُواْ بَِرّ�ِهِۡم   � إِ�َّ ُهم بِٱۡ�َّقِ
َ
ُۡن َ�ُقصُّ َعلَۡيَك َ�بَأ َّ�

 ١٣َوزِۡدَ�ُٰهۡم ُهٗدى  
13. Wij vertellen jou hun bericht met de waarheid. 

Voorwaar, zij waren jongemannen die geloofden in 
hun Heer. En Wij vermeerderden hun leiding. 

Uitleg: O Boodschapper, Wij verhalen aan jou hun 
nieuws met eerlijkheid. De mensen van de grot waren 
jongemannen die hun Heer geloofden en Zijn Bevel 
opvolgden. En Wij vermeerderden voor ze de leiding en 
standvastigheid op de waarheid. 
 



Hoofdstuk 18: De grot  
[Al-kahf] 

 َكْھفِ السورة 

 

14 

 

َ�َٰ�ِٰت  ٰ قُلُو�ِهِۡم إِۡذ قَاُمواْ َ�َقالُواْ َر�ُّنَا رَبُّ ٱلسَّ َوَرَ�ۡطنَا َ�َ
�ِض لَن نَّۡدُعَواْ مِن ُدونِهِۦٓ إَِ�ٰٗهاۖ لََّقۡد قُلۡنَآ إِٗذا َشَطًطا  

َ
 ١٤َوٱۡ�

14. En Wij versterkten hun harten toen ze opstonden om 
vervolgens te zeggen: ‘Onze Heer is de Heer van de 
hemelen en de aarde. Wij zullen behalve Hem geen 

enkele [af]god aanroepen. Wij zouden anders voorzeker 
een buitensporige uitspraak hebben gedaan. 

Uitleg: En Wij versterkten hun harten met het geloof en 
Wij verstevigden hun wilskracht, toen zij opstonden voor 
de ongelovige koning. Hij nam het ze kwalijk dat zij de 
afgodsbeelden niet aanbaden. Zij zeiden toen tegen hem: 
‘Onze Heer, Die wij aanbidden, is de Heer van de 
hemelen en de aarde. Wij zullen geen enkele andere god 
dan Hem aanbidden. Als wij iets anders dan dit zouden 
zeggen, dan zouden wij een onrechtvaardige uitspraak 
hebben gedaan die ver verwijderd is van de waarheid.’ 
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تُوَن َعلَۡيهِم  َهُٰٓؤَ�ِٓء قَۡومُ 
ۡ
َّۡوَ� يَ� َُذواْ مِن ُدونِهِۦٓ َءالَِهٗةۖ ل نَا ٱ�َّ

ِ َكِذبٗا    ٰى َ�َ ٱ�َّ ِن ٱفَۡ�َ ۡظلَُم مِمَّ
َ
� َ�َمۡن أ ٖ  ١٥�ُِسلَۡ�ٰنِۢ بَّ�ِ

15. Diegenen zijn ons volk. Zij hebben behalve Hem 
[af]goden genomen. Waarom komen ze niet met een 

duidelijk argument voor ze? Wie is er dus 
onrechtvaardiger dan wie een leugen heeft verzonnen 

over Allaah? 

Uitleg: Vervolgens zeiden zij tegen elkaar: ‘Dit is ons 
volk. Zij hebben voor zichzelf andere goden dan Allaah 
genomen. Waarom komen ze niet met een duidelijk 
bewijs voor hun aanbidding ervan. Niemand is immers 
onrechtvaardiger dan wie een leugen over Allaah verzint 
door een deelgenoot aan Hem toe te kennen in Zijn 
aanbidding.’ 
  


