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DAGELIJKSE KORANSTUDIE TIJDENS DE RAMADAAN 

Hoofdstuk 8, Al-Anfāl – De Vrijwillige Giften 

45  O jullie die geloven, wees moedig wanneer jullie een leger ontmoeten, en 
gedenk Allah vaak, opdat jullie succesvol zullen zijn.  

46  En gehoorzaam aan Allah en Zijn Boodschapper en redetwist niet onderling, 
opdat jullie niet ontmoedigd raken en jullie macht verdwijnt; en wees standvastig. 
Allah is zeker met de standvastigen.  

Noot: Volgens een wiskundige theorie, als twee legers, elk met een kracht van 1 eenheid, 
afzonderlijk en ongecoördineerd tegen een vijand vechten, en niet eensgezind, dan is hun 
totale kracht tegen de vijand niet 2 eenheden, maar 1,41 eenheden (de vierkantswortel 
van 2). 

  

47  En wees niet als degenen die uitbundig uit hun huizen kwamen om gezien te 
worden door de mensen, en zij verhinderen (mensen) om Allah’s weg te gaan. En 
Allah omvat wat zij doen.   

Noot: Dit verwijst duidelijk naar het leger van de Qoereish, die met grote uitbundigheid 
erop uittrokken om Medina te vernietigen. 

  

61  En wanneer zij tot vrede neigen, neig daar dan ook toe, en vertrouw op Allah. 
Waarlijk, Hij is de Horende, de Wetende.  

Noot: Als de vijand vrede aanbiedt, moeten moslims die accepteren.  
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 62  En wanneer het hun bedoeling is u te misleiden, dan is Allah waarlijk 
voldoende voor u. Hij is het Die u sterkte met Zijn hulp en met de gelovigen.  

Noot: De misleiding heeft betrekking op wat het vorige vers zegt. Het betekent, als zij 
van plan zijn u te misleiden onder de mantel van vrede, zelfs in een dergelijk geval moet 
men de vrede accepteren. 

  

63  En Hij heeft hun harten verenigd. Al had u alles uitgegeven wat zich op de 
aarde bevindt, dan had u hun harten niet kunnen verenigen, maar Allah heeft ze 
verenigd. Hij is waarlijk Machtig, Wijs.  

Noot: Eenheid is een zegen die men niet door menselijke inspanning kan bereiken. 

  

64  O Profeet, Allah is voldoende voor u en voor degenen van de gelovigen die u 
volgen. 
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