
Vasten – 13 
 

Hoofdstuk 13, Al-Ra‘d – De Donder 

 
8  Allah weet wat iedere vrouw draagt, en hetgeen waarin de baarmoeders tekort schieten bij 
voltooiing en hetgeen zij doen groeien. En alles heeft bij Hem een maatstaf. 
 

Noot: De baarmoeders schieten tekort wanneer er geen zwangerschap plaatsvindt. De 
fysieke wet van de natuur wordt hier aangehaald met een diepere verwijzing naar de 
geestelijke wet, volgens welke sommigen een nieuwe geboorte ontvangen door 
middel van de Profeet en anderen niet. 

 
 
9  De Kenner van het ongeziene en het geziene, de Grootse, de Allerhoogste. 
 
10  Degene uit jullie midden die het woord verbergt is (voor Hem) gelijk aan degene die 
openlijk spreekt, en degene die zich bij nacht verbergt en (degene die) voorttrekt gedurende 
de dag. 
 

Noot: Een algemene wet wordt vermeld om een diepere verwijzing duidelijk te maken 
naar de geheime en openlijke plannen tegen de Profeet en naar de vijanden die hem 
dag en nacht naar het leven stonden. Een studie van zijn levensgeschiedenis laat zien 
dat degenen die op zijn leven uit waren hem soms stiekem volgden wanneer hij 
uitging in de vroege ochtenduren om te bidden, en hem soms openlijk overdag 
volgden met een kwade bedoelingen. 

 
 
11  Voor hem zijn er (engelen) die de gevolgen (van zijn daden) beschermen, voor hem en 
achter hem, die hem beschermen op Allah’s bevel. Allah verandert de omstandigheden van 
een volk zeker niet, totdat zij hun eigen omstandigheden veranderen. En wanneer Allah 
kwaad voorheeft met een volk, is het niet mogelijk dit af te wenden, en buiten Hem hebben 
zij geen beschermer. 
 

Noot: Hoewel dit zonder twijfel een algemene stelling is, bevat deze ook een diepere 
zinspeling op de bescherming die Allah speciaal aan de Profeet gaf tegen de talloze 
vijanden waartussen hij dag en nacht leefde. Moe‘aqqibāt (“engelen die de gevolgen 
beschermen”) kan ook vertaald worden als degenen die elkaar volgen. Dat zijn de 
engelen die in 6:61 genoemd worden als hafazah, of hoeders, en als kirām-an kātibīn, 
of de eerzame vastleggers, in 82:11, 12. Zij beschermen de gevolgen van de daden 
van de mens en daarom wordt van hen gezegd dat zij hem beschermen. Dat wil 
zeggen dat zij hem op Allah’s bevel beschermen, ongeacht wat hij ook doet. 

 



12  Hij is het Die jullie de bliksem laat zien die angst en hoop veroorzaakt en (Die) de dichte 
wolken brengt. 
 
13  En de donder roemt Zijn glorie, en zo ook de engelen uit ontzag voor Hem. En Hij stuurt 
de bliksemschichten en velt daarmee wie het Hem behaagt, en toch redetwisten zij over 
Allah, en Hij is Geweldig in kracht. 
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