
Vasten – 14 
 

Hoofdstuk 15, Al-Hidjr – De Rots 

 
19  En de aarde — Wij hebben haar uitgespreid en er stevige bergen op gemaakt en ervoor 
gezorgd dat alle geschikte dingen er groeien. 
 
20  En Wij hebben ervoor gezorgd dat er middelen zijn voor jullie onderhoud, en voor die 
(schepsels) die jullie niet voorzien. 
 

Noot: Omdat Allah het leven onderhoudt van andere schepsels, wordt het ook de 
plicht van de mens om het voortbestaan en levensonderhoud van alle andere 
levensvormen op aarde veilig te stellen. 

 
 
21  En er bestaat geen ding, of de schatten ervan bevinden zich bij Ons, en Wij zenden het 
niet neer of de maat is bekend. 
 

Noot: Kennis van de Koran wordt geleidelijk aan de mens onthuld naar gelang de 
behoefte, bijv. de kwestie van de dood van Jezus. Op dezelfde manier kan 
wetenschappelijke kennis in elk stadium alleen ontdekt worden volgens een 
Goddelijke maat. 

 
 
22 En Wij sturen de winden die bevruchten, en zenden dan water neer uit de wolken, zo 
geven Wij het aan jullie om te drinken; jullie zijn het ook niet die het opslaan. 
 

Noot: De winden die bevruchten zijn winden die een regenwolk vormen, of winden 
die gras en planten vruchtbaar maken. Hier stellen ze de tekenen van vooruitgang 
voor die voorafgaan aan de uiteindelijke zege van de Islam, wat door de regen wordt 
aangeduid. 

 
 
23  En waarlijk zijn Wij het, Die het leven geven en de dood veroorzaken, en Wij zijn de 
Erfgenamen. 
 

Noot: Wāris betekent iemand die erft en daardoor iemand die achterblijft nadat een 
ander gestorven is. De woorden vormen een voorspelling die stelt dat de ware 
aanbidders van Allah de erfgenamen zullen zijn van het land, terwijl anderen ten 
onder zullen gaan. 

 



24  En zeker kennen Wij degenen onder jullie die voorwaarts gaan, en zeker kennen Wij 
degenen die achterblijven. 
 
25  En uw Heer zal hen waarlijk samenbrengen. Hij is daadwerkelijk Wijs, Wetend. 
 
 

Noot: Al-moestaqdimīn (v. 24) zijn degenen die voorop lopen bij het aanvaarden van 
de waarheid, en al-moesta’chirīn zijn degenen die achterlopen in het aanvaarden 
daarvan. Zij zullen allemaal samengebracht worden, d.w.z., dat degenen die nu 
achterlopen uiteindelijk naar het juiste pad geleid zullen worden. Sommigen leggen 
deze twee woorden uit als respectievelijk degenen die als eerder zijn gegaan, en 
degenen die hen nog zullen volgen in tijd. 
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