
Vasten – 15 
 

Hoofdstuk 17, Banī Isrā’īl – De Israëlieten 
 
 
31  En dood jullie kinderen niet uit angst voor armoede — Wij voorzien voor hen en voor 
jullie. Het doden van hen is waarlijk een groot kwaad. 
 

Noot: Kindermoord, in het geval van dochters, kwam voor onder de Arabieren, maar 
gebeurde niet uit vrees voor armoede. Aangezien het woord kinderen (aulād) zowel 
het mannelijke als het vrouwelijke inhoudt, kan het doden van kinderen hier 
betekenen hen geen goede opvoeding geven; onwetendheid, of intellectuele dood, 
wordt gezien als dood. (Abortus zonder medische reden kan hier ook in zijn bevat.) 

 
 
32  En kom niet dicht bij overspel: dat is immers een obsceniteit. En kwaadaardig is de weg. 
 

Noot: De koran verbiedt niet alleen overspel, maar beveelt de mens ook om daar niet 
in de buurt van te komen. Zo vermijdt hij al die mogelijkheden die hem kunnen 
verleiden voor dat kwaad te bezwijken. Om deze reden ontmoedigt de islam een te 
vrije vermenging van de seksen. 

 
 
33  En dood niet de ziel waarvan Allah dit heeft verboden, behalve voor een goede zaak. En 
wie er onterecht is gedood, Wij hebben zijn erfgenaam inderdaad macht verleend — maar 
laat hem de grens niet overschrijden in het doden. Zeker zal hij geholpen worden. 
 

Noot: De woorden hij zal geholpen worden geven aan, dat aangezien de overheid 
verplicht is hem te helpen door de moordenaar voor het gerecht proberen te krijgen, 
mag de erfgenaam het recht niet in eigen handen te nemen. Dit wordt de grens 
overschrijden genoemd. 

 
 
34  En kom het vermogen van de wees niet nabij, behalve op een uitnemende manier, tot hij 
volwassen is. En vervul de belofte; waarlijk zal er navraag worden gedaan naar de belofte. 
 
35  En geef de volle maat wanneer jullie afmeten, en weeg met een goede schaal. Dit is 
eerlijk en uiteindelijk beter. 
 
36  En volg niet datgeen waar u geen kennis van hebt. Het gehoor en het zicht en het hart, 
waarlijk zal het van al deze worden gevraagd. 
 



Noot: Als dit bevel zou worden gevolgd, dan zouden alle roddels in de maatschappij 
onmiddellijk tot een einde komen, en zouden vele onschuldige mensen verlost worden 
van hun ergernis die ze te verduren hebben als gevolg van kwaadwillige en 
ongegronde berichten. 
Het vers verbiedt ook om discussies aan te gaan zonder nauwkeurige kennis, of om 
een twijfelachtige mening te presenteren. 

 
 
37  En trek niet uitbundig door het land, want u kunt de aarde niet splijten, noch de bergen 
evenaren in hoogte. 
38  Dit alles, het kwaadaardige ervan, is verachtelijk in het aangezicht van uw Heer. 
 
39  Dit is van de wijsheid die uw Heer aan u heeft geopenbaard. En stel geen enkele andere 
god gelijk aan Allah, opdat u niet in de hel geworpen wordt, beschuldigd, verstoten. 
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