
Vasten – 16 
 

Hoofdstuk 19, Maryam– Maria 
 
 
51  En vermeld Mozes in het Boek. Hij was waarlijk een gezuiverde, en hij was een 
boodschapper, een profeet. 
 

Noot: Rasoel, of boodschapper, betekent iemand die gestuurd wordt met een 
boodschap voor de wedergeboorte van de mensen, terwijl nabi, of profeet, iemand is 
die de gave van profetie heeft, d.w.z., die naba’ of informatie krijgt van bovenaf. De 
uitverkorenen die gekozen zijn om de wedergeboorte van de mens te bewerkstelligen, 
worden profeten genoemd als zij kennis ontvangen van Allah, en boodschappers als 
zij de boodschap die zij ontvangen doorgeven aan de mensheid. 

 
 
52  En Wij riepen tot hem van de gezegende kant van de berg, en Wij maakten dat hij 
dichterbij kwam in gemeenzaamheid. 
 
53  En Wij gaven hem uit Onze genade zijn broer Aäron, een profeet. 
 
54  En vermeld Ismaël in het Boek. Hij was waarlijk waarheidlievend in (zijn) belofte, en hij 
was een boodschapper, een profeet. 
 
55  En hij beval zijn volk het gebed te verrichten en het geven van aalmoezen, en was iemand 
in wie zijn Heer veel behagen schepte. 
 
56  En vermeld Idris in het Boek. Hij was waarlijk een waarheidlievende man, een profeet, 
 
57  En Wij verhieven hem tot een verheven staat. 
 

Noot: Idris is dezelfde persoon als Henoch uit de Bijbel. Het woord raf‘, wat voor 
Jezus gebruikt wordt, wordt ook voor Henoch gebruikt, en sommige commentatoren 
hebben de woorden verkeerd opgevat als aanwijzing dat Henoch levend ten hemel 
werd gevoerd. Maar in beide gevallen wordt dezelfde fout gemaakt, want raf‘ 
betekent tot hoge verhevenheid verheffen. Het misverstand lijkt te zijn voortgekomen 
uit wat er in de Bijbel over Henoch wordt gezegd. In Gen. 5:24: “En Henoch 
wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.” 

 
 
 



58  Dit zijn degenen aan wie Allah gunsten verleende uit het midden van de profeten van het 
zaad van Adam, en van degenen die Wij droegen met Noach, en van het zaad van Abraham 
en Israël, en van degenen aan wie Wij leiding gaven en die Wij verkozen. Toen de boodschap 
van de Erbarmer aan hen werd voorgedragen, vielen zij onderworpen neer, huilend. 
 

Noot: De Koran eert de vroegere profeten door te zeggen, vermeld hen in het Boek, 
zelfs al keerden hun latere volgelingen zich tegen de profeet Mohammed. 

 
 
59  Maar na hen kwam een verdorven generatie, die de gebeden verwaarloosde en lusten 
volgde, dus zullen zij verdoemenis onder ogen zien, 
 
60  Behalve degenen die berouw tonen en geloven en goeddoen — die zullen de Tuin 
binnengaan, en hen zal geenszins onrecht worden aangedaan: 
 
61  Tuinen van eeuwigheid die de Erbarmer beloofd heeft aan Zijn dienaren in het 
Ongeziene. Waarlijk zal Zijn belofte altijd uitkomen. 
 

Noot: Deze beschrijving van het Hiernamaals geeft aan dat een moslim in deze wereld 
over niets anders dan over vrede spreekt. De Islam is in werkelijkheid niets dan vrede, 
en door hier op aarde vrede te sluiten met de Schepper en met Zijn schepselen kan 
men in het toekomstige leven vrede vinden. Dit is de grote waarheid die ten grondslag 
ligt aan de islamitische gedachte van het paradijs, want van het paradijs wordt in de 
Heilige Koran regelmatig gesteld dat er daarin slechts vrede zal heersen. 

 
 
62  Zij zullen daarin geen nutteloze gesprekken horen, maar slechts Vrede! En zij worden 
daar in hun onderhoud voorzien, ’s ochtends en ’s avonds. 
 
63  Dit is de Tuin die Wij Onze dienaren die aan hun plicht voldoen, doen erven. 
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