
Vasten – 17 
 

Hoofdstuk 22, Al-Hajj– De Bedevaart 
 
 
5  O mensen, wanneer jullie de Opstanding in twijfel trekken,[1] dan zeker hebben Wij jullie 
uit stof geschapen,[2] dan uit een kleine levenskiem, dan uit een klonter, dan uit een klompje 
vlees volmaakt in bouw en onvolmaakt, opdat Wij (het) jullie duidelijk kunnen maken.[3] En 
Wij zorgen ervoor dat wat Ons behaagt in de baarmoeder blijft tot een bepaald tijdstip, dan 
brengen Wij jullie voort als zuigelingen, zodat jullie dan volwassenheid kunnen bereiken. En 
onder jullie is degene wiens dood wordt veroorzaakt, en onder jullie is degene die wordt 
teruggebracht naar het slechtste deel van het leven,[4] zodat na kennis hij niets weet. En jij ziet 
de onvruchtbare aarde, maar wanneer Wij er water op doen neerdalen, komt zij in beweging 
en zwelt op en brengt een prachtige (begroeiing) voort van iedere soort.[5] 
 

Noot [1]: Het woord ba‘s (doen opstaan) wordt in de Koran op drie manieren 
gebruikt: (1) het tot leven wekken van de doden op de dag van het Oordeel naargelang 
hun goede of slechte daden; (2) de profeten die de geestelijk doden tot leven wekken; 
en (3) Allah Die profeten doet opstaan om de mensheid te leiden. Zoals het woord 
hier gebruikt wordt, kan het alle drie de betekenissen omvatten, of het nu de 
Opstanding is die wordt ontkend, of het doen opstaan van de Profeet door Allah, of 
hun eigen verheffing tot het geestelijk leven door toedoen van de Profeet. Het 
argument wat in dit vers en de volgende besloten ligt, is evenzeer van toepassing op 
alle drie de betekenissen, maar het verwijst het meest prominent naar de geestelijke 
opwekking van de doden. 

 
Noot [2]: Deze woorden verklaren de schepping van Adam of de mens uit stof, 
waarnaar in de Koran regelmatig verwezen wordt, want er wordt hier gesproken over 
het feit dat alle mensen geschapen zijn uit stof. De schepping van de mens uit stof 
impliceert het uiteindelijke ontstaan van alle leven uit de aarde. 

 
Noot [3]: Er wordt hier gesproken over de diverse stadia die elk mensenkind 
doorloopt, en het doel is aan te geven hoe nederig zijn oorsprong is. Het is ook 
mogelijk dat deze woorden verwijzen naar de verschillende stadia die de mens in zijn 
evolutie heeft doorlopen tot aan zijn huidige staat van volmaaktheid. Zo wordt de 
aandacht gevestigd op het feit dat de geestelijke groei en ontwikkeling van de mens, 
net als zijn fysieke evolutie, gradueel verloopt. 

 
Noot [4]: Met het slechtste deel van het leven wordt seniliteit en gebrekkigheid 
bedoeld. 

 
Noot [5]: Het bewegen en zwellen van de aarde duidt op de beweging en zwelling 
veroorzaakt door de groei van planten en kruiden. Vergelijk 41:39. Deze beschrijving 



vestigt de aandacht op het feit dat de openbaring dode harten tot leven wekt, zoals 
regen dode aarde tot leven wekt. Het volgende vers maakt dit duidelijk: Hij schenkt 
leven aan de doden en Hij is de Bezitter van macht over alle dingen. 

 
 
6  Dat is omdat Allah, Hij is de Waarheid, en Hij schenkt leven aan de doden, en Hij is de 
Bezitter van macht over alle dingen, 
 
7  En het Uur is in aantocht, daaraan is geen twijfel; en Allah zal degenen die in hun graven 
liggen opwekken. 
 

Noot: Vergelijk 35:22: “Waarlijk laat Allah horen wie het Hem behaagt, en u kunt 
degenen die in de graven zijn niet laten horen.” De betekenis is dat zelfs de 
onverbeterlijke mensen tot een geestelijk leven opgewekt zullen worden. 

 
8  En onder de mensen is degene die zonder kennis over Allah redetwist, en zonder leiding en 
zonder een verlichtend Boek. 
 
9  Zij keren zich hooghartig af om mensen van Allah’s weg te doen afdwalen. Voor hem is er 
schande in deze wereld, en op de dag van de Opstanding zullen Wij hem laten proeven van de 
straf van verbranding. 
 
10  Dit is voor hetgeen uw twee handen eerder hebben gestuurd, en Allah is niet in het minst 
onrechtvaardig tegenover de dienaren.  
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