
Vasten – 18 
 

Hoofdstuk 24, Al-Nūr– Het Licht 
 
 
35  Allah is het licht van de hemelen en de aarde. Een gelijkenis van Zijn licht is als een zuil 
waarop een lamp staat — de lamp staat in een glas, het glas is als het ware een helder 
stralende ster — aangestoken vanuit een gezegende olijfboom, niet in het oosten, noch in het 
westen, waarvan de olie licht geeft zonder dat het wordt geraakt door het vuur — licht op 
licht. Allah leidt naar Zijn licht wie het Hem behaagt. En Allah brengt voor de mens 
gelijkenissen naar voren, en Allah is de Weter van alle dingen — 
 

Noot: Allah wordt hier het licht van de hemelen en de aarde genoemd, omdat Hij 
verborgen zaken zichtbaar heeft gemaakt en hen tot bestaan heeft gewekt. Misjkāt 
betekent een nis, maar heeft ook de betekenis van pilaar. 
 
In deze parabel wordt de Islam gepresenteerd als een gelijkenis van het Goddelijk 
licht, een licht dat hoog op een pilaar is geplaatst om zo de hele wereld te verlichten. 
Een licht dat wordt beschermd omdat het in een glas is geplaatst, zodat geen zuchtje 
wind het uit kan blazen. Een licht dat zo schitterend is, dat het glas waarin het 
geplaatst is zelf al is als een briljante ster. Er moet worden opgemerkt herhaaldelijk 
over de religie van de Islam gesproken wordt als Goddelijk licht: 
“Zij wensen het licht van Allah te doven met hun monden, en Allah staat niets anders 
toe dan de vervolmaking van Zijn licht, hoewel de ongelovigen dit afwijzen” (9:32; 
61:8). 
Vandaar dat de parabel van het Goddelijk licht hier spreekt over de Islam. 

 
De gezegende olijfboom vanwaar het licht wordt aangestoken, en die hier de Islam 
symboliseert, net zoals de vijg voor het Jodendom staat (zie 95:3a), behoort noch tot 
het Oosten noch tot het Westen. Zo ook de Islam, die licht moet geven aan zowel het 
Oosten als het Westen, en die om die reden niet specifiek aan één van hen toebehoort. 
Dit lijkt te verwijzen naar de samensmelting van het Oosten en het Westen in de 
Islam, een voorspelling die zijn vervulling nadert nu het Westen ontwaakt voor de 
waarheid van de principes van de Islam. 

 
De parabel wordt duidelijker als aangenomen wordt dat het woord licht verwijst naar 
de Heilige Profeet. De Profeet was van nature begiftigd met de beste 
karaktereigenschappen. Zelfs voor hij Goddelijke openbaring ontving, was zijn leven 
zuiver en slechts gewijd aan het dienen van de mensheid. Hij straalde licht uit zelfs 
voordat Zijn licht tot hem kwam in de vorm van Goddelijke openbaring. Toen de 
openbaring kwam, was het dan ook licht op licht. 

 



36  (Dat licht is) in huizen waarvan Allah heeft toegestaan dat zij worden verheven en dat 
Zijn naam daarin wordt herdacht. Verheerlijk Hem daarin, in de ochtenden en in de avonden. 
 

Noot: Hier wordt gesteld dat men het Goddelijke licht, waarover in het voorgaande 
vers gesproken is, tegenkomt in bepaalde huizen. Het onderscheidende kenmerk van 
die huizen is dat de naam van Allah erin wordt herdacht. Dit geeft aan dat het gaat om 
de huizen van moslims, en het licht is daarom het licht van de Islam. Deze huizen 
zullen, zo wordt ons verteld, hoewel ze nu eenvoudig zijn, worden verheven. De 
verheffing van de eenvoudige hutten van de Arabische woestijnbewoners tot 
koninklijke paleizen is een historisch feit. 

 
 
37  Mensen die niet door koopwaar of door verkoop worden afgeleid van de gedachtenis aan 
Allah, of van het onderhouden van het gebed of van de betaling van de armenbelasting — zij 
vrezen een dag waarop de harten en de ogen rond zullen draaien, 
 
38  Opdat Allah hen de beste beloning mag geven voor wat zij deden, en hen meer mag 
geven uit Zijn goedgunstigheid. En mateloos voorziet Allah degene voor wie het Hem 
behaagt. 
 

Noot: In deze huizen wordt Allah ’s ochtends en ’s avonds verheerlijkt, en daarom 
kunnen de huizen van niemand anders zijn dan van moslims. Bovendien is het 
onderhouden van het gebed en het betalen van de armenbelasting het onderscheidende 
kenmerk van de Islam. 
De tegenstand tegen dit licht en het einde van die tegenstand, worden de verzen 39 en 
40 beschreven. 
Het draaien van de harten en de ogen betekent ofwel dat zij in het nieuwe leven 
getransformeerd zullen worden, of dat zij zeer onrustig zullen zijn vanwege hun angst. 
Het vers dat volgt ondersteunt de eerste betekenis. 
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