
Vasten – 19 
 

Hoofdstuk 25, Al-Furqān– Het Onderscheid 
 
 

Noot: In de onderstaande verzen wordt de grote hervorming beschreven die de Profeet 
al tot stand had gebracht. De geweldige eigenschappen waarvan wordt gezegd dat de 
dienaren van de Weldadige die bezaten, vormen een schril contrast met de zonden die 
de overhand hadden in Arabië. Het was een arrogant volk, dat de rechten van hun 
medemensen met de voeten trad. De gelovigen hulden zich nu echter in nederigheid en 
leidden een eenvoudig leven, waarin zij de grootste eerbied hadden voor de rechten 
van anderen (v. 63). In de dagen van hun onwetendheid brachten zij de avonden door 
met dronken orgiën, maar nu bleven zij in plaats daarvan ’s avonds wakker met devote 
handelingen en waren zij dronken van de liefde voor God (v. 64). In de dagen van hun 
onwetendheid smeten zij met geld omdat dat toen een erezaak was, en gaven zij er niet 
om dat de armen stierven van de honger. Nu spaarden zij echter iedere cent die ze 
konden missen, om dit te kunnen besteden aan anderen (v. 67). Vroeger werden er in 
Arabië afgoden vereerd, werd er bij het minste geringste menselijk bloed vergoten en 
waren de seksuele verhoudingen bijzonder los. Nu liepen zij echter voorop in de 
verkondiging van Goddelijke Eenheid, waarvoor zij bereidwillig iedere opoffering 
ondergingen. Doodslag werd met afschuw bekeken, kuisheid van mannen en vrouwen 
werd zeer waardevol gevonden en rechtschapenheid was het enige waarin mannen en 
vrouwen met elkaar wedijverden (vv. 68–71). Waarheid en trouw waren de grootse 
eigenschappen waar de gedachten van de mensen in het nieuwe stelsel van vervuld 
waren. In plaats van een leven gevuld met onwetendheid, bijgeloof en immoraliteit, 
waardoor het preïslamitisch Arabië zich primair kenmerkte, zien we de mensen nu op 
krachtdadige en eerlijke wijze door het leven gaan (vv. 72–74).  

 
 
63  En de dienaren van de Erbarmer zijn degenen die de aarde bewandelen in nederigheid, en 
wanneer de onwetenden hen aanspreken, dan zeggen zij, Vrede! 
 
64  En degenen die de nacht doorbrengen voor hun Heer, zich ter aarde werpende en staande. 
 
65  En degenen die zeggen: Onze Heer, wend de straf van de hel van ons af; waarlijk is de 
straf daarvan een blijvend kwaad: 
 
66  Het is waarlijk een slechte verblijfplaats en rustplaats! 
 
67  En degenen die, wanneer zij uitgeven, noch verkwistend zijn noch gierig, en de 
rechtvaardige middenweg bevindt zich daar altijd tussen. 
 



68  En degenen die naast Allah geen andere god aanroepen en die geen ziel doden van wie 
Allah dit verboden heeft, behalve om een gerechtvaardigde zaak, noch ontucht plegen; en 
degene die dit doet zal een vergelding van zonden zien. 
 
69  De straf zal voor hem worden verdubbeld op de dag van de Opstanding, en daarin zal hij 
verblijven in vernedering — 
 
70  Behalve degene die berouw toont en gelooft en goede daden doet; voor hen verandert 
Allah hun kwade daden in goede. En Allah is immer Vergevensgezind, Barmhartig. 
 

De zonden waaraan de mensen zich voorheen overgaven, waren veranderd in goede en 
rechtschapen daden, en diegenen die plezier beleefden aan slechte daden, beleefden nu 
plezier aan goede daden. Het was de zielskracht van de Profeet die deze 
wonderbaarlijke hervorming tot stand had gebracht. 

 
 
71  En wie berouw toont en goeddoet, hij wendt zich waarlijk tot Allah met een (goede) 
wending. 
 
72  En degenen die geen getuige zijn van onwaarheid, en wanneer zij voorbijgaan aan wat 
ijdel is, dan gaan zij grootmoedig voorbij. 
 

Zij meden niet alleen onwaarheid, maar stonden nu boven alles wat triviaal of 
nutteloos was. 

 
 
73 En degenen die, wanneer zij worden herinnerd aan de boodschap van hun Heer, daardoor 
niet doof en blind neervallen. 
 
74 En degenen die zeggen, Onze Heer, schenk ons in onze echtgenotes en ons nageslacht de 
vreugde van onze ogen, en maak ons tot leiders voor degenen die zich hoeden voor het 
kwaad. 
 
75 Zij worden beloond met verheven plaatsen omdat zij geduldig zijn, en zij worden daar 
tegemoet getreden met begroetingen en vrede. 
 
76  En daarin verblijven zij. Prachtig de verblijfplaats en de rustplaats! 
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