
Vasten – 20 
 

Hoofdstuk 29, Al-Ankabūt– De Spin 
 
 
2  Denken de mensen dat zij met rust gelaten zullen worden wanneer zij zeggen, Wij geloven, 
en dat zij niet beproefd zullen worden? 
 

Met de beproevingen die in deze verzen genoemd worden, wordt de vervolging 
bedoeld van de gelovigen door de ongelovigen. Dit wordt in vers 10 duidelijk 
gemaakt. 

 
 
3  En zeker beproefden Wij degenen vóór hen, dus Allah zal degenen die waarheidsgetrouw 
zijn zeker kennen, en Hij zal de leugenaars kennen. 
 
Het kennen verwijst in dit geval naar kennis van een gebeurtenis wanneer deze plaatsvindt, 
wanneer beloning of bestraffing aan de mens wordt uitgedeeld voor wat hij doet. 
 
4  Of denken degenen die het kwade bewerkstelligen dat zij aan Ons kunnen ontsnappen? 
Slecht is het wat zij oordelen! 
 
5  Wie er hoopt om Allah te ontmoeten, de termijn van Allah komt dan zeker nabij. En Hij is 
de Horende, de Wetende. 
 

Het woord jihad komt vaak voor in de Makkah-openbaring en de juiste betekenis van 
het woord is je zeer inspannen op Allah’s weg. Het lijden onder de vervolging en 
onder de martelingen toen zij in handen van de vijand vielen, voor de zaak van hun 
geloof, was voor de moslims in Makkah niet minder een jihad dan hun strijd om de 
Islam te verdedigen in Madinah. 

 
 
6  En wie zich zeer inspant, spant zich in voor zichzelf. Waarlijk is Allah Zelfgenoegzaam, 
boven (hulp van) (Zijn) schepselen. 
 
7  En degenen die geloven en goeddoen, Wij zullen hun kwellingen zeker van hen wegnemen 
en hen belonen voor het beste van wat zij deden. 
 
8  En Wij hebben de mens opgedragen goed te zijn voor zijn ouders. Maar wanneer zij met 
jou twisten om (anderen) aan Mij gelijk te stellen, waar jij geen weet van hebt, gehoorzaam 
hen dan niet. Tot Mij is jullie terugkeer, dus Ik zal jullie inlichten over wat jullie deden. 
 



Hoewel dit vers aangeeft hoe belangrijk het is gehoorzaam te zijn aan ouders, 
waarschuwt het er ook voor om geen overdreven belang te hechten aan de plichten van 
kinderen ten opzichte van hun ouders. Het maakt duidelijk dat wanneer een 
belangrijke plicht in strijd is met een nog hogere, de eerste opgeofferd moet worden 
voor de laatste. Er wordt verhaald dat toen Sa‘d ibn Abi Waqqas zich bekeerde tot de 
Islam, zijn moeder zwoer dat zij niet zou eten of drinken tot hij terugkeerde tot het 
ongeloof. Dit vers zou bij die gelegenheid zijn geopenbaard. 

 
 
9  En degenen die geloven en goeddoen, Wij zullen hen waarlijk doen toetreden onder de 
rechtschapenen. 
 
10   En onder de mensen is degene die zegt: Wij geloven in Allah; maar wanneer hij wordt 
vervolgd vanwege Allah, dan houdt hij de vervolging door mensen voor de straf van Allah. 
En als er hulp komt van jouw Heer, zullen zij zeggen: Waarlijk hoorden wij bij jullie. Is Allah 
niet de beste Weter van wat er schuilt in de harten van de mensheid? 
 

De mensen die zwak zijn van geloof beschouwen de vervolging door de ongelovigen, 
die noodzakelijk was om hun geloof te sterken en te zuiveren, als een straf van Allah 
voor het feit dat zij van geloof waren veranderd. 

 
 
11  En zeker zal Allah degenen die geloven kennen, en Hij zal de hypocrieten kennen. 
 
12  En degenen die niet geloven zeggen tegen degenen die geloven: Volg ons pad en wij 
zullen jullie zonden dragen. En nooit kunnen zij enige zonde van hen dragen. Zij zijn waarlijk 
leugenaars. 
 
13  En zij zullen zeker hun eigen lasten dragen, en andere lasten naast hun eigen lasten; en op 
de dag van de Opstanding zullen zij zeker worden ondervraagd omtrent wat zij verzonnen.  
 

Koran stelt nergens dat iemands last door een ander weggenomen kan worden. 
Iedereen is verantwoordelijk voor wat hij doet. De “andere lasten” zijn in 
werkelijkheid hun eigen lasten veroorzaakt door de misleiding van anderen. Zo zijn de 
twee lasten waarover hier gesproken wordt de last van iemands eigen kwade daden en 
de last van de misleiding van anderen. 
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