
Vasten – 21 
 

Hoofdstuk 29, Al-Ankabūt– De Spin 
 
 
45  Draag voor wat er aan u van het Boek is geopenbaard en onderhoud het gebed. Waarlijk 
houdt het gebed (de mens) weg bij onzedelijkheid en het kwade; en de gedenking van Allah is 
zeker de grootste (kracht). En Allah weet wat jullie doen. 
 

Noot: Dit vers legt het juiste principe vast om los te geraken van de ketenen van zonde 
via de woorden, de gedenking van Allah is zeker de grootste, d.w.z. de meest krachtige 
en effectieve beperking van zonde. Het is een levend geloof in de Goddelijke kracht, 
kennis en goedheid, die de mens ervan weerhouden de wegen van Zijn ongenoegen te 
bewandelen. 
 
Het voordragen van het Boek, het onderhouden van de gebeden en het gedenken van 
Allah zijn in werkelijkheid gelijksoortige handelingen. In gebeden wordt de Koran 
immers voorgedragen, en de Koran is de beste manier om Allah te gedenken. De 
Koran is voornamelijk een Boek dat de glorie, grootsheid, goedheid, liefde, 
zuiverheid, kracht en kennis van het Hoogverheven Wezen laat zien. 
 
Terwijl de gedenking van Allah normaal gesproken verwijst naar het verheerlijken en 
loven van Hem in gebed, wordt hier ook Allah’s gedenking van de mens bedoeld. 
Ofwel de verheffing van de mens door Hem naar een verheven plaats. In dat geval zou 
de betekenis zijn dat de mens, door tot God te bidden, niet alleen bevrijd wordt van de 
ketenen van zonde, maar dat hij (wat nog grootser is) tot een verheven plaats wordt 
verheven. 

 
 
46  En redetwist niet met de Mensen van het Boek anders dan met wat het beste is, behalve 
degenen van hen die onrechtvaardig handelen. Maar zeg: Wij geloven in wat er aan ons is 
geopenbaard en in wat er aan jullie is geopenbaard, en onze God en jullie God is Eén, en aan 
Hem onderwerpen wij ons. 
 

Noot: De Koran legt hier uit dat het de brede grondbeginselen van de religie zijn die 
voornamelijk in overweging genomen moeten worden. Het fundamentele principe van 
religie is dat God bestaat en dat Hij Zich openbaart aan de mens, en dat is in alle 
geopenbaarde religies gelijk. Het enige verschil is, dat het geloof van de moslim een 
zuiverder monotheïsme is. Het is een voorstelling van het Goddelijk Wezen dat de 
meest volmaakte eigenschappen aan Hem toeschrijft, terwijl Hij volkomen vrij is van 
onvolmaaktheden en zwakheden. Een voorstelling dus, die redelijkerwijze door 
niemand bekritiseerd kan worden die toegeeft te geloven in een Hoogverheven Wezen. 
De opvatting van een moslim omtrent de Goddelijke openbaring is weidser dan dat 



van de volgelingen van enige andere religie. Deze opvatting erkent namelijk dat 
Goddelijke openbaring werd toegekend in alle tijden en aan alle naties. Een moslim 
aanvaardt dus de waarheid van alle profeten en openbaringen. De volgelingen van 
welke andere religie dan ook, hebben dan ook niets te verliezen maar alles te winnen, 
wanneer zij de Islam aannemen. 

 
 
47  En zo hebben Wij het Boek aan u geopenbaard. Dus degenen aan wie Wij het Boek 
hebben gegeven, geloven erin, en onder hen zijn diegenen die erin geloven; en niemand 
ontkent Onze boodschap behalve de ongelovigen. 
 
48  En hiervóór droeg u geen enkel boek voor, noch schreef u er een met uw rechterhand, 
want dan zouden de leugenaars hebben kunnen twijfelen. 
 
49  Nee, het is een duidelijke boodschap in de harten van degenen aan wie kennis is 
geschonken. En niemand ontkent Onze boodschap, behalve de onrechtvaardigen. 
 

Noot: De Koran bevat niet alleen waarheden die ook in voorgaande geschriften te 
vinden zijn, maar ook andere die in geen elke ander geschrift terug te vinden zijn en 
die zich slechts in de harten van geleerden bevinden, of waarheden die ooit nog door 
de geleerden begrepen zullen worden.  
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