
Vasten – 22 
 

Hoofdstuk 35, Al-Fātir – De Voortbrenger 
 
 
15  O mensen, jullie zijn het die Allah nodig hebben, en Allah is de Zelfgenoegzame, de 
Geprezene. 
 
16  Wanneer het Hem behaagt, zal Hij jullie verwijderen en een nieuwe schepping brengen. 
 
17  En dit is niet moeilijk voor Allah. 
 
18  En geen drager van een last kan de last van een ander dragen. En wanneer iemand die 
gebukt gaat onder een last aan iemand anders aanroept om zijn last te dragen, dan zal er niets 
van worden gedragen, zelfs niet als hij een naaste verwant is. U waarschuwt slechts degenen 
die hun Heer in het verborgene vrezen en het gebed onderhouden. En wie zichzelf zuivert, 
zuivert zichzelf slechts voor zijn eigen goed. En tot Allah is de uiteindelijke komst. 
 
19  En de blinde en de ziende zijn niet aan elkaar gelijk, 
 
20  Noch het duister en het licht. 
 
21  Noch de schaduw en de hitte. 
 
22  Noch zijn de levenden en de doden aan elkaar gelijk. Waarlijk laat Allah horen wie het 
Hem behaagt, en u kunt degenen die in de graven zijn niet laten horen. 
 

Noot: Merk op hoe geestelijke waarheden worden overgebracht in bewoordingen die 
relateren aan het fysieke leven. Degenen die in de graven zijn zijn dezelfde mensen die 
actief betrokken waren bij het tegenwerken van de Profeet. De zienden zijn degenen 
die hun ogen geestelijk hebben geopend, het licht is het geestelijke licht, de levenden 
zijn degenen die geestelijk in leven zijn, en zo verder. 

 
 
23  U bent slechts een waarschuwer. 
 
24  Waarlijk hebben Wij u gestuurd met de Waarheid, als een brenger van goed nieuws en als 
een waarschuwer. En er is geen volk, of er is een waarschuwer in hun midden verschenen. 
 

Noot: Deze brede leerstelling dat er een profeet werd voortgebracht onder ieder volk, 
wordt herhaaldelijk in de Koran onderwezen. Opmerkelijk genoeg is deze doctrine 
zowel te vinden in de vroege openbaring van Makkah, als in de latere openbaring van 
Madinah. Deze grootse waarheid, die duizenden jaren verborgen bleef voor de meest 



geleerde mensen ter wereld, verlichtte de geest van een ongeletterde Arabier die niet 
eens wist welke volkeren er toen bestonden en welke geschriften zij bezaten. Alleen 
deze brede leerstelling kon de basis vormen van de universaliteit van een Goddelijke 
boodschap aan de gehele mensheid. Alleen iemand die de ruimdenkendheid van  geest 
had om waarheid te herkennen in allen, kon alle mensen verenigen. 

 
 
25  En als zij u afwijzen, degenen vóór hen wezen ook af — hun boodschappers kwamen tot 
hen met duidelijke argumenten, en met geschriften, en met het verlichtende Boek. 
 
26  En toen greep Ik degenen die niet geloofden, en hoe (vreselijk) was Mijn afkeuring! 
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