
Vasten – 23 
 

Hoofdstuk 36, Yā Sīn  
 
 
77  Ziet de mens niet dat Wij hem hebben geschapen uit de kleine levenskiem? Dan 
zie! hij is een openlijke twistvoerder. 
 
78  En hij schetst een gelijkenis voor Ons en vergeet zijn eigen schepping. Hij zegt: 
Wie zal er leven geven aan de botten wanneer zij zijn verrot? 
 

Noot: Het schetsen van een gelijkenis duidt op het oprichten van goden naast 
Allah. 

 
 
79  Zeg: Hij zal hen leven geven, Die hen in het begin heeft geschapen, en Hij is de 
Kenner van de hele schepping. 
 
80  Die voor jullie uit de groene boom vuur heeft voortgebracht, zodat jullie het 
daarmee kunnen ontsteken. 
 

Noot: Dit kan meerdere betekenissen hebben. Het kan verwijzen naar het 
proces van fotosynthese. De groene stof in boombladeren, bekend als 
chlorofyl, absorbeert zonlicht om carbohydraten en zuurstof uit water en 
kooldioxide te produceren. Dit proces vormt de basis van het onderhoud van 
het fysieke leven op aarde, zodat voedsel en energie wordt geproduceerd. Op 
dezelfde wijze produceert het licht van de zon van de Waarheid, de Heilige 
Profeet (die Yā Sīn wordt genoemd), een hoger leven in degenen die hem 
volgen. 

 
En verder luidt het onderwerp van dit hoofdstuk het opwekken tot het hogere 
leven na de dood. Net zoals Allah het leven op aarde bracht uit eenvoudige 
stoffen, zo brengt Hij een hogere vorm van leven voort uit het aardse leven 
van de mens. 

 
 
81  Is Hij Die de hemelen en de aarde heeft geschapen niet in staat om hun gelijkenis 
te scheppen? Ja! En Hij is de Schepper (van alles), de Weter. 
 

Het persoonlijk voornaamwoord hun verwijst naar mensen, niet naar de hemel 
en de aarde. Na de Opstanding zullen de mensen dus de gelijkenis zijn van wat 
ze hier zijn; niet dezelfde aardse lichamen. Het lichaam kan verworden tot 



stof, maar wat de mens doet aan goed of kwaad wordt bewaard. Het is naar 
aanleiding van dit goed of kwaad dat hij een nieuw lichaam krijgt. Het idee 
van de Opstanding wordt in de Islam vervolmaakt, en de Opstanding is 
bedoeld om een nieuw leven aan allen te geven. Uiteindelijk wordt de geest 
van de mens teruggegeven aan de Goddelijke Geest, en dat wordt steeds weer 
de ontmoeting met Allah genoemd. 

 
 
82  Zijn bevel, wanneer Hij iets wil, is slechts dat Hij daartoe zegt, Wees, en het 
wordt. 
 
83  Dus glorie aan Hem in Wiens hand het koninkrijk van alle dingen is! en tot Hem 
zullen jullie worden teruggebracht. 
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