
Vasten – 24 
 

Hoofdstuk 41, Hā Mīm 
 
 
30  Degenen die zeggen, Onze Heer is Allah, en die dan voortgaan op het rechte pad, de 
engelen dalen op hen neer en zeggen: Vrees niet en wees niet bedroefd, en ontvang het goede 
nieuws van de Tuin die jullie werd beloofd. 
 
31  Wij zijn jullie vrienden in dit wereldse leven en in het Hiernamaals, en daar hebben jullie 
waar jullie zielen naar verlangen en daar hebben jullie waar jullie om vragen. 
 

Noot: De engelen dalen in dit leven neer op de gelovigen en geven hen het blijde 
nieuws dat zij geen vrees hoeven te hebben. In feite is het in dit leven, wanneer de 
gelovigen vervolgd en onderdrukt worden en dat de kwade machten de bovenhand 
lijken te hebben, dat dergelijke verzekeringen het hardst nodig zijn, en het is in dit 
leven dat de engelen hen troost en de kracht geven om hun loodzware omstandigheden 
te dragen. Zo overwinnen zij uiteindelijk de kwade machten. 

 
 
32  Een welkomstgeschenk van de Vergevensgezinde, de Barmhartige. 
 
33  En wie spreekt er beter dan iemand die tot Allah roept en goeddoet, en die zegt: Ik behoor 
waarlijk tot degenen die zich onderwerpen? 
 
34  En het goede en het slechte zijn niet aan elkaar gelijk. Weer (het kwade) af met wat het 
beste is, en zie! degene tussen wie en u vijandigheid bestaat zal als een boezemvriend zijn. 
 
35  En niemand krijgt het geschonken, behalve degenen die geduldig zijn, en niemand krijgt 
het geschonken behalve degene in het bezit van geweldige voorspoed. 
 

Noot: De manier om de islam te prediken wordt in de verzen 33-35 als volgt 
beschreven: 
(1) Door middel van spraak, en niet door dwang, 
(2) Door zelf een voorbeeld te zijn van iemand die goede daden verricht in plaats van 
daar alleen over te prediken, 
(3) Het kwaad dat jouw tegenstanders je hebben aangedaan met goed beantwoorden. 
Dan zal het hart van jouw tegenstander omslaan en zal jouw vijand jouw 
boezemvriend worden, 
(4) Door geduld te betrachten, wat de enige manier is om succes te bereiken via de 
bovenstaande middelen. 

 
 



36  En wanneer u wordt gekweld door een valse aantijging van de duivel, zoek toevlucht bij 
Allah. Waarlijk is Hij de Horende, de Wetende. 
 

Noot: Het voorgaande vers leert het vergelden van kwaad met goed. Dit vers stelt een 
andere remedie voor tegen kwaad. Tegen de Profeet wordt hier gezegd dat als zijn 
werk verstoord wordt door kwaaddoeners of als er valse beschuldigingen tegen hem 
geuit worden, hij zijn toevlucht moet zoeken bij Allah. Goddelijke hulp, die altijd tot 
de rechtschapenen komt, zal de waarheid doen zegevieren 
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