
Vasten – 25 
 

Hoofdstuk 42, Al-Shūrā – Het beraad 
 
 
10  En waar jullie ook in verschillen, het oordeel daarover ligt bij Allah. Dat is Allah, mijn 
Heer; op Hem vertrouw ik en tot Hem wend ik mij. 
 
11  De Voortbrenger van de hemelen en de aarde. Hij heeft voor jullie paren gemaakt uit 
jullie midden, en ook paren van het vee, en vermenigvuldigt jullie zo. Niets is zoals Hij; en 
Hij is de Horende, de Ziende. 
 

Noot: Het Goddelijk Wezen is zo superieur en zo ver verheven boven alle materiële 
begrippen, dat Hij nergens mee vergeleken kan worden, zelfs niet metaforisch. De 
woorden die vertaald worden met zoals Hij betekenen letterlijk zoals iets dat op Hem 
lijkt. Hij staat niet alleen boven alle materiële begrenzingen, maar zelfs boven de 
beperking van een metafoor. 

 
12  Aan Hem behoren de schatten van de hemelen en de aarde — Hij vermeerdert het 
onderhoud voor wie Hij wil, en beperkt (het ook). Waarlijk is Hij de Weter van alle dingen. 
 
13  Hij heeft aan jullie de religie duidelijk gemaakt die Hij voorschreef aan Noach en die Wij 
aan u hebben geopenbaard, en die Wij voorschreven aan Abraham en Mozes en Jezus — om 
religie te vestigen en daarin niet onderling verdeeld te raken. Hetgeen waartoe u hen roept, 
weegt de polytheïsten zwaar. Allah verkiest voor Zichzelf wie het Hem behaagt, en leidt tot 
Hemzelf wie zich (tot Hem) wendt. 
 

Noot: Reeds in dit vroege stadium kondigde de Koran aan dat de religie die door de 
Profeet gepredikt werd geen nieuwe religie was, maar dat de grondprincipes hetzelfde 
waren als die gepredikt werden door Noach, Abraham, Mozes en Jezus. De basis van 
de Islam —volkomen onderwerping aan de Enige God — is in feite de basis van de 
natuurlijke religie van de mens. 

 
14  En zij waren niet verdeeld dan nadat er kennis tot hen was gekomen, vanwege onderlinge 
afgunst. En ware het niet dat er een woord was uitgegaan van uw Heer voor een vastgestelde 
termijn, dan was er in deze zaak zeker een oordeel geveld tussen hen. En degenen die (Wij) 
na hen het Boek lieten erven, verkeren hierover waarlijk in verontrustende twijfel. 
 

Het persoonlijk voornaamwoord hen in degenen die (Wij) na hen het Boek lieten 
erven, verwijst naar de profeten. De mensen die na de profeten het Boek erfden, 
waren juist de mensen die de boodschap van deze profeten afwezen. Hun wordt echter 
gezegd dat hun bestraffing wordt uitgesteld tot een vastgesteld tijdstip. De Goddelijke 



Wet - een woord uitgegaan van uw Heer - was dus van dien aard dat de strijd tegen de 
Waarheid eerst in kracht zou toenemen zodat het zou lijken alsof deze op bepaalde 
momenten de overhand kreeg, maar dat deze strijd uiteindelijk nergens toe zou leiden. 
Dit geeft aan dat er een onzichtbare hand werkzaam is in de ondersteuning van de 
Waarheid. 

 
15  Ga dus door met hiertoe uit te nodigen, en wees standvastig zoals u is bevolen, en volg 
hun lage verlangens niet, en zeg: Ik geloof in wat Allah van het Boek heeft geopenbaard, en 
mij is opgedragen om recht te spreken tussen jullie. Allah is onze Heer en jullie Heer. Voor 
ons zijn onze daden en voor jullie zijn jullie daden. Er is geen geschil tussen ons en jullie. 
Allah zal ons samenbrengen, en tot Hem is de uiteindelijke komst. 
 

Noot: 1. Personen die prediken moeten zich standvastig vasthouden aan de waarheid 
en niet proberen om de gunstige opinie van de mensen te winnen door hun lage 
verlangens te volgen, dat wil zeggen, toegeven aan hun vooroordelen of hen 
aanmoedigen in hun verkeerde gewoonten, zoals veel ulama doen. 
 
2. Er wordt hier bevolen om recht te doen tussen mensen van verschillende 
godsdiensten op basis van geopenbaarde principes. Wij mogen daarom niet oordelen 
over anderen op basis van onze emoties en vooroordelen. (Het verklaren van moslims 
die te goeder trouw zijn als niet-moslims is een duidelijke schending van dit bevel.) 
 
3. Allah is de Heer van alle gelovigen in God. Die moslims die ertegen zijn dat niet-
moslims het woord ‘Allah’ gebruiken voor God hebben het duidelijk verkeerd. (De 
Maleisische overheid heeft niet-islamitische publicaties verboden gebruik te maken 
van het woord ‘Allah’ voor God.) 
 
4. We zullen geoordeeld worden naar onze daden, en anderen naar hun daden. Het 
zijn de daden die tellen. 
 
5. De Profeet vertelde de volgelingen van eerdere openbaringen dat hij geloofde in 
wat Allah van het Boek heeft geopenbaard in alle openbaringen die aan hem 
voorafgingen, en dat de basisprincipes van zijn openbaring hetzelfde waren als die 
van eerdere openbaringen. Het geheel was zo duidelijk dat er geen discussie mogelijk 
was. Het slotvers — Allah zal ons samenbrengen — bevat de hoop dat zij uiteindelijk 
de Waarheid zullen aanvaarden. 
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