
Vasten – 27 
 

Hoofdstuk 57, Al-Hadīd– Het IJzer 
 
16  Is de tijd voor de gelovigen nog niet gekomen dat hun harten deemoedig moeten zijn voor 
de gedenkenis van Allah en de Waarheid die is geopenbaard, en (dat) zij niet worden als 
degenen aan wie eerder het Boek werd gegeven, maar voor wie de tijd werd verlengd, zodat 
hun harten verhardden. En de meesten van hen zijn overtreders. 
 

Noot: Dit vers gaat over de moslims van een later tijdstip. Het vergelijkt hun toestand 
met die van degenen die eerder dan zij de geschriften hadden ontvangen. Er toen ging 
er een lange tijd aan hen voorbij, gedurende welke hun harten zich verhardden. 
Moslims worden eraan herinnerd dat zij, nadat er een lange periode voorbij is gegaan, 
de hoge standaard van eerdere generaties los zullen laten en dat hun harten zich zullen 
verharden zoals de harten van vroegere mensen. 

 
17  Weet dat Allah leven schenkt aan de aarde na haar dood. Zeer zeker hebben Wij de 
tekenen voor jullie duidelijk gemaakt, opdat jullie zullen begrijpen. 
 

Noot: Na voorspeld te hebben dat er achteruitgang plaats zal vinden onder latere 
generaties moslims, is het goede nieuws hier dat de dode aarde opgewekt zal worden 
met nieuw leven, het geestelijk leven. Het volgende vers voegt daaraan toe dat door 
middel van de opofferingen van een deel van hen de moslimnatie nogmaals tot 
verhevenheid zal stijgen. Deze verzen zijn een heldere profetische beschrijving van de 
huidige toestand van de Islam. De slotwoorden van vers 18 beloven degenen die deze 
opofferingen maken een grootse beloning. 

 
18  De mannen die geven uit liefdadigheid en de vrouwen die geven uit liefdadigheid en die 
een aanzienlijk deel opzij zetten voor Allah, het zal voor hen verdubbeld worden, en zij 
zullen rijkelijk worden beloond. 
 
19  En degenen die geloven in Allah en Zijn boodschappers, dat zijn degenen die 
waarheidlievend en getrouw zijn bij hun Heer. Zij hebben hun beloning en hun licht. En 
degenen die niet geloven en Onze boodschap afwijzen, dat zijn de bewoners van de hel. 
 
20  Weet dat dit wereldse leven slechts bestaat uit vermaak en spel en plezier en onderlinge 
opschepperij en het onder elkaar wedijveren om de vermeerdering van rijkdom en kinderen. 
Het is als regen waar de boeren, omdat hij de gewassen doet groeien, behagen in scheppen, 
en dan verwelkt het zodat jij het geel ziet worden, en dan wordt het kaf. En in het 
Hiernamaals is er een zware straf, en (ook) vergeving van Allah en (Zijn) behagen. En dit 
wereldse leven is slechts een bron van ijdelheid. 
 



Noot: (1) Dit wereldse leven staat hier voor de materiële kant van het leven. Het 
bestaat geheel uit het najagen van een schim. Individuen zowel als naties jagen als het 
ware de vergankelijke zaken van dit leven na om de buitenkant te versieren, om 
rijkdom en ijdelheid. Hierbij verwaarlozen zij alle hogere waarden van het leven, die 
in het volgende vers uiteengezet worden. 

 
(2) De materiële kant van het leven wordt hier vergeleken met de groei van een gewas 
dat enige tijd bloeit en dan vergaat. Zo ook zien we individuen en naties tot welvaart 
komen en dan weer terugvallen in slechtere dagen. 

 
(3) Merk op hoe Goddelijke vergeving steeds genoemd wordt als straf ter sprake 
komt. Dit geeft aan dat genade de overheersende Goddelijke eigenschap is. 

 
21  Wedijver onder elkaar om de vergeving van jullie Heer, en om een Tuin die wijd is als de 
wijdte van de hemel en de aarde — deze is bereid voor degenen die geloven in Allah en Zijn 
boodschappers. Dat is de goedgunstigheid van Allah; Hij geeft het aan wie het Hem behaagt. 
En Allah is de Heer van geweldige goedgunstigheid. 
 

Noot: Dit laat duidelijk zien dat hemel en hel geen namen van twee plaatsen zijn, 
maar in feite twee toestanden. Als “paradijs” de naam van een specifieke plaats zou 
zijn, dan zou de hel immers niet kunnen bestaan, omdat het paradijs zich volgens deze 
verzen uitstrekt over de gehele ruimte. 

 
22  Geen ramp geschiedt op de aarde of in julliezelf, of het staat in een boek voordat Wij het 
doen geschieden — dat is waarlijk eenvoudig voor Allah — 
 

Noot: Het boek staat hier voor Goddelijke kennis of de natuurwetten. Wanneer er na 
het optreden van een ramp een onderzoek plaatsvindt van hoe het gebeurd is, dan 
leren we iets van wat er in dat boek stond. 

 
23  Zodat jullie niet zullen treuren om wat aan jullie voorbij is gegaan, noch zullen jubelen 
om wat Hij jullie heeft gegeven. En Allah houdt van geen enkele arrogante opschepper: 
 
24  Zoals degenen die gierig zijn en die gierigheid opleggen aan andere mensen. En wie er 
terugkeert, dan is Allah waarlijk de Zelfgenoegzame, de Geprezene. 
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