
Vasten – 3 
 

Hoofdstuk 2, Al-Baqarah – De Koe 
 
 
254  O jullie die geloven, besteed van wat Wij u gegeven hebben (aan goede werken) 
voordat de dag komt waarop er geen onderhandeling is, noch vriendschap, noch 
bemiddeling. En de ongelovigen — zij zijn de kwaaddoeners. 
255 Allah — er is geen god behalve Hij, de Eeuwiglevende, de Op-Zichzelf- 
Bestaande door Wie alles bestaat. Sluimer overvalt Hem niet, noch slaap. Aan Hem 
behoort wat in de hemelen is en wat op aarde is. Wie is het die bij Hem kan 
bemiddelen anders dan met Zijn toestemming? Hij weet wat voor hen is en wat achter 
hen is. En zij bevatten niets van Zijn kennis, behalve wat Hem behaagt. Zijn kennis 
spreidt zich uit over de hemelen en de aarde, en het behoud van beide vermoeit Hem 
niet. En Hij is de Hoogste, de Grote 
 

Noot: Dit is een zeer bekende vers dat ook wel āyat al-kursī, of het vers van 
kennis, wordt genoemd,  omdat het gaat over de alomvattende kennis van 
Allah. 
 
De islam erkent niet het denkbeeld dat de mens behoefte heeft aan een 
bemiddelaar om hem met God te verzoenen, zoals in de zin van de christelijke 
leer. De Profeet is het rolmodel voor zijn volk en in die zin is hij wel een 
shāfi‘, of een bemiddelaar.  Degenen die hem als hun rolmodel nemen zijn 
niet allemaal gelijk begiftigd, noch krijgen ze allemaal dezelfde gelegenheden 
voor spirituele vooruitgang, hoewel zij zich tot het uiterste inspannen. De 
Goddelijke genade neemt hen daarom bij de hand en door de bemiddeling van 
de Profeet worden hun tekortkomingen goedgemaakt. Het is in deze zin dat de 
islam de leer van bemiddeling in het leven na de dood erkent. 

 
 
 256 Er bestaat geen dwang in religie — de rechte weg is waarlijk duidelijk 
onderscheiden van dwaling. Dus wie geen geloof hecht aan de duivel en gelooft in 
Allah, die houdt zeker vast aan het stevigste handvat, dat nooit zal breken. En Allah is 
Horend, Wetend. 
 

Noot: Dit vers is een voldoende antwoord op alle beschuldigingen dat de islam 
door het zwaard is verspreid. Wanneer zij verzekerd zijn van succes, wordt 
tegen de moslims gezegd dat wanneer ze de macht in handen hebben, dan zou 
hun leidende beginsel moeten zijn dat er wat betreft de religie geen dwang 
mag zijn. De bewering dat deze passage alleen was gericht tot de vroege 
bekeerlingen en dat het later werd opgeheven is volkomen ongegrond. 

 



257 Allah is de Vriend van degenen die geloven — Hij brengt hen vanuit het duister 
in het licht. En degenen die niet geloven, hun vrienden zijn de duivels, die hen uit het 
licht halen, het duister binnen. Zij zijn de gezellen van het Vuur; daarin verblijven zij.  
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