
Vasten – 30 
 

Hoofdstuk 113, Al-Falaq – Het Ochtendgloren 
 
 

Noot: Dit hoofdstuk en het volgende leren de mens hoe hij zijn toevlucht moet zoeken 
bij Allah en om Zijn bescherming te vragen. Deze twee hoofdstukken zijn zeer 
waarschijnlijk in de vroege Makkah-periode geopenbaard. Het hoofdstuk heet Het 
Ochtendgloren—het woord wordt in het eerste vers genoemd — om aan te geven dat 
de Waarheid uiteindelijk al het duister zou verdringen. 

 
 
1  Zeg: Ik zoek toevlucht bij de Heer van het ochtendgloren, 
 

Noot: De Heer van het ochtendgloren wijst op de geleidelijke manifestatie van de 
Waarheid en haar uiteindelijke overwinning. 

 
2  Tegen het kwaad van wat Hij heeft geschapen, 
 

Noot: Alles wat Allah heeft geschapen, bijv. vuur en water, is in ons voordeel, maar 
het kan ook verwoesting aanrichten. 

 
3  En tegen het kwaad van de volslagen duisternis, wanneer die komt 
 

Noot: Het duidt op duisternis waar geen lichtstraal in doordringt, en staat voor de 
duistere moeilijkheden die een probleem soms omgeven — moeilijkheden die het de 
mens onmogelijk maken zijn weg te vinden. De mens wordt hier daarom geleerd 
ervoor te bidden dat zijn aangelegenheden niet worden omhuld door totale duisternis. 

 
4  En tegen het kwaad van degenen die (kwade zinspelingen) inblazen in vaste besluiten. 
 

Dit zijn degenen die kwade insinuaties werpen in de vastberaden besluiten van 
mensen of in de planning en voortgang van hun aangelegenheden. Dit vers gaat over 
de tweede moeilijkheid die men tegenkomt bij het plannen en uitvoeren van zaken. De 
eerste moeilijkheid was dat zij gehuld was in totale duisternis (v. 3). De tweede is dat 
de duisternis is verdreven, maar dat het besluit om de zaak af te handelen nog niet 
resoluut genoeg is. 

 
5  En tegen het kwaad van de afgunstige, wanneer hij afgunstig is. 
 



Noot: Dit is de derde moeilijkheid. Succes is in zicht, maar er zijn mensen die 
afgunstig tegenover dat succes staan. Daarom moet er nog steeds naar Goddelijke 
bescherming worden gezocht wanneer een mens zijn zaken succesvol afhandelt. 

 
De Heilige Profeet, die de verantwoordelijkheid had gekregen over de moeilijke taak 
om de Waarheid in de wereld te vestigen en haar te laten triomferen over onwaarheid, 
moest al deze moeilijkheden het hoofd bieden. Het zijn dan ook zijn trouwe 
volgelingen, die hetzelfde levensdoel hebben als de Profeet, die de grootste behoefte 
hebben aan dit gebed waarmee de Heilige Koran zijn slot nadert. 

 
 
 

Hoofdstuk 114, Al-Nās – De Mensen 
 
 
1  Zeg: Ik zoek toevlucht bij de Heer van de mensen, 
 
2  De Koning van de mensen, 
 
3  De God van de mensen, 
 
4  Tegen het kwaad van de influisteringen van de heimelijke (duivel), 
 
5  Die de harten van de mensen influistert, 
 
6  Uit het midden van de djinn en de mensen. 
 

Noot: Deze verzen vormen een aanvulling op het vorige hoofdstuk. Daar worden drie 
soorten moeilijkheden beschreven, die de zaak van de Waarheid schade zouden 
kunnen berokkenen. Hier wordt een vierde beschreven, die de meeste schade van 
allemaal kan aanrichten. Dit is het kwaad dat de heimelijke duivel kan aanrichten, die 
ongemerkt voorbijgaat en die de harten van de mensen slechte gedachten influistert. 

 
De mens wordt hier geleerd om zijn toevlucht te zoeken bij Allah, Die in de eerste 
plaats de Rabb van de mensheid is, m.a.w., Degene Die hen geleidelijk laat groeien 
tot volmaaktheid. Ten tweede is Hij de Malik, of Koning van de mensen, m.a.w., Hij 
oefent controle over hen uit in termen van de natuurwetten. Ten derde is Hij de Ilāh 
van de mensen, Degene Die het als enige verdient om aanbeden te worden en voor 
Wie uiteindelijk de gehele mensheid zal moeten buigen. In andere woorden, men 
moet zoeken naar de bescherming van Allah, omdat Hij de Onderhouder is Die 
vervolmaakt en Hij zowel het stoffelijke als het geestelijke bestuurt. 
 



Aan het eind wordt zo, net als aan het begin van de Heilige Koran (1:1), het 
Goddelijke doel geopenbaard. Dat doel is het vervolmaken van de mensheid. Niets in 
deze wereld kan dat doel in de weg staan, aangezien Allah de macht heeft over zowel 
de materie als de geest.  
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