
Vasten – 5 
 

Hoofdstuk 4, An-Nisā– De Vrouwen 
 
 
36  En dien Allah en stel niets aan Hem gelijk, en wees goed voor de ouders en voor de 
naaste verwanten en de wezen en de behoeftigen en (jullie) verwante buren en de vreemde 
buren, en de metgezel tijdens een reis en de reiziger en degenen in het bezit van jullie 
rechterhanden. Waarlijk houdt Allah niet van mensen die trots zijn en opscheppen, 
 

Noot: Met de verwante buur kan bedoeld worden een buurman die een familielid is, 
of een moslimbuur, en de vreemde buur is ofwel een buurman die geen familie is, of 
een buurman van een andere godsdienst. Naastenliefde in de islam beperkt zich dus 
niet tot het eigen volk of de eigen mede-geloofsgenoten, maar strekt zich ook uit tot 
anderen.  
 
De metgezel tijdens een reis of de reiziger kunnen tot elk volk of elke religie behoren. 
Ja, ook de ouders, de naaste verwanten, de wezen en de behoeftigen, die aan het begin 
worden genoemd, kunnen niet-moslims zijn en het zou een plicht van elke moslim 
moeten zijn om goed aan hen te doen. 
 
Met degenen in het bezit van jullie rechterhanden worden bedoeld al diegenen van 
wie de zorg over hen aan u is toevertrouwd, zodat hieronder zelfs dieren vallen 
waarover u de baas bent. Terwijl de Koran het recht van vrouwen behandelt 
veralgemeniseert het de wet van het goeddoen aan anderen, zozeer zelfs, dat het van 
ons verlangt dat we onze goedheid zelfs tot een medereiziger laten uitstrekken. Indien 
zelfs reisgezellen, die je zo kort vergezellen, zo grootmoedig behandeld moeten 
worden, hoe grootmoedig moet een man dan zijn tegenover haar die hem gedurende 
zijn hele leven vergezelt! 

 
37  Die gierig zijn en van mensen verlangen dat ze gierig zijn en die verbergen wat Allah hen 
uit Zijn goedgunstigheid heeft geschonken. En Wij hebben de ongelovigen een vernederende 
straf bereid — 
 
38  En degenen die hun rijkdom uitgeven om gezien te worden door de mensen en die niet 
geloven in Allah, noch in de Laatste Dag. En wat betreft degene die de duivel als metgezel 
heeft, hij is een kwaadaardig metgezel! 
 
39  En hoe zou het hen deren als zij geloven in Allah en de Laatste Dag en uitgeven van wat 
Allah hen heeft gegeven? En Allah is immer de Kenner van hen. 
 
40  Waarlijk doet Allah nog niet het gewicht van een atoom onrecht aan; en als het een goede 
daad betreft, vermenigvuldigt Hij deze en geeft een grootse beloning van Hemzelf. 
 

Noot: Dit is de steeds terugkerende beschrijving van het overwicht aan 
barmhartigheid in de Allah’s natuur: goed gedaan wordt altijd vermenigvuldigd en 
kwaad wordt teniet gedaan door Allah. 

 



41 Maar hoe zal het zijn als Wij vanuit elk volk een getuige nemen en als getuige tegenover 
deze zetten? 
 

Noot: Het gezonden zijn van de profeet tot een volk wordt vaak beschreven als zijnde 
een getuige met betrekking tot hen, en met deze worden hier bedoeld de volgelingen 
van de Heilige Profeet Mohammed. Het blijkt dat de mensen over wie hier gesproken 
wordt moslims zijn die de Profeet niet gehoorzaamden, en vandaar de bezorgdheid 
van de Profeet voor de latere generaties van zijn volgelingen. Dit wordt duidelijk in 
het vers dat volgt in de woorden degenen die niet geloofden en die de Boodschapper 
niet gehoorzaamden. Ongehoorzaamheid staat gelijk aan ongeloof in praktijk. 

 
42 Op die dag zullen degenen die niet geloofden en die de Boodschapper niet 
gehoorzaamden, wensen dat de aarde met hen gelijkgemaakt zou zijn. En zij kunnen geen 
enkel feit verbergen voor Allah. 
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