
Vasten – 6 
 
 

Hoofdstuk 4, An-Nisā– De Vrouwen 
 
163  Waarlijk hebben Wij aan u (o Mohammed) geopenbaard zoals Wij openbaarden aan 
Noach en de profeten na hem, en Wij openbaarden aan Abraham en Ismaël en Isaak en Jakob 
en de stammen, en Jezus en Job en Jona en Aäron en Salomo, en Wij gaven aan David een 
geschrift. 
 

Noot: Dit vers noemt het soort openbaring die exclusief voor de profeten is (waḥy 
nubuwwah). En alle profeten, of ze nu een wet brachten of niet, ontvingen deze vorm 
van openbaring. De openbaring die niet-profeten, zoals de moeder van Mozes moeder 
of de heiligen in de islam, ontvangen is van een lagere orde (waḥy wilāyah). Hazrat 
Mirza Sahib schrijft dat na de Heilige Profeet Mohammed, zelfs niet één woord van 
waḥy nubuwwah kan komen tot iemand. 

 
 
164  En (Wij stuurden) boodschappers die Wij eerder aan u hebben genoemd en 
boodschappers die Wij u niet hebben genoemd. En tot Mozes richtte Allah Zijn woord, 
sprekend (tegen hem) — 
 

Noot: De profeten die hier genoemd worden behoren allen tot het Israëlitische ras. 
Abraham en zijn directe nakomelingen worden eerst vermeld, dan volgen de drie 
profeten van Israël die grote beproevingen ondergingen, nl., Jezus, Job en Jona. De 
volgende groep bestaat uit de vier die zowel heersers als profeten waren, nl., Mozes, 
Aaron, David en Salomo. Maar omdat David en Mozes op een bijzondere manier in 
relatie staan tot de Heilige Profeet, de eerste lofprijst hem in zijn Psalmen, en de 
tweede voorspelt zijn komst in de duidelijkste bewoordingen, worden ze afzonderlijk 
aan het eind genoemd. 

 
 
165  Boodschappers, brengers van goed nieuws en waarschuwers, zodat de mensen geen 
argument tegen Allah hebben na (de komst van) de boodschappers. En Allah is immer 
Machtig, Wijs. 
 

Noot: Het goede nieuws dat zij brachten heeft net zo zeer betrekking op de vrede en 
het geluk dat aan de rechtschapenen wordt geschonken, als op de komst van degene 
die, aan het einde komende, de voortreffelijkheden van alle profeten in zijn eigen 
persoon zou verenigen, en zo van de volken op de aarde één volk zou maken. 

 
 
 

Hoofdstuk 5, Al-Mā’idah, Het Voedsel 
 
 
67  O Boodschapper, breng over wat aan u is geopenbaard door uw Heer; en als u (dit) niet 
doet, dan hebt u Zijn boodschap niet overgebracht. En Allah zal u beschermen tegen de 
mensen. Allah geeft waarlijk geen leiding aan ongelovige mensen. 



 
Noot: In Mekka waren de Qoereish de enige vijanden van de Profeet. Zijn vlucht naar 
Medina vergrootte zijn moeilijkheden tienvoudig. De Joden waren een machtig volk, 
en het gebruik van ietwat duidelijke taal had hen tot de meest vreselijke vijanden 
gemaakt. Bij de christenen was het vergelijkbare het geval. De andere stammen van 
Arabië waren tegen deze tijd met succes opgestookt door de Qoereish om hun kant te 
kiezen. Daarom wordt de belofte gegeven dat de Profeet onder de bescherming van 
Allah zal blijven tegen de talloze gevaren die hem van alle kanten bedreigden en 
tegen de vele complotten tegen zijn leven. 

 
Maar er wordt hier ook gewezen op de spirituele bescherming van de Profeet. De 
‘ismat, of bescherming, van de profeten houdt in dat Allah hen beschermt, in de eerste 
plaats, door hen een karakter te geven die in essentie zuiver is (d.w.z. door hen in hun 
eigenste aard rein van alle zonden te scheppen). Vervolgens door hen zowel 
lichamelijke als spirituele uitmuntendheid te schenken. Vervolgens door hen bij te 
staan en standvastig te laten blijven (tijdens beproevingen). En vervolgens door rust 
op hen te laten neerdalen en door hun harten te beschermen (tegen het kwaad). 

 
68  Zeg: o Mensen van het Boek, u volgt het goede niet, tot u de Thora en het Evangelie en 
aan wat u is geopenbaard door jullie Heer in acht neemt. En wat aan u is geopenbaard door 
uw Heer zal zeker bij velen van hen hun onmatigheid en ongeloof doen toenemen; treur dus 
niet om de ongelovige mensen. 
 
69  Degenen die geloven en degenen die jood zijn, en de sabiërs en de christenen — een ieder 
die gelooft in Allah en de Laatste Dag en die goed doet — zij zullen geen vrees kennen noch 
zullen zij treuren. 
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