
Vasten – 7 
 
 

Hoofdstuk 6, Al-An‘ām – Het Vee 
 
 
50  Zeg: ik zeg niet tegen u, ik heb de schatten van Allah bij me, noch ken ik het ongeziene, noch 
zeg ik tegen u dat ik een engel ben; ik volg slechts wat aan mij is geopenbaard. Zeg: zijn de 
blinde en de ziende aan elkaar gelijk? Overdenkt u dan niet? 
 

Noot: Aangezien de Heilige Profeet onder een bijgelovig en onwetend volk verscheen, 
zou hij zichzelf allerlei soorten van bovennatuurlijke krachten toegeschreven kunnen 
hebben. Maar hij zei duidelijk tegen hen, dat hij een mens was die geen schatten bezit, 
noch maakte hij er aanspraak op dat hij, als mens zijnde, de geheimen van de toekomst 
kende, noch beweerde hij meer dan een sterveling te zijn. Allah had Zijn wil aan hem 
geopenbaard, en alles wat hij kreeg uit de Hemel volgde hij trouw en zette het om in 
praktijk. En zoals hij zelf was, zo wilde hij dat anderen waren. De unieke grootheid van 
de Profeet ligt in het feit, dat hij nooit geprobeerd heeft zichzelf aan de mensen te 
presenteren als een bovennatuurlijk persoon. 

 
 
51  En waarschuw er degenen mee, die vrezen tot hun Heer te worden samengebracht — er is 
geen beschermer voor hen, noch enige bemiddelaar buiten Hem — opdat zij aan hun plicht 
zullen voldoen. 
 
52  En verdrijf niet degenen die hun Heer aanroepen, ’s ochtends en ’s avonds, die slechts Zijn 
welbehagen wensen. U bent op geen enkele wijze verantwoordelijk voor hen, en noch zijn zij op 
enige wijze verantwoordelijk voor u, zodat u hen zou verdrijven om zo tot de kwaaddoeners te 
behoren. 
 

Noot: Dit vers werd geopenbaard toen een aantal vooraanstaande Qoereishieten hun 
bereidheid aangaven om de Profeet te accepteren indien het de armere moslims niet 
toegestaan was om op dat moment in zijn gezelschap te verkeren. De armen en de rijken 
worden hier op hetzelfde niveau gebracht; ze hebben het gelijke recht om de waarheid te 
leren en in praktijk te brengen. De waarheid is even toegankelijk voor iedereen. De 
religie van de islam kent geen enkele aristocratie. Verschillen in rang, rijkdom en kleur 
verzinken in het niet vóór de Grote Meester, en om die reden vóór de Boodschapper van 
Allah, aangezien ze allen op hetzelfde vlak vóór Allah Zelf moeten staan. Iedereen is 
verantwoordelijk voor wat hij doet, is het gouden principe dat de islam predikt. 

 
 
53  En zo beproeven Wij sommigen van hen aan de hand van anderen, zodat zij zeggen: zijn dit 
degenen onder ons aan die Allah begunstigd heeft? Weet Allah niet het beste wie de dankbaren 
zijn? 
 



Noot: Dit eenvoudige en beslissende antwoord krenkte ongetwijfeld de rijke 
Qoereishieten in hun trots, van wie nu verlangd werd samen te zitten met arme slaven die 
zij nooit als menselijke wezens behandeld hadden. Op deze manier werden ze dus 
beproefd. 

 
 
54  En wanneer degenen die in Onze boodschap geloven tot u komen, zeg: vrede zij met u. Uw 
Heer heeft Zich genade voorgeschreven, (zo)dat als er iemand van u in onwetendheid zou 
zondigen, en daarna terugkeert en juist handelt, Hij Vergevensgezind is, Barmhartig. 
 
 
Ramadan Daily Quran Study, Dr. Zahid Aziz   
Vertaald door Reza Ghafoerkhan  
IslamLab 
 
 


