
Vasten – 8 
 
 

Hoofdstuk 6, Al-An‘ām – Het Vee 
 
 
151  Zeg: Kom! Ik zal voordragen wat uw Heer u heeft verboden: Stel niets aan Hem gelijk 
en wees goed voor ouders en dood jullie kinderen niet uit (vrees voor) armoede — Wij 
onderhouden u en hen — en blijf uit de buurt van onzedelijkheden, openlijke of geheime, en 
dood niet de ziel die Allah heilig heeft gemaakt, behalve wanneer recht moet geschieden. Dit 
beveelt Hij u opdat u zult begrijpen. 
 
152  En kom niet aan de bezittingen van de wees, behalve op de beste wijze,a totdat hij de 
volwassen leeftijd heeft bereikt. En geef op eerlijke wijze de volle maat en het volle gewicht 
— Wij leggen geen ziel een taak op die buiten de grenzen van haar mogelijkheden valt. En 
wanneer u spreekt, wees rechtvaardig, ook al is het (tegen) een familielid.b En leef Allah’s 
verbond na. Dit beveelt Hij u opdat u indachtig zult zijn. 
 

Noot a: Dat wil zeggen, tenzij je het doet met het doel deze te verbeteren of door het 
rendabel te maken. De lonen van de voogd mogen eruit betaald worden. Zie hiervoor 
vers 4:6. 

 
Noot b: De islam verlangt van een persoon dat hij zo oprecht is, dat familiebanden 
hem niet daarvan laten afwijken. De waarheid mag voor geen enkel belang worden 
opgeofferd, maar elke belang moet worden opgeofferd voor de waarheid. 

 
 
153  En (weet) dat dit Mijn pad is, het rechte, dus volg dit en volg geen (andere) wegen, want 
die zullen u wegleiden van Zijn weg. Dit beveelt Hij u opdat u aan uw plicht zult voldoen. 
 
154  Nogmaals, Wij gaven het Boek aan Mozes om (Onze zegeningen) over degene die 
goeddoet te vervolmaken, en om alle dingen duidelijk te maken en als leidraad en genade, 
zodat zij zouden geloven in de ontmoeting met hun Heer.   
 

Noot: Met alle dingen wordt bedoeld al die zaken die nodig waren voor de leiding van 
de Israëlieten. 
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