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DAGELIJKSE KORANSTUDIE TIJDENS DE RAMADAAN 

Hoofdstuk 7, Al-A‘rāf – De Verheven Plaatsen 

  

189  Hij is het Die jullie schiep uit één enkele ziel en uit hetzelfde maakte Hij 
zijn partner, opdat hij steun van haar zou ondervinden. Dus wanneer hij haar 
bedekt, draagt zij een lichte last en zij beweegt zich hiermee rond. Dan, wanneer 
het zwaar wordt, roepen zij beiden Allah, hun Heer, aan: Als U ons een goede 
schenkt, zullen wij zeker tot de dankbaren behoren.  

190  Maar wanneer Hij hen een goede schenkt, richten zij naast Hem gelijken 
op in wat Hij hen heeft gegeven. Hoog verheven is Allah boven wat zij (aan 
Hem) gelijkstellen.  

Noot: Dit vers beschrijft de toestand van de mens in het algemeen en heeft betrekking 
op het bewijs dat zijn menselijke aard laat zien, want wanneer hij in nood is, wendt hij 
zich altijd tot Allah, maar wanneer hij een probleemloos leven kent, volgt hij andere 
goden of zijn eigen aardse verlangens. 

  

191  Stellen zij iets (aan Hem) gelijk dat niets geschapen heeft, terwijl zijzelf 
zijn geschapen?  

192  En zij kunnen hen niet helpen, noch kunnen zij zichzelf helpen.  

193  En als u hen uitnodigt leiding te ontvangen, zullen zij u niet volgen. Het is 
u gelijk of u hen nu uitnodigt of zwijgt.  
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Noot: Men moet iedereen betrekken bij de uitnodiging tot de Waarheid, hoewel 
sommigen daar misschien niet van profiteren. De betekenis wordt verder verduidelijkt 
in de verzen 198-199. 

  

194  Degenen die u buiten Allah aanroept zijn slaven zoals u; dus roep hen aan 
en laat hen dan u antwoorden, als u de waarheid spreekt.  

195  Hebben zij voeten waarmee zij lopen, of hebben zij handen waarmee zij 
vasthouden, of hebben zij ogen waarmee zij zien, of hebben zij oren waarmee 
zij horen? Zeg: roep uw afgoden aan en beraam dan uw plannen tegen mij en 
verleen mij geen uitstel.  

196  Mijn Vriend is waarlijk Allah, Die het Boek openbaarde, en Hij neemt de 
rechtschapenen tot vriend. 

197 En degenen die jullie naast Hem aanroepen zijn niet in staat jullie te helpen, 
noch kunnen zij zichzelf helpen. 

198 En wanneer u hen uitnodigt leiding te ontvangen, horen zij niet; en u ziet 
hen uw richting opkijken, en toch zien zij niet.  

199 Ga over tot vergeving en beveel het goede en keer u af van de onwetenden.  

Noot: Dit vers draagt ons op, dat wanneer we te maken hebben met mensen die 
blindelings bevooroordeeld en onwetend zijn, en de leiding dus niet kunnen begrijpen, 
moeten we onze woede, razernij en geweld niet op hen afreageren. We moeten ze 
benaderen met vergeving, onze plicht doen door hen alledaagse daden van goedheid, 
die iedereen herkent als goed, te bevelen, en ons vervolgens van hen af te wenden, 
zodat de zaak in de handen van Allah wordt overgelaten. 
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