
Vasten – 17 
 

 

De Profeet volgt alleen zijn openbaring en hij doet dat trouw: 

 

“En Wij hebben aan u het Boek met de waarheid geopenbaard, dat bevestigt wat (reeds) ervoor is van 

het Boek, en als bewaker hierover, dus spreek recht tussen hen aan de hand van wat Allah heeft 

geopenbaard, en volg niet hun lage verlangens (terwijl u zich afkeert) van de waarheid die tot u 

gekomen is.” – 5:48 

 

“En dat u tussen hen zult oordelen aan de hand van wat Allah heeft geopenbaard, en volg hun lage 

verlangens niet, en wees op uw hoede voor hen, opdat zij u niet weg zullen lokken van een deel van 

wat Allah aan u heeft geopenbaard.” – 5:49 

 

Noot: Het oordelen hier betreft het oordelen in verschillen in religieuze overtuigingen. De 

Koran kwam om te oordelen tussen de bestaande, tegengestelde opvattingen van de diverse 

godsdiensten, in het bijzonder het jodendom en het christendom. Was Jezus, zoals de Joden 

beweren, een bedrieger, of was hij de zoon van God, zoals de christenen claimen? Is een jood 

gedoemd tot de hel omdat hij niet gelooft in Jezus als de verlosser, of is een christen 

gedoemd tot de hel als gevolg van het geloven in een bedrieger-Messias? 

 

Interessant punt: Wanneer de president van de VS de minister-president van Israël ontmoet, 

dan moet ieder vanuit zijn eigen religie geloven dat de ander naar de hel gaat in het 

hiernamaals! Het is de Heilige profeet Mohammed die leert, dat als ze goede daden doen en 

teruggaan naar de grondslagen van hun religie - namelijk het geloof in God, in de Laatste 

Dag en in Zijn profeten - dan hoeft geen van hen te vergaan in de hel. (Zie de Koran, 

hoofdstuk 2, verzen 111-113 en vers 62.) 

 

Er wordt tegen de Heilige Profeet gezegd, dat hij bij het oordelen over de opvattingen van de 

verschillende religies niet de lage verlangens van die geloofsbelijders moet volgen. Zij 

verlangen naar een beslissing die gunstig voor hen is. Het betekent ook dat hij zelf niet het 

soort lage verlangens mag volgen die zij koesteren. Als voorbeeld, hij mag geen oordeel 

geven voor of tegen een groep afhankelijk van wat op dat moment in zijn materiële of 

politieke belang is. 

 

 

“Volg wat er door uw Heer aan u is geopenbaard — er is geen god behalve Hij; en keer u af van de 

degenen die deelgenoten (met Allah) oprichten.” – 6:106 

 

“En als u hen geen teken brengt, zeggen zij: Waarom eist u er geen? Zeg: Ik volg slechts wat er door 

mijn Heer aan mij is geopenbaard. Dit zijn duidelijke bewijzen van jullie Heer en een leidraad en een 

genade voor een volk dat gelooft.” – 7:203 

 

“En wanneer Onze duidelijke boodschap aan hen wordt voorgedragen, zeggen degenen die geen 

hoop hebben Ons te ontmoeten: Breng een andere Koran dan deze of verander hem. Zeg: Het is niet 

aan mij het uit eigen beweging te veranderen. Ik volg niets anders dan wat aan mij is geopenbaard.” – 

10:15 

 



“En volg wat er aan u is geopenbaard en wees geduldig tot Allah een oordeel velt, en Hij is de Beste 

van de rechters.” – 10:109 

 

“En zo hebben Wij het geopenbaard, een waar oordeel, in het Arabisch. En als u hun lage lusten 

volgt, na wat er aan kennis tot u is gekomen, dan zult u tegen Allah hoeder noch beschermer 

hebben.” – 13:37 

 

“En volg wat er aan u is geopenbaard door uw Heer. Waarlijk is Allah Zich immer Bewust van wat u 

doet.” – 33:2 

 

“Zeg: Ik ben niet de eerste van de boodschappers, en ik weet niet wat er met mij zal gebeuren, of met 

jullie. Ik volg slechts wat er aan mij is geopenbaard, en ik ben slechts een duidelijke waarschuwer.” – 

46:9 

 

Noot: Men ziet hoe vaak de Koran herhaalt dat de Heilige Profeet volgt wat er aan hem is 

geopenbaard, en hij doet dat onder alle omstandigheden. Maar de moslims van vandaag 

zetten hun tradities, gewoonten en, natuurlijk, hun eigen belangen ver boven hetgeen Allah 

heeft geopenbaard. 

 

Wanneer ze Ahmadi’s tot niet-moslims verklaren, dan willen de leiders en Ulama niet eens in 

overweging nemen wat Allah heeft geopenbaard omtrent wie is een moslim, maar in plaats 

daarvan oordelen ze naar hun lage verlangens. En deze lage verlangens zijn: haat, jaloezie, 

bekrompenheid en het verlangen om goedkope populariteit te winnen. 
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