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In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Boeken van Allah
Het geloof in de boeken van Allah is de derde pijler van
de iman (het geloof). Zonder deze pijler is het geloof
onjuist. Geloof hebben in alle hemelse boeken en
geschriften is verplicht. Zowel in de Koran als in de
Hadith is het geloof in de boeken van Allah als derde in
de reeks van alle pijlers van de iman opgenoemd.

Allah zegt:
َ َﻦ ﺍﻟﺮﱠ ُﺳﻮﻝُ ﺑِﻤَﺎ ﺃُﻧْ ِﺰ َﻝ ﺇِﻟَﻴْ ِﻪ ﻣِﻦْ ﺭَﺑﱢﻪِ ﻭَﺍﻟ ُْﻤ ْﺆ ِﻣﻨُ ﻮﻥَ ﻛُ ﱞﻞ ﺁ ﻣَ َﻦ ﺑِﺎہ ﱠ
ﻠﻟِ َﻭ َﻣ َﻼﺋِ َﻜﺘِ ِﻪ
َﻭﻛُ ﺘُﺒِ ِﻪ َﻭﺭُﺳُ ﻠِ ِﻪ
De gezant gelooft in wat van zijn Heer naar hem is
neergezonden en de gelovigen ook. Allen geloven in
Allah, in Zijn engelen, in Zijn boeken en in Zijn
gezanten. [Soerat al- Baqarah, 2:285]
De Hadith zegt:
 ﻭﺍﻟﻘﺪﺭ، ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﺭﺳﻠﻪ، ﻭﻛﺘﺒﻪ،ﻳﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎہﻠﻟ ﻭﻣﻼﺋﻜﺘﻪ
ﺧﻴﺮﻩ ﻭﺷﺮﻩ
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Iman is om te geloven in Allah, Zijn engelen, Zijn
boeken, Zijn gezanten, in de Laatste Dag en in
beschikking dat het goede en slechte van Allah
afkomstig is.[Sahih al- Muslim]
Deze hemelse boeken en geschriften zijn van Allah
afkomstig. Allah heeft deze aan Zijn boodschappers
geopenbaard. Het aantal boeken en geschriften die
Allah heeft gestuurd is ons niet bekend. Echter is het
wel belangrijk om geloof te vestigen in alle boeken en
geschriften van Allah. De namen van de boeken en
geschriften, waarvan de namen bekend zijn, zijn als
volgt: De Taurat was geopenbaard aan de profeet
Moesa (Mozes) (vrede zij met hem).
Allah zegt:
َ َﺇِﻧﱠﺎ ﺃ
ٌ ﻮْﺭﺍﺓَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻫُﺪﻯً َﻭ
ﻧُﻮﺭ
َ ﻧْﺰﻟْﻨَﺎ ﺍﻟﺘﱠ
Wij hebben de Taurat neergezonden met een leidraad
erin en een licht.[Soerat al- Maida, 5:44]
Tevens zegt de Koran:
ﺎﺱ
َ ََﺎﺏ ِﻣﻦْ ﺑَ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ ﺃَ ْﻫﻠَﻜْﻨَﺎ ﺍﻟْﻘُﺮُﻭﻥَ ﺍﻷُْﻭﻟَﻰ ﺑ
َ ُﻮﺳﻰ ﺍﻟْ ِﻜﺘ
َ َﻭﻟَﻘَ ْﺪ ﺁﺗَﻴْﻨَﺎ ﻣ
ِ ﺼﺎﺋِ َﺮ ﻟِﻠﻨﱠ
ﱠ
ً َﻭﻫُﺪ
َﻯ َﻭ َﺭﺣ َْﻤﺔً ﻟَ َﻌﻠﻬُ ْﻢ ﻳَﺘَ َﺬ ﱠﻛﺮُﻭﻥ
Wij hebben Moesa, nadat Wij de eerdere generaties
vernietigd hadden, het boek gegeven als inzichtelijke
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bewijzen voor de mensen en als leidraad en
barmhartigheid. Misschien zullen zij zich laten
vermanen.[Soerat al- Qasas, 28:43]
De Zaboer (Psalmen) was geopenbaard aan de profeet
Dawoed (David) (vrede zij met hem).
Allah zegt:
ﺑُﻮﺭﺍ
ً َﻭﺁﺗَﻴْﻨَﺎ ﺩَﺍ ُﻭﻭ َﺩ َﺯ
En wij hebben Dawoed (David) de Zaboer (De Psalmen)
gegeven.[Soerat al- Isra 18: 55]
De Indjiel (Nieuwe Testament) was geopenbaard aan
de profeet ‘Isa (Jezus) (vrede zij met hem).
Allah zegt:
ﻴﻞ
َ ﺍﻷﻧْ ِﺠ
ِ ْ ُﺍﺑْﻦ َﻣﺮْﻳَ َﻢ َﻭﺁﺗَﻴْﻨَﺎﻩ
ِ َﻭﻗَﻔﱠﻴْﻨَﺎ ﺑِ ِﻌﻴ َﺴﻰ
En Wij lieten Isa, de zoon van Maryam, daarna volgen
en gaven hem de Indjiel.[Soerat al- Hadied, 57:27]
De Koran was geopenbaard aan de profeet
Mohammed (vrede zij met hem).
Allah zegt:
ﻘُﺮﻯ َﻭ َﻣﻦْ َﺣﻮْﻟَﻬَﺎ َﻭﺗُﻨ ِﺬ َﺭ ﻳَﻮْ َﻡ
َ َِﻭ َﻛ َﺬﻟ
َ ْﻚ ﺃَﻭْ َﺣﻴْﻨَﺎ ﺇِﻟَﻴْﻚَ ﻗُﺮْﺁﻧًﺎ َﻋ َﺮﺑِﻴًّﺎ ﻟﱢﺘُﻨ ِﺬ َﺭ ﺃُ ﱠﻡ ﺍﻟ
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En zo hebben Wij aan u (O, Mohammed) een
Arabische koran geopenbaard, opdat u er de
hoofdstad (Mekka) en wie er omheen wonen mee
waarschuwt en opdat u waarschuwt voor de dag van
de verzameling waaraan geen twijfel is: één groep in
het paradijs en één groep in het vuurgloed.[Soerat as-

Shura, 42:7]

Naast deze boeken heeft Allah nog vele geschriften
geopenbaard die bekend staan als suhoef of sahaief
(boekrollen).
Allah zegt:
.  ﺑَﻞْ ﺗُﺆْ ﺛِﺮُﻭﻥَ ﺍﻟْ َﺤﻴَﺎﺓَ ﺍﻟ ﱡﺪﻧْﻴَﺎ. ﺼﻠﱠﻰ
َ َ َﻭ َﺫ َﻛ َﺮ ﺍﺳْ َﻢ َﺭﺑﱢ ِﻪ ﻓ. ﻗَ ْﺪ ﺃَ ْﻓﻠَ َﺢ َﻣﻦْ ﺗَ َﺰ ﱠﻛﻰ
ٌ َﻭ ْﺍﻵ ِﺧ َﺮﺓُ َﺧ
ﺑْﺮﺍ ِﻫﻴ َﻢ
ُ . ُﻒ ﺍﻷُْﻭﻟَﻰ
َ ُِﻒ ﺇ
ِ ﺻﺤ
ِ  ﺇِ ﱠﻥ ﻫَ َﺬﺍ ﻟَﻔِﻲ ﺍﻟﺼﱡ ﺤ. ﻴْﺮ َﻭﺃَﺑْﻘَﻰ
ُﻮﺳﻰ
َ َﻭﻣ
Maar welgaan zal het wie zich loutert, de naam van
Allah noemt en de salaat verricht. Maar nee, jullie
verkiezen het tegenwoordige leven. Maar het
hiernamaals is beter en onvergankelijker. Dit staat al in
de eerdere geschriften. De geschriften van Ibrahim
(Abraham) en Moesa (Mozes).[Soerat al- 'Ala, 87:14-19]
We geloven in de hemelse boeken en geschriften die
aan de vroegere profeten zijn geopenbaard op een
beknopte wijze. We bevestigen dit met onze harten en
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tong. Echter zijn deze boeken ongeldig verklaard door
de komst van de heilige Koran. We geloven in de Koran
op een diepgaande wijze. We bevestigen dit met onze
hart en tong en leven het na door naar de wetten en
verordeningen hiervan te handelen. De Koran zal altijd
in haar oorspronkelijke vorm bewaard blijven. Geen
verzen of hoofdstukken kunnen worden toegevoegd,
weggelaten of worden vervormd. Allah is immers de
Beschermheer van de Koran.
Allah zegt:
َﺎﺏ ﺑِﺎﻟْ َﺤ ﱢ
َ ََﻭﺃ
ﻴْﻤﻨًﺎ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ
َ ْﻧْﺰﻟْﻨَﺎ ﺇِﻟَﻴ
َ ﻖ ُﻣ
َ ﻚ ﺍﻟْ ِﻜﺘ
ِ َﺏ َﻭ ُﻣﻬ
ِ ﺼ ﱢﺪﻗًﺎ ﻟِ َﻤﺎ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَ َﺪﻳْ ِﻪ ِﻣﻦَ ﺍﻟْ ِﻜﺘَﺎ
En Wij hebben het boek met de waarheid naar u
neergezonden ter bevestiging van wat er voordien van
het boek al was en om erover te waken.[Soerat al- Maida

5:48]

Tevens zegt te Koran:
َﱢﻛْﺮ َﻭﺇِﻧﱠﺎ ﻟَﻪُ ﻟَ َﺤﺎﻓِﻈُﻮﻥ
َ ﺇِﻧﱠﺎ ﻧَﺤْﻦُ ﻧَ ﱠﺰﻟْﻨَﺎ ﺍﻟﺬ
En werkelijk Wij hebben de vermaning (de Koran)
neergezonden en Wij zijn voorzeker de Beschermheer
ervan.[Soerat al- Hijr, 15:9]

7

Bronvermelding : Soerat al-Baqarah, 2:285 Sahih alMuslim Soerat al-Maida, 5:44 Soerat al- Qasas, 28:43
Soerat al- Isra 18: 55 Soerat al- Hadied, 57:27 Soerat
as-Shura, 42:7 Soerat al- 'Ala, 87:14-19 Soerat alMaida 5:48 Soerat al- Hijr, 15:9

8

www.islamhouse.com
Islam voor iedereen !

9

