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In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle 

Allah heeft Zijn boeken gestuurd om de eenheid te bewaren. 

De boeken en geschriften zijn naar de mensheid 
gestuurd om de eenheid van de mensheid te bewaren 
en ze leiding te geven op het rechte pad  

Allah zegt:  

ِريَن َوُمْنِذِريَن َوأَْنَزَل َمَعهُُم  ُ النَّبِيِّيَن ُمبَشِّ ةً َواِحَدةً فَبََعَث هللاَّ َكاَن النَّاُس أُمَّ
اْلِكتَاَب بِاْلَحقِّ لِيَْحُكَم بَْيَن النَّاِس فِيَما اْختَلَفُوا فِيِه َوَما اْختَلََف فِيِه إِالَّ الَِّذيَن 

ُ الَِّذيَن آَمنُوا لَِما  أُوتُوهُ ِمْن بَْعِد َما َجاَءْتهُُم اْلبَيِّنَاُت بَْغيًا بَْينَهُْم فَهََدى هللاَّ
ُ يَْهِدي َمْن يََشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْستَقِيٍم   اْختَلَفُوا فِيِه ِمَن اْلَحقِّ بِإِْذنِِه َوهللاَّ

De mensen waren (oorspronkelijk) één gemeenschap. 
Vervolgens zond Allah de profeten als verkondigers 
van de blijde boodschap en als waarschuwers. 
(Telkens) zond Hij met hen het boek met de waarheid 
neer om tussen de mensen te oordelen over de dingen 
waarover zij het oneens waren. Iedereen was het 
hiermee eens, behalve degenen aan wie het gegeven 
was, nadat de duidelijke bewijzen tot hen gekomen 
waren uit onderlinge nijd. Daarop heeft Allah in Zijn 
goedheid hen die geloven geleid tot de waarheid, 
waarover zij het oneens waren. Allah leidt wie Hij wil 
op het rechte pad.[Soerat al- Baqarah, 2:213] 
 

http://www.hetrechtepad.nl/index.php/2011/12/30/allah-heeft-zijn-boeken-gestuurd-om-de-eenheid-te-bewaren/
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Dit vers is een duidelijk argument dat de mensheid 
oorspronkelijk een monotheïstische gemeenschap 
was. Ze hebben altijd het geloof gehad in de Ene God. 
De mensheid is begonnen bij de profeet Adam en het 
is duidelijk dat hij het geloof had in de Ene God. Voor 
een lange periode hebben zijn kinderen Allah vereerd 
en aanbeden. Naarmate de groei van de mensheid 
begon toe te nemen, ontstonden onenigheden op 
basis van karakter, voorkeur en denkwijze. Hierdoor 
ontstond er verdeeldheid en splitsten ze zich op in 
groepen. Om de eenheid te bewaren en de dwalenden 
op het rechte pad te leiden zond Allah Zijn profeten en 
gezanten naar hen toe met Zijn hemelse boeken en 
geschriften. De profeten en gezanten hebben met hun 
adviezen en boodschappen de onenigheden en de 
ontstane eilandculturen geprobeerd op te lossen en te 
bestrijden. 

De boeken en geschriften die naar de mensheid waren 
gestuurd om de eenheid te bewaren, werden helaas 
misbruikt door de schriftgeleerden om het volk nog 
verder te laten versplinteren. De reden hiervan was 
onderlinge nijd en koppigheid. De boeken en 
geschriften werden veranderd en er werden 
verklaringen in toegevoegd of weggelaten. Hierdoor 
zijn ze niet meer in hun oorspronkelijke vorm bewaard 
gebleven. 

http://www.hetrechtepad.nl/index.php/2011/12/30/allah-heeft-zijn-boeken-gestuurd-om-de-eenheid-te-bewaren/
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Het zijn echter alleen de mensen die leiding ontvangen 
van de boeken en geschriften die het geloof hebben 
gebracht met een schoon en zuiver hart en naar de 
wetten en verordeningen ervan handelen. Degenen 
die met hun zelfverzonnen betekenissen met man en 
macht de duidelijke bewijzen verdraaien en aankleden 
hoe zij het willen om vervolgens te worden geëerd in 
kennis en wijsheid kunnen hier nooit en nimmer 
leiding uit ontvangen. Het is Allah die leidt wie Hij wil 
op het rechte pad. 

Bronvermelding : Soerat al- Baqarah, 2:213  
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