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Alle lof behoort aan Allah 

 

(1) Grondig, gedetailleerd: 

De Koran daagt je uit om de onjuistheid ervan aan te 
tonen. Hoe? Het zegt dat de mensen niet zo'n boek 
kunnen schrijven, zelfs als ze al hun krachten bundelen 
en ook nog hulp krijgen van de djinns. De Koran heeft 
dit veertien honderd jaar geleden gezegd en tot nu toe 
is er nog niemand in geslaagd om enige onjuistheid 
aan te tonen. Miljarden boeken zijn er geschreven, 
maar geen één zoals de Koran. 

 

(2) Onverwoestbaar, onvergankelijk: 

Het is het enige religieuze heilige geschrift dat nog 
steeds zo puur is als dat het in het begin was. De Koran 
is intact gebleven. Er is niets aan toegevoegd, er is 
niets in veranderd, en er is niets uit weggehaald, sinds 
het 1400 jaar geleden compleet geopenbaard is.  
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(3) Onovertreffelijk: 

De Koran is God's laatste openbaring aan de mensheid. 
God openbaarde de Torah aan Mozes, de Psalmen aan 
David, de Evangeliën aan Jezus en als laatste de Koran 
aan Mohammed. Moge de vrede en zegeningen van 
Allah met hun allen zijn. Er zal geen ander boek van 
God komen om Zijn laatste openbaring te overtreffen.  

 

(4) Onbetwistbaar: 

De Koran doorstaat de test van tijd en kritisch 
onderzoek. Niemand kan de waarheid van dit boek 
betwisten. Het spreekt van de voltooid verleden tijd en 
het blijkt de waarheid te zijn. Het spreekt over de 
toekomst door middel van goddelijke voorspellingen 
en het klopt. Het vermeld details over vele 
wetenschappelijke feiten die nog niet bekend waren 
bij mensen in die tijd (1400 jaar geleden); toch werd er 
later door wetenschappelijke ontdekkingen bevestigd 
dat de Koran het de hele tijd al goed had. Elk ander 
boek moet telkens worden verbeterd, hernieuwd om 
nog overeen te stemmen met de moderne kennis. De 
inhoud van Koran is nog nooit tegengesproken door 
een moderne ontdekking die juist is.  
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(5) Je leidraad voor het Leven en het Hiernamaals: 

De Koran is de beste gids voor het structureren van je 
leven. Geen ander boek laat zo'n uitvoerig en 
uitgebreid systeem zien, waarin alle aspecten van het 
leven van de mens worden behandeld. De Koran laat 
ook de weg zien naar het eeuwige geluk in het 
hiernamaals. Het is je wegwijzer naar het paradijs.  

 

(6) God's Geschenk van Leiding: 

God heeft je niet alleen gelaten. Je bent geschapen 
met een reden. God vertelt waarom Hij jou geschapen 
heeft, wat Hij van je verwacht, en wat Hij voor jou in 
petto heeft. Als je een machine bedient in tegenspraak 
met de specificatie van de fabrikant dan gaat de 
machine kapot. Hoe zit het met jou? Heb je een 
gebruiksaanwijzing voor jezelf? De Koran is je gids naar 
succes. Het is een Genade van God. Het schenkt 
genoegen aan de ziel, het reinigt het hart. Het 
verwijdert twijfels en brengt rust en vrede.  
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(7) Jouw communicatiemiddel met God: 

Mensen zijn sociale wezens. Wij houden ervan om te 
communiceren met ander intelligent leven. De Koran 
verteld ons hoe we kunnen communiceren met de 
Bron van alle intelligentie en de Bron van al het leven, 
de Ene God. De Koran verteld ons Wie God is, met 
welke naam we God aan zouden moeten spreken, en 
de manier waarop men kan communiceren met God. 
Zijn deze zeven redenen niet voldoende voor je om de 
Koran te lezen?  

 

    
 

http://www.overislam.nl/artikel/7%20redenen%20om%20koran%20te%20lezen.html


 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.islamhouse.com 
Islam voor iedereen ! 

  
 
 

 
 


