botten zijn zwak geworden en mijn hoofd glinsterend
wit, en ik ben nooit ongezegend geweest in mijn
smeekgebeden tot U.

geworden in mij en mijn hoofd grijs van
ouderdom. Bij het aanroepen van U, mijn Heer,
ben ik nooit ongelukkig geweest.

Marjam

ۡ  ۡ ﺧ ۡﻔﺖ ﻟۡﻤﻮ ﻣ ۡﻦ ورآء ۡي و ﺎﻧﺖ ۡﻣﺮ ۡ ﻋﺎ ً ﻓﻬ ۡﺐ# و
ً ۡ
﴾٥ۙ ﴿ ﻣ ۡﻦ ﻟﺪﻧﻚ وﻟﻴﺎ

ٰ
 ﻟﺮ ۡﺣ ٰﻤﻦ ﻟﺮﺣ ۡﻴﻢPQﺑ ۡﺴﻢ ﷲ

ٓ
ٓ
ٰ
ٓ
ٰ
﴾U ١﴿ ﻛﻬﻴﻌﺺ

019.005 Wa-innee khiftu almawaliya min wara-ee wakanati imraatee AAaqiran fahab lee min ladunka
waliyyan

019.001 Kaf-ha-ya-AAayn-sad
19:1 Kaf Ha Ya 'Ain Shad,

19:5 En voorwaar, ik vrees voor de (bloedverwante)
opvolgers na mij, en mijn vrouw is onvruchtbaar.
Geef mij daarom van Uw zijde een nakomeling.

Maar ik ben bang voor de verwanten die na mij
komen, want mijn vrouw is onvruchtbaar.
Schenk mij dan van Uw kant een naaste verwant,

ۡ
﴾٦﴿  و ۡﺟﻌﻠﻪ رب رﺿ ًﻴﺎ1  ۡﻌﻘ ۡﻮب3 ۡ و ﻳﺮث ﻣ ۡﻦ ٰ ل89ﻳﺮﺛ
019.006 Yarithunee wayarithu min ali yaAAqooba waijAAalhu rabbi radiyyan
19:6 Die (de kennis) van mij zal erven en van de
familie van Jakob. Mijn Heer, maak hem U
welgevallig."

die van mij zal erven en die van het geslacht van
Ja'koeb zal erven en maak, mijn Heer, dat hij
aangenaam is."

ۤ ٰ
?
?
ٰ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻟﻢ ﻧﺠﻌﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞB 8C ﺳﻤﻪ ﻳﺤFﻐﻠﻢH  كJ ﻳﺎ ﻧﺎ ﻧﺒLﻳﺰ
ً
﴾٧﴿ ﺳﻤﻴﺎ
019.007 Ya zakariyya inna nubashshiruka bighulamin ismuhu yahya lam najAAal lahu min qablu
samiyyan
19:7 "O Zakariya, Wij geven u het goede nieuws
van een jongen, Yahya genaamd. Wij gaven
niemand eerder deze naam."

"O Zakarijja, Wij kondigen jou een jongen aan die de
naam Jahja heeft, een naam die Wij nog niet eerder
aan iemand gegeven hebben."

K[aaf] H[aa?] J[aa?] '[Ain] S[aad].

ۡ
?
ۡ
ۡ
﴾Z ٢﴿  ﻳﺎL رﺣﻤﺖ رﺑﻚ ﻋﺒﺪه زLذ
019.002 Thikru rahmati rabbika AAabdahu zakariyya
19:2 vermeld de Barmhartigheid van uw Heer aan
Zijn dienaar Zakariya.

De vermelding van de barmhartigheid van jouw Heer
aan Zijn dienaar Zakarijja.

ً ۡذ ﻧ ٰﺎدي رﺑ ?ﻪ ﻧﺪ
﴾٣﴿ آء ﺧﻔ ًﻴﺎ
019.003 Ith nada rabbahu nidaan khafiyyan
19:3 Toen hij zijn Heer in het geheim aanriep.

Toen hij tot zijn Heer in het verborgen riep,

ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ﻦa b ۡ و ﺷﺘﻌﻞ ﻟﺮ س ﺷ ۡﻴ ًﺒﺎ و ﻟ ۡﻢ89 ۡ وﻫﻦ ﻟﻌﻈﻢ ﻣ# ﻗﺎل رب
﴾٤﴿ ﻚ رب ﺷﻘ ًﻴﺎhﺑﺪﻋﺂ
019.004 Qala rabbi innee wahana alAAathmu minnee waishtaAAala alrra/su shayban walam akun
biduAAa-ika rabbi shaqiyyan
19:4 Hij (Zakariya) zei: "Mijn Heer, voorwaar, mijn

zei hij: "Mijn Heer, mijn gebeente is zwak

ً ۡ ۡ
ۡ
 ة وl ﻟ ۡﻴﻬ ۡﻢ ۡن ﺳﺒﺤﻮ ﺑnpo  ب ﻓﺎ ۡوqۡ  ٰ ﻗ ۡﻮﻣ ٖﻪ ﻣﻦ ﻟﻤs ج ﻋuﻓ
﴾١١﴿ ﻋﺸ ًﻴﺎ
019.011 Fakharaja AAala qawmihi mina almihrabi faawha ilayhim an sabbihoo bukratan waAAashiyyan
19:11 Daarna kwam hij uit zijn gebedskamer naar zijn
volk, en gebaarde hen om in de ochtend en de avond
(Allah) te verheerlijken."

Toen ging hij het heiligdom uit naar zijn volk
en gaf hun te kennen dat zij 's ochtends en 's
avonds moesten lofprijzen.

ًة { و ٰ ﺗ ۡﻴ ٰﻨﻪ ﻟۡﺤ ۡﻜﻢ ﺻﺒﻴ
ٰ  ﺧﺬ ﻟۡﻜ8Cٰ ٰﻳﻴ ۡﺤ
﴾٢١ۙ ﴿ ﺎ
ﻮ
ﻘ
H
ﺐ
ﺘ
ٍ
019.012 Ya yahya khuthi alkitaba biquwwatin waataynahu alhukma sabiyyan
19:12 (Allah zei:) "O Yahya, hou het (heilige) Schrift
stevig vast." En Wij gaven hem Wijsheid toen hij jong
was,

"O Jahja, houd het boek stevig vast." En Wij
gaven hem de oordeelskracht al als kind

ً ٰ
ً
ً
﴾٣١ۙ ﴿ ﻮة { و ﺎن ~ﻘﻴﺎbو ﺣﻨﺎﻧﺎ ﻣ ۡﻦ ﻟﺪﻧﺎ و ز
019.013 Wahananan min ladunna wazakatan wakana taqiyyan
19:13 en genegenheid van Onze Zijde en zuiverheid. En hij
was godvrezend/rechtvaardig.

en mededogen van Onze kant en
reinheid. Hij was godvrezend

ًۢ
ً
ً
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٤١﴿ و ﺑﺮ ﺑﻮ ﻟﺪﻳﻪ و ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺟﺒﺎر ﻋﺼﻴﺎ

ٰ
ۡ ۡ ً ۡ ۡ
ٰ
ٌ
ۡ
 ﻳﻜﻮن ۡ ﻏﻠﻢ و ﺎﻧﺖ ﻣﺮ ﻋﺎ و ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻦ# ﻗﺎل رب
ۡ
ً
﴾٨﴿  ﻋﺘﻴﺎƒ„ﻟﻜ
019.008 Qala rabbi anna yakoonu lee ghulamun wakanati imraatee AAaqiran waqad balaghtu mina
alkibari AAitiyyan
19:8 Hij (Zakariya) zei: "mijn Heer, hoe kan ik een
jongen krijgen terwijl mijn vrouw onvruchtbaar is? En
waarlijk, ik heb een zeer oude leeftijd bereikt."

Deze zei: "Hoe kan ik nog een jongen krijgen
terwijl mijn vrouw onvruchtbaar is en ik een
hoge ouderdom heb bereikt?"

ۡ ﻫ‡ ٌ† و ﻗ ۡﺪ ﺧﻠ ۡﻘﺘﻚ ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻞ و ﻟﻢsﻗﺎل ﻛ ٰﺬﻟﻚ ˆ ﻗﺎل رﺑﻚ ﻫﻮ ﻋ
ً
﴾٩﴿ ﺗﻚ ﺷ ۡﻴﺌﺎ
019.009 Qala kathalika qala rabbuka huwa AAalayya hayyinun waqad khalaqtuka min qablu walam taku
shay-an
19:9 Hij (Allah)zei: "Zo zal het zijn." uw Heer heeft
gezegd: "Het is makkelijk voor Mij. En zonder enige
twijfel, Ik heb u hiervoor geschapen toen u niets
was."

Hij zei: "Zo is het. Jouw Heer heeft gezegd: 'Het
is voor Mij gemakkelijk. Ik heb jou vroeger
immers ook geschapen toen jij nog niets was.?"

ٰ ﻠﻢ ﻟﻨﺎس ﺛŒﻗﺎل رب ۡﺟﻌ ۡﻞ ۡۤ ٰ ﻳ ًﺔ { ﻗﺎل ٰ ﻳﺘﻚ ﻵﻹ ﺗ
ﺎل
ﻴ
ﻟ
ﺚ
ﻠ
ٍ
ً
﴾٠١﴿ ﺳﻮﻳﺎ

019.014 Wabarran biwalidayhi walam yakun jabbaran AAasiyyan
19:14 En hij was goed voor zijn ouders en hij was
niet arrogant en ongehoorzaam.

en plichtsgetrouw jegens zijn ouders en hij was
geen ongehoorzame geweldenaar.

019.010 Qala rabbi ijAAal lee ayatan qala ayatuka alla tukallima alnnasa thalatha layalin sawiyyan
19:10 Hij zei: "O mijn Heer, geef mij een teken." Hij
(Allah) zei: "Uw teken is dat u gedurende drie nachten
niet in staat bent te spreken tot de mensen, hoewel u
gezond bent."

Hij zei: "Mijn Heer, geef mij een teken." Hij zei:
"Jouw teken is dat jij drie nachten, hoewel je
gezond en wel bent, toch niet tot de mensen zult
spreken."

19:18 Zij zei: "Ik zoek mijn bescherming bij de meest
Barmhartige tegen u, als u (Allah) vreest."

Zij zei: "Ik zoek bij de Erbarmer bescherming
tegen jou, als jij godvrezend bent."

ۤ
ً
ٰ
ً
ۡ
﴾٩١﴿ ﻴﺎb ﻵﻹﻫﺐ ﻟﻚ ﻏﻠﻤﺎ ز1 ﻗﺎل ﻧﻤﺎ ﻧﺎ رﺳﻮل رﺑﻚ
019.019 Qala innama ana rasoolu rabbiki li-ahaba laki ghulaman zakiyyan
19:19 Hij zei: "Ik ben slechts een boodschapper van uw
Heer, om u een zuivere zoon te schenken."

Hij zei: "Maar ik ben de gezant van jouw Heer
om jou een reine jongen te schenken."

ًﻐﻴH ۡ ٰ ۡ ۡ ٰ ٌ ۡ ۡ ۡ ۡ ٌ ﻟ ۡﻢ ك
﴾٠٢﴿ ﺎ
 وJ ﺑ89 ﻳﻜﻮن ﻏﻠﻢ و ﻟﻢ ﻳﻤﺴﺴ# ﻗﺎﻟﺖ
019.020 Qalat anna yakoonu lee ghulamun walam yamsasnee basharun walam aku baghiyyan

19:20 Zij zei: "Hoe kan er een zoon voor mij zijn,
terwijl geen man mij heeft aangeraakt, en ik kuis
ben."

Zij zei: "Hoe zou ik een jongen krijgen, terwijl geen
mens mij aangeraakt heeft; en ik ben geen onkuise
vrouw."

ٰ
ً ٰ ۤ? ۡ
ٌ
 ﻫ‡† ˆ و ﻟﻨﺠﻌﻠﻪ ﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎس وsﻗﺎل ﻛﺬﻟﻚ ˆ ﻗﺎل رﺑﻚ ﻫﻮ ﻋ
ً ۡ
ۡ ًۡ
ً
﴾١٢﴿ رﺣﻤﺔ ﻣﻨﺎ ˆ و ﺎن ﻣﺮ ﻣﻘﻀﻴﺎ
019.021 Qala kathaliki qala rabbuki huwa AAalayya hayyinun walinajAAalahu ayatan lilnnasi
warahmatan minna wakana amran maqdiyyan
19:21 Hij zei: "Zo zal het zijn, uw Heer heeft
gezegd: 'Dit is makkelijk voor Mij. En opdat Wij
hem maken als een teken voor de mensheid en als
een Barmhartigheid van Ons. En het is een
vastgestelde zaak."

Hij zei: "Zo is het. Jouw Heer heeft gezegd: 'Het is
voor Mij gemakkelijk. En het is opdat Wij hem tot
een teken voor de mensen maken en uit
barmhartigheid van Ons. En het is een beslissing
die gevallen is.?" *

ۡ
ۡ ۡ
ً
ً
﴾٢٢﴿ ﺎﻧﺎ ﻗﺼﻴﺎŒﻓﺤﻤﻠﺘﻪ ﻓﺎﻧﺘﺒﺬت ﺑ ٖﻪ ﻣ
019.022 Fahamalat-hu faintabathat bihi makanan qasiyyan
19:22 En zo droeg zij hem en zij trok zich met hem

Dus werd zij zwanger van hem en trok zich met

﴾٥١﴿” و ﺳ ٰﻠ ٌﻢ ﻋﻠ ۡﻴﻪ ﻳ ۡﻮم وﻟﺪ و ﻳ ۡﻮم ﻳﻤ ۡﻮت و ﻳ ۡﻮم ﻳ ۡﺒﻌﺚ ﺣ ًﻴﺎ
019.015 Wasalamun AAalayhi yawma wulida wayawma yamootu wayawma yubAAathu hayyan
19:15 Vrede zij met hem op de dag dat hij geboren
werd en de dag dat hij sterft en op de dag dat hij tot
leven wordt opgewekt.

En vrede zij met hem op de dag dat hij geboren
werd, op de dag dat hij sterft en op de dag dat hij
weer tot leven wordt opgewekt.

ًﺎﻧًﺎ • ۡ ﻗﻴŒ ۡ — ﻟۡﻜ ٰﺘﺐ ﻣ ۡﺮﻳﻢ – ذ ﻧۡﺘﺒﺬ ۡت ﻣ ۡﻦ ۡﻫﻠﻬﺎ ﻣLو ۡذ
ﺎ
﴾٦١ۙ ﴿
019.016 Waothkur fee alkitabi maryama ithi intabathat min ahliha makanan sharqiyyan
19:16 En vermeld, in het heilige Schrift Marjam, toen zij
zich terugtrok van haar familie naar een oostelijke plaats
(in de tempel).

En vermeld in het boek Marjam. Toen zij
zich van haar familie terugtrok naar een
oostelijke plaats

ۤ ۡ ۡ ً ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ﻓﺎﺗﺨﺬت ﻣﻦ دوﻧﻬﻢ ﺣﺠﺎﺑﺎ ™ ﻓﺎرﺳﻠﻨﺎ ﻟﻴﻬﺎ روﺣﻨﺎ ﻓﺘﻤﺜﻞ
ً ً
﴾٧١﴿  ﺳﻮﻳﺎJﻟﻬﺎ ﺑ
019.017 Faittakhathat min doonihim hijaban faarsalna ilayha roohana fatamaththala laha basharan
sawiyyan
19:17 En ze schermde haar af van hun. Vervolgens
zonden we voor haar Onze Geest (Djibril) en hij
verscheen voor haar als een goed gevormde man.

en een afscherming tegen hen maakte. Toen
zonden Wij Onze geest naar haar en hij deed zich
aan haar voor als een goedgevormd mens.

ۡ ۡ ۡ ٰۡ
ً
﴾٨١﴿  ۡۤ ﻋ ۡﻮذ ﺑﺎﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﻨﻚ ن ﻛﻨﺖ ~ﻘﻴﺎ# ﻗﺎﻟ ۡﺖ
019.018 Qalat innee aAAoothu bialrrahmani minka in kunta taqiyyan

nathartu lilrrahmani sawman falan okallima alyawma insiyyan
19:25 En schudt de stam van de
palmboom naar jou toe, dan zullen
er rijpe dadels op jou vallen.

Eet en drink dan en wees goedsmoeds en als jij iemand van de
mensen ziet zeg dan: 'Ik heb aan de Erbarmer de gelofte gedaan mij
te onthouden en dus zal ik vandaag met geen mens spreken.?"

ً ًۡ ۡ ۡ
ﻓﺎﺗ ۡﺖ ﺑ ٖﻪ ﻗ ۡﻮﻣﻬﺎ ﺗ ۡﺤﻤﻠ ?ﻪ { ﻗﺎﻟ ۡﻮ ٰﻳﻤ ۡﺮﻳﻢ ﻟﻘﺪ ﺟﺌﺖ ﺷﻴﺌﺎ › ﻳﺎ
﴾٧٢﴿
Toen kwam zij met hem bij haar mensen,
terwijl zij hem droeg. Zij zeiden: "O
Marjam jij hebt echt iets ongehoords
begaan.

ۡ
﴾٨٢Z ﴿œﻐ ًﻴﺎH ﻳﺎﺧﺖ ٰﻫﺮ ۡون ﻣﺎ ﺎن ﺑﻮۡك ۡﻣﺮ ﺳ ۡﻮ ٍء و ﻣﺎ ﺎﻧ ۡﺖ ﻣﻚo
019.028 Ya okhta haroona ma kana abooki imraa saw-in wama kanat ommuki baghiyyan
19:27 Toen ging zij naar haar volk, hem ('isa)
dragend. Zij zeiden: "O Marjam, u hebt iets vreemds
gedaan.

hem terug naar een afgelegen plaats.

ۡ ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻣﺖ ﻗﺒﻞ89ﻓﺎﺟﺂءﻫﺎ ﻟﻤﺨﺎض ﺟﺬع ﻟﻨﺨﻠﺔ ˆ ﻗﺎﻟﺖ ﻳﻠﻴﺘ
ًۡ ۡ ً ۡﻨﺴﻴ
﴾٣٢﴿ ٰﻫﺬ و ﻛﻨﺖ ﻧﺴﻴﺎ ﻣ ﺎ
019.023 Faajaaha almakhadu ila jithAAi alnnakhlati qalat ya laytanee mittu qabla hatha wakuntu nasyan
mansiyyan

019.027 Faatat bihi qawmaha tahmiluhu qaloo ya maryamu laqad ji/ti shay-an fariyyan
19:26 Dus eet en drink en verkoel uw ogen. Maar als u
iemand ziet, zeg dan: "Voorwaar, ik heb de Barmhartige
belooft te vasten, dus zal ik vandaag tot geen mens
spreken."

terug naar een afgelegen plaats.

Zuster van Haroen, jouw vader was geen slechte
man en jouw moeder was geen onkuise vrouw!"

ۡ
ۡ
ً
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٩٢﴿ ﻠﻢ ﻣﻦ ﺎن — ﻟﻤﻬﺪ ﺻﺒﻴﺎŒﻓﺎﺷﺎرت ﻟﻴﻪ { ﻗﺎﻟﻮ ﻛﻴﻒ ﻧ

19:23 En de pijn van de geboorteweeën dreven
haar naar de stam van een dadelpalm. Zij zei: "O
was ik maar eerder gestorven en totaal vergeten."

Toen maakten de weeën dat zij naar de stam van de
palm ging. Zij zei: "Ach was ik maar eerder
gestorven en was ik maar volstrekt in vergetelheid
geraakt."

ً
ۡ ۤ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٤٢﴿  ﻗﺪ ﺟﻌﻞ رﺑﻚ ﺗﺤﺘﻚ ¡ ﻳﺎ#¢qﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻵﻹ ﺗ£ﻓﻨ ٰﺎد
019.024 Fanadaha min tahtiha alla tahzanee qad jaAAala rabbuki tahtaki sariyyan
19:24 Toen riep hij (Djibril) haar van beneden:
"Treur niet, voorwaar, uw Heer heeft een beekje
onder u geplaatst.

Maar hij riep haar van onder haar vandaan: "Wees
niet bedroefd, jouw Heer heeft onder jou een
beekje geplaatst.

ۤۡ
ۡ
ۡ ٰ ۡ
ً
ۡ
ۡ
ً
﴾٥٢¤ ﴿ و ﻫﺰي ﻟﻴﻚ ﺑﺠﺬع ﻟﻨﺨﻠﺔ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻠﻴﻚ رﻃﺒﺎ ﺟﻨﻴﺎ
019.025 Wahuzzee ilayki bijithAAi alnnakhlati tusaqit AAalayki rutaban janiyyan
En schud de stam van de palm naar je toe dan zal zij verse rijpe dadels op je laten vallen.

019.029 Faasharat ilayhi qaloo kayfa nukallimu man kana fee almahdi sabiyyan
19:28 O zuster van Haroen, uw vader was geen
slechte man en uw moeder was geen onzedelijke
vrouw."

Maar zij wees naar hem. Zij zeiden: "Hoe kunnen
wij spreken met iemand die nog een kind in de
wieg is?"

ۡ ٰٰ ٰ ۡ ۡ
ً
ٰ
ۡ
﴾٠٣ۙ ﴿  ﻧﺒﻴﺎ89 ﻟﻜﺘﺐ و ﺟﻌﻠ89 ﺗœžPQ ﻋﺒﺪ ﷲ# ﻗﺎل
019.030 Qala innee AAabdu Allahi ataniya alkitaba wajaAAalanee nabiyyan

ۤۡ  ﻓﻘ ۡﻮB  ﺣ ًﺪJ ۡ و ۡ• § ۡ و ۡي ﻋ ۡﻴ ًﻨﺎ ˆ ﻓﺎﻣﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻟۡﺒsŒﻓ
ۡ ۡ
﴾٦٢ۚ ﴿  ۡ ﻧﺬ ۡرت ﻟ© ۡﺣ ٰﻤﻦ ﺻ ۡﻮ ًﻣﺎ ﻓﻠ ۡﻦ ﻠﻢ ﻟﻴ ۡﻮم ﻧﺴ ًﻴﺎ#
019.026 Fakulee waishrabee waqarree AAaynan fa-imma tarayinna mina albashari ahadan faqoolee innee

opgewekt."

twijfelen.

ٰ
ۡ
o
?
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ً
 ﻣﺮ ﻓﺎﻧﻤﺎ8ª ﺳﺒﺤﻨﻪ { ذ ﻗB  ن ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ وﻟ ٍﺪPQﻣﺎ ﺎن ﷲ
﴾٥٣« ﴿ ﻘﻮۡل ﻟ ?ﻪ ﻛ ۡﻦ ﻓﻴﻜ ۡﻮن3

19:29 Daarop wees zij naar hem. Zij zeiden: "Hoe kunnen
wij spreken met een baby, die nog als kind in de wieg
ligt?"

Hij zei: "Ik ben Allah's dienaar; Hij heeft mij
het boek gegeven en mij tot profeet gemaakt.

ٰ
ً ٰ ۡ
ۡ
ٰ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ﻮة ﻣﺎb ﺑﺎﻟﺼﻠﻮة و ﻟﺰ89 ﺎ ﻳﻦ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ´ و وﺻƒ„ ﻣ89و ﺟﻌﻠ
ً
﴾١٣µ ﴿ د ۡﻣﺖ ﺣﻴﺎ

019.035 Ma kana lillahi an yattakhitha min waladin subhanahu itha qada amran fa-innama yaqoolu lahu
kun fayakoonu
019.031 WajaAAalanee mubarakan aynama kuntu waawsanee bialssalati waalzzakati ma dumtu hayyan
19:34 Dat is 'isa, zoon van Marjam, het
Woord van Waarheid waaraan zij
twijfelen.

Allah is niet zo dat Hij zich een kind neemt. Geprezen zij Hij!
Wanneer Hij iets beslist dan zegt Hij er slechts tegen: "Wees!"
en het is.

ٰ
ٰ
ٌ
ۡ
ۡ
ٌ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٦٣﴿  ط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ-®  ر§ و رﺑﻜﻢ ﻓﺎﻋﺒﺪوه { ﻫﺬPQو ن ﷲ

19:30 Hij ('isa) zei : "Voorwaar, ik ben een dienaar van
Allah. Hij heeft mij het Schrift gegeven en mij tot een
Profeet gemaakt.

En Hij heeft mij gezegend gemaakt waar ik ook
ben en Hij heeft mij de salaat en de zakaat
opgelegd zolang ik leef

ًۢ
ۡ ۡ ۡ ۡ
ً
ً
ۡ
﴾٢٣﴿  ﺟﺒﺎر ﺷﻘﻴﺎ89و ﺑﺮ ﺑﻮ ﻟﺪ ¶ و ﻟﻢ ﻳﺠﻌﻠ

019.036 Wa-inna Allaha rabbee warabbukum faoAAbudoohu hatha siratun mustaqeemun
019.032 Wabarran biwalidatee walam yajAAalnee jabbaran shaqiyyan
19:35 Het is niet passend voor Allah om een zoon te hebben,
Heilig is Hij, als Hij iets bepaalt, zegt Hij er slechts tegen: "Wees,"
en het is.

"Allah is mijn Heer en jullie Heer;
dient Hem dus. Dit is een juiste
weg."

ۡ
¯ ۡو ﻣ ۡﻦ°ﻦ ﺑ ۡﻴﻨﻬ ۡﻢ ˆ ﻓﻮ ۡﻳ ٌﻞ ﻟﻠﺬ ۡﻳﻦ ﻛa  ب ﻣ¢±ۡ ﻓﺎﺧﺘﻠﻒ ﻵۡﻹ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٧٣﴿ ﻣﺸﻬﺪ ﻳﻮ ٍم ﻋﻈﻴ ٍﻢ
019.037 Faikhtalafa al-ahzabu min baynihim fawaylun lillatheena kafaroo min mashhadi yawmin
AAatheemin
19:36 (Zeg:) "En voorwaar, Allah is mijn
Heer en jullie Heer: dus aanbidt Hem, dit is
het rechte Pad."

Maar de partijen waren het onderling oneens. Wee dus
hen die ongelovig zijn want zij zullen van een geweldige
dag getuige zijn.

ٰ ٰ
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻳﻮم ﻳﺎﺗﻮﻧﻨﺎ ﻟﻜﻦ ﻟﻈﻠﻤﻮن ﻟﻴﻮم — ﺿﻠ ٍﻞB ²ﺳﻤﻊ ﺑﻬﻢ و ﺑ

19:31 En Hij heeft mij gezegend waar ik ook ben en
Hij heeft mij bevolen de shalat te verrichten en de
zakat (te betalen), zolang ik leef.

en ook om plichtsgetrouw te zijn jegens mijn
moeder en Hij heeft mij niet tot een ellendige
geweldenaar gemaakt.

ۡ
ۡ  ﻳ ۡﻮم وsو ﻟﺴ ٰﻠﻢ ﻋ
﴾٣٣﴿ ﻌﺚ ﺣ ًﻴﺎH ﻟﺪت و ﻳ ۡﻮم ﻣ ۡﻮت و ﻳ ۡﻮم
019.033 Waalssalamu AAalayya yawma wulidtu wayawma amootu wayawma obAAathu hayyan
19:32 En om goed te zijn voor mijn moeder. En
Hij heeft mij niet als een arrogante
ongehoorzame gemaakt.

En vrede zij met mij op de dag dat ik geboren werd,
op de dag dat ik sterf en op de dag dat ik weer tot
leven word opgewekt."

ٰ
ۡ
﴾٤٣﴿  ۡونƒ· ۡﺑﻦ ﻣ ۡﺮﻳﻢ ˆ ﻗ ۡﻮل ﻟﺤﻖ ﻟﺬ ۡي ﻓ ۡﻴﻪ ﻳ ۡﻤ8¹ذﻟﻚ ﻋ ۡﻴ
019.034 Thalika AAeesa ibnu maryama qawla alhaqqi allathee feehi yamtaroona
19:33 Vrede zij met mij op de dag dat ik geboren werd en op
de dag dat ik sterf en op de dag dat ik tot leven word

Dat is Tsa, de zoon van Marjam, het
woord van de waarheid waaraan zij

ۡ89 ۡﻐ3  و ﻵﻹ²ﻳﺎﺑﺖ ﻟﻢ ~ ۡﻌﺒﺪ ﻣﺎ ﻵﻹ ﻳ ۡﺴﻤﻊ و ﻵﻹ ﻳ ۡﺒo ۡذ ﻗﺎل ﻵﻹﺑ ۡﻴﻪ
ًۡ ۡ
﴾٢٤﴿ ﻋﻨﻚ ﺷﻴﺌﺎ
019.042 Ith qala li-abeehi ya abati lima taAAbudu ma la yasmaAAu wala yubsiru wala yughnee AAanka
shay-an
19:41 En vertel (O Mohammed) in het Boek over
lbrahim: hij was waarheidsgetrouw, een Profeet.

Toen hij tot zijn vader zei: "O mijn vader, waarom
dien jij wat niet kan horen, niet kan zien en wat jou
niets baat?

ۤۡ89 ۡ ﻣﻦ ﻟۡﻌ ۡﻠﻢ ﻣﺎ ﻟ ۡﻢ ﻳﺎۡﺗﻚ ﻓﺎﺗﺒ ۡﻌ# ۡ ﻗ ۡﺪ ﺟﺂء# ﻳﺎﺑﺖo
ۡ
ﻫﺪك
ً ً
﴾٣٤﴿  ﻃﺎ ﺳﻮﻳﺎ-®
019.043 Ya abati innee qad jaanee mina alAAilmi ma lam ya/tika faittabiAAnee ahdika siratan sawiyyan
19:42 (Gedenk) toen hij tot zijn vader zei: "O mijn
vader, waarom aanbidt u iets dat niet hoort, niet
ziet en u niets baat?

O mijn vader, tot mij is kennis gekomen die tot jou
niet gekomen is. Volg mij dus, dan zal ik jou op een
effen weg leiden.

﴾٤٤﴿ ﻳﺎﺑﺖ ﻵﻹ ~ ۡﻌﺒﺪ ﻟﺸ ۡﻴ ٰﻄﻦ { ن ﻟﺸ ۡﻴ ٰﻄﻦ ﺎن ﻟ© ۡﺣ ٰﻤﻦ ﻋﺼ ًﻴﺎo
019.044 Ya abati la taAAbudi alshshaytana inna alshshaytana kana lilrrahmani AAasiyyan
19:43 O mijn vader, er is waarlijk kennis tot mij gekomen, die
niet tot u kwam. Dus volg mij, dan leid ik u op het rechte Pad.

O mijn vader, dien de satan niet. De satan
is weerspannig tegen de Erbarmer.

 ۡۤ ﺧﺎف ۡن ﻳﻤﺴﻚ ﻋﺬ ٌب ﻣﻦ ﻟﺮ ۡﺣ ٰﻤﻦ ﻓﺘﻜ ۡﻮن# ﻳﺎﺑﺖo
﴾٥٤﴿ ﻟﻠﺸ ۡﻴ ٰﻄﻦ و ًﻟﻴﺎ

﴾٨٣﴿ †ٍ ۡ‡ﻣﺒ
019.038 AsmiAA bihim waabsir yawma ya/toonana lakini alththalimoona alyawma fee dalalin mubeenin
19:37 Maar de groepen verschilden onderling
van mening; dus wee hen die niet geloven
getuige te zijn van de geweldige Dag.

Wat zullen zij scherphorend en scherpziend zijn op de
dag dat zij tot Ons komen! Maar de onrechtplegers
verkeren vandaag in duidelijke dwaling.

ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻵﻹﻣﺮ – و ﻫﻢ — ﻏﻔﻠ ٍﺔ و ﻫﻢ ﻵﻹ8ªو ﻧﺬرﻫﻢ ﻳﻮم ﻟﺤ¼ ة ذ ﻗ
﴾٩٣﴿ ﻳ ۡﺆﻣﻨ ۡﻮن
019.039 Waanthirhum yawma alhasrati ith qudiya al-amru wahum fee ghaflatin wahum la yu/minoona
19:38 Hoeveel beter zullen zij luisteren en hoeveel
scherper zullen zij zien op de Dag dat zij tot Ons zullen
komen! Maar de onrechtvaardigen verkeren in duidelijke
dwaling.

En waarschuw hen voor de dag van wroeging
wanneer de beslissing is gevallen, terwijl zij in
onoplettendheid verkeren en niet geloven.

﴾٠٤﴿” ﻧﺎ ﻧ ۡﺤﻦ ﻧﺮث ﻵۡﻹ ۡرض و ﻣ ۡﻦ ﻋﻠ ۡﻴﻬﺎ و ﻟ ۡﻴﻨﺎ ﻳ ۡﺮﺟﻌ ۡﻮن
019.040 Inna nahnu narithu al-arda waman AAalayha wa-ilayna yurjaAAoona
19:39 En waarschuw hen voor de Dag van spijt, wanneer
de zaak bepaald is; zij zijn onachtzaam en zij geloven
niet.

Wij zullen de aarde beërven en wie erop zijn
en tot Ons zullen zij teruggebracht worden.

ۡ
ًۡ
﴾١٤﴿ ﻘﺎ ﻧﺒ ًﻴﺎ3 ﻧ ?ﻪ ﺎن ﺻﺪœ¾ ۡ — ﻟۡﻜ ٰﺘﺐ ۡﺑ ٰﺮﻫ ۡﻴﻢLو ذ
019.041 Waothkur fee alkitabi ibraheema innahu kana siddeeqan nabiyyan
19:40 Voorwaar, Wij erven de aarde en een ieder die zich
daarop bevindt. En tot Ons zullen zij weerkeren.

En vermeld in het boek Ibrahiem. Hij was
een oprecht mens en een profeet.

ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۤ? ۡ
ٰ
ۡ
 وﻫﺒﻨﺎ ﻟﻪ ﺳﺤﻖ وB PQﻌﺒﺪون ﻣﻦ دون ﷲ3 ﻓﻠﻤﺎ ۡﻋ·¿ﻟﻬ ۡﻢ و ﻣﺎ
ۡ ً
ً
﴾٩٤﴿  ۡﻌﻘ ۡﻮب { و ﻶﻹ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﺒﻴﺎ3
019.049 Falamma iAAtazalahum wama yaAAbudoona min dooni Allahi wahabna lahu ishaqa
wayaAAqooba wakullan jaAAalna nabiyyan
19:48 En ik zal weggaan van jullie en van wat jullie
naast Allah aanbidden. En ik zal bij mijn Heer smeken,
moge ik niet teleurgesteld zijn in mijn smeekbeden aan
mijn Heer."

En toen hij zich van hen afscheidde en van wat
zij in plaats van Allah dienden schonken Wij
hem Ishaak en Ja'koeb en allen maakten Wij tot
profeten.

ًو وﻫ ۡﺒﻨﺎ ﻟﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ر ۡﺣﻤﺘﻨﺎ و ﺟﻌ ۡﻠﻨﺎ ﻟﻬ ۡﻢ ﻟﺴﺎن ﺻ ۡﺪق ﻋﻠﻴ
﴾٠٥﴿” ٍ ﺎ
019.050 Wawahabna lahum min rahmatina wajaAAalna lahum lisana sidqin AAaliyyan
19:49 En toen hij van hen wegging en van wat zij naast
Allah aanbaden, schonken Wij hem Izaak en Jakob en
Wij maakten leder van hen een Profeet.

En Wij schonken hun iets van Onze
barmhartigheid en Wij verschaften hun een
betrouwbare, hoogstaande reputatie.

ۡ
ۡ
ۡ
ً
ً
ٰ
?
o
ۡ
ً
ۡ
ۡ
﴾١٥﴿  ¶ ﻧﻪ ﺎن ﻣﺨﻠﺼﺎ و ﺎن رﺳﻮﻵﻹ ﻧﺒﻴﺎ8Â — ﻟﻜﺘﺐ ﻣﻮLو ذ
019.051 Waothkur fee alkitabi moosa innahu kana mukhlasan wakana rasoolan nabiyyan
19:50 En Wij schonken hun van Onze Barmhartigheid
en Wij maakten hen geëerd, verheven.

En vermeld in het boek Moesa. Hij was
uitverkoren en hij was een gezant en een profeet.

ٰۡ
ٰۡ
ً
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٢٥﴿ و ﻧﺎدﻳﻨﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻟﻄﻮر ﻵﻹﻳﻤﻦ و ﺑﻨﻪ ﻧﺠﻴﺎ
019.052 Wanadaynahu min janibi alttoori al-aymani waqarrabnahu najiyyan
19:51 En vertel (O Mohammed) in het Boek over
Mozes: hij was een uitverkorene en hij was een
Boodschapper, een Profeet.

En Wij riepen hem van de rechterkant van de
berg en brachten hem dichterbij voor een
vertrouwelijk gesprek.

019.045 Ya abati innee akhafu an yamassaka AAathabun mina alrrahmani fatakoona lilshshyatani
waliyyan
19:44 O mijn vader, gehoorzaam de Satan niet:
voorwaar, de Satan is opstandig tegen de
Barmhartige.

O mijn vader, ik ben bang dat een straf van de
Erbarmer jou zal treffen en dat jij dan een volgeling
van de satan wordt."

ۡ
ۡ
 ۡﻦ ﻟ ۡﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﻵﻹ ۡرﺟﻤﻨﻚÃﻳـﺎ ۡﺑ ٰﺮﻫ ۡﻴﻢ ˆ ﻟo ۡ8Åﻗﺎل ر ﻏ ٌﺐ ﻧﺖ ﻋ ۡﻦ ٰ ﻟﻬ
ً ۡ ﻣﻠﻴ#و ۡﻫﺠ ۡﺮ
﴾٦٤﴿ ﺎ
019.046 Qala araghibun anta AAan alihatee ya ibraheemu la-in lam tantahi laarjumannaka waohjurnee
maliyyan
19:45 O mijn vader, ik ben bang dat een bestraffing
van de Barmhartige u zal treffen, dan zal u een helper
van de Satan worden."

Deze zei: "Wil jij je van mijn goden afkeren,
Ibrahiem? Als jij niet ophoudt, zal ik je stenigen;
ga een lange tijd bij mij weg."

ۡ
﴾٧٤﴿ ¯ ﻟﻚ ر§ ۡ { ﻧ ?ﻪ ﺎن § ۡ ﺣﻔ ًﻴﺎ°ﻗﺎل ﺳ ٰﻠ ٌﻢ ﻋﻠ ۡﻴﻚ ˆ ﺳﺎ ۡﺳﺘﻐ
019.047 Qala salamun AAalayka saastaghfiru laka rabbee innahu kana bee hafiyyan
19:46 Hij zei: "Haat u mijn goden, O Abraham? Als u
niet ophoudt, zal ik jou zeker stenigen. Ga bij mij
vandaan voor een lange tijd."

ۤ

Hij zei: "Vrede zij met je. Ik zal mijn Heer
voor jou om vergeving vragen; Hij is voor mij
welwillend.

ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
o
ۡ
ۡ
 ﻵﻹ8¹ ﻋœÆ § و دﻋﻮ رPQو ۡﻋ·¿ﻟﻜ ۡﻢ و ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮن ﻣﻦ دون ﷲ
﴾٨٤﴿  ۡﻮن ﺑﺪﻋﺂء ر§ ۡ ﺷﻘ ًﻴﺎb

019.048 WaaAAtazilukum wama tadAAoona min dooni Allahi waadAAoo rabbee AAasa alla akoona
biduAAa-i rabbee shaqiyyan
19:47 Hij (Abraham) zei: "Vrede zij met u,
ik zal vergeving voor u vragen bij mijn
Heer: voorwaar, Hij is altijd mild voor mij.

Ik ga mij van jullie afscheiden en ook van wat jullie in
plaats van Allah aanroepen. Ik roep mijn Heer aan,
misschien dat ik bij het aanroepen van mijn Heer niet
ongelukkig ben."

ٰ
ً
﴾٧٥﴿ ﺎﻧﺎ ﻋﻠ ًﻴﺎŒو رﻓ ۡﻌﻨﻪ ﻣ

ۤ ۡ ۡ ? ۡ
ً
ٰ
ۡ
﴾٣٥﴿ و وﻫﺒﻨﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ رﺣﻤﺘﻨﺎ ﺧﺎه ﻫﺮون ﻧﺒﻴﺎ

019.057 WarafaAAnahu makanan AAaliyyan

019.053 Wawahabna lahu min rahmatina akhahu haroona nabiyyan

19:56 En vertel in het Boek over Idris: hij was een oprechte,
een Profeet.

En Wij hebben hem naar een hoge plaats
verheven.

ٰ ۡ ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
 وÇ  ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻨﺒ ٖ‡† ﻣﻦ ذرﻳﺔ دمPQﻌﻢ ﷲÈ ﻚ ﻟﺬﻳﻦÃÉوﻟ
ۡﻣﻤ ۡﻦ ﺣﻤ ۡﻠﻨﺎ ﻣﻊ ﻧ ۡﻮ ٍح ¶ و ﻣ ۡﻦ ذرﻳﺔ ۡﺑ ٰﺮﻫ ۡﻴﻢ و ۡ¡ آء ۡﻳﻞ ¶ و ﻣﻤﻦ
 ۡو ﺳﺠ ًﺪË  ٰ ﻋﻠ ۡﻴﻬ ۡﻢ ٰ ٰﻳﺖ ﻟﺮ ۡﺣ ٰﻤﻦsﻫﺪ ۡﻳﻨﺎ و ۡﺟﺘﺒ ۡﻴﻨﺎ { ذ ﺗ ۡﺘ
﴾Ì ٨٥﴿ و ﺑﻜ ًﻴﺎ
019.058 Ola-ika allatheena anAAama Allahu AAalayhim mina alnnabiyyeena min thurriyyati adama
wamimman hamalna maAAa noohin wamin thurriyyati ibraheema wa-isra-eela wamimman hadayna
waijtabayna itha tutla AAalayhim ayatu alrrahmani kharroo sujjadan wabukiyyan
19:57 En Wij
verhieven hem in
een verheven
positie.

Zij zijn het aan wie Allah onder de profeten genade geschonken heeft, uit de
nakomelingen van Adam, uit hen die Wij met Noeh gedragen hebben, uit de
nakomelingen van Ibrahiem en Isra?iel en uit hen die Wij op het goede pad gebracht
en uitgekozen hebben. Wanneer de tekenen van de Erbarmer aan hen worden
voorgelezen vallen zij eerbiedig buigend neer en huilen. -- *

ۡ ۡ ۡ a
ٌ
ٰ
ٰ
ﻌﺪﻫﻢ ﺧﻠﻒ ﺿﺎﻋﻮ ﻟﺼﻠﻮة و ﺗﺒﻌﻮ ﻟﺸﻬﻮتH ﻓﺨﻠﻒ ﻣﻦ
ۡ
﴾٩٥ۙ ﴿ ﻓﺴ ۡﻮف ﻳﻠﻘ ۡﻮن ﻏ ًﻴﺎ

19:52 En Wij riepen hem van de rechterzijde van (de berg)
Thoer en Wij brachten hem dichterbij Ons, zachtjes
smekend.

En Wij schonken hem uit Onze
barmhartigheid zijn broeder Haroen als
profeet.

ً ۡ — ﻟۡﻜ ٰﺘﺐ ۡﺳ ٰﻤﻌ ۡﻴﻞ ¶ ﻧ ?ﻪ ﺎن ﺻﺎدق ﻟۡﻮ ۡﻋﺪ و ﺎن رﺳ ۡﻮﻵﻹLو ۡذ
﴾٤٥ۚ ﴿ ﻧﺒ ًﻴﺎ
019.054 Waothkur fee alkitabi ismaAAeela innahu kana sadiqa alwaAAdi wakana rasoolan nabiyyan
19:53 En Wij schonken hem van Onze
Barnhartigheid zijn broeder Haroen, een Profeet.

En vermeld in het boek Isma'iel. Hij hield zich aan
zijn toezegging en hij was een gezant en een profeet.

ًﻮة ´ و ﺎن ﻋ ۡﻨﺪ رﺑﻪ ﻣ ۡﺮﺿﻴﺎbٰ و ﺎن ﻳﺎۡﻣﺮ ۡﻫﻠ ?ﻪ ﺑﺎﻟﺼ ٰﻠﻮة و ﻟﺰ
ٖ
﴾٥٥﴿
019.055 Wakana ya/muru ahlahu bialssalati waalzzakati wakana AAinda rabbihi mardiyyan
19:54 En vertel in het Boek over Isma'il: hij was trouw
aan zijn beloften en hij was een Boodschapper, een
Profeet.

En hij legde zijn mensen de salaat en de zakaat
op en hij had bij zijn Heer welgevallen
gevonden.

ۡ
ًۡ
﴾٦٥Í ﴿ ﻘﺎ ﻧﺒ ًﻴﺎ3 ۡ — ﻟۡﻜ ٰﺘﺐ ۡدر ۡﻳﺲ ¶ ﻧ ?ﻪ ﺎن ﺻﺪLو ذ
019.056 Waothkur fee alkitabi idreesa innahu kana siddeeqan nabiyyan

019.059 Fakhalafa min baAAdihim khalfun adaAAoo alssalata waittabaAAoo alshshahawati fasawfa
yalqawna ghayyan

19:55 En hij placht zijn familie de shalat en de zakat te
bevelen en hij vond welbehagen bij zijn Heer.

En vermeld in het boek Idries. Hij was een
oprecht mens en een profeet.

19:61 Tuinen van 'Adn (het Paradijs) die de Barmhartige
aan zijn dienaren in het onwaarneembare beloofde.
Voorwaar, (de vervulling van) Zijn belofte vindt zeker
plaats.

Zij horen daarin geen onzin, maar alleen:
Vrede! En voor hen is er 's ochtends en 's
avonds hun levensonderhoud.

ۡ ۡ
ً
﴾٣٦﴿ ۡ ﻧ ۡﻮرث ﻣ ۡﻦ ﻋﺒﺎدﻧﺎ ﻣ ۡﻦ ﺎن ~ﻘﻴﺎ8Åﺗﻠﻚ ﻟﺠﻨﺔ ﻟ
019.063 Tilka aljannatu allatee noorithu min AAibadina man kana taqiyyan
19:62 Zij zullen daarin geen onzinnige gesprekken horen, maar
slechts 'Vrede' en daarin is voor hen levensonderhoud, 's ochtends
en 's avonds.

Dat is de tuin die Wij hun van Onze
dienaren die godvrezend zijn laten
beërven.

ۡ
ۡ
¿ل ﻵﻹ ﺑﺎ ۡﻣﺮ رﺑﻚ ˆ ﻟ ?ﻪ ﻣﺎ ﺑ‡† ۡﻳﺪ ۡﻳﻨﺎ و ﻣﺎ ﺧﻠﻔﻨﺎ و ﻣﺎÏو ﻣﺎ ﻧﺘ
ٰ
﴾٤٦ۚ ﴿ ﺑ‡ۡ† ذﻟﻚ ˆ و ﻣﺎ ﺎن رﺑﻚ ﻧﺴ ًﻴﺎ
019.064 Wama natanazzalu illa bi-amri rabbika lahu ma bayna aydeena wama khalfana wama bayna
thalika wama kana rabbuka nasiyyan
19:63 Dat is het Paradijs dat Wij
Onze dienaren die (Allah)
vrezen doen erven.

"Wij laten ons alleen maar door de beschikking van jouw Heer
neerzenden. Van Hem is wat vóór ons is en wat achter ons is en wat
daartussen is. En jouw Heer is niet vergeetachtig.

ۡ رب ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻵۡﻹ ۡرض و ﻣﺎ ﺑ ۡﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓ
ƒۡ „ﺎﻋﺒ ۡﺪه و ۡﺻﻄ
﴾٥٦﴿” ﻟﻌﺒﺎدﺗ ٖﻪ { ﻫ ۡﻞ ~ ۡﻌﻠﻢ ﻟ ?ﻪ ﺳﻤ ًﻴﺎ
019.065 Rabbu alssamawati waal-ardi wama baynahuma faoAAbudhu waistabir liAAibadatihi hal
taAAlamu lahu samiyyan
19:64 Wij (Engelen) dalen slechts op bevel van uw
Heer neer. Aan Hem behoort alles wat voor ons is en
wat achter ons is en wat ertussen is. En uw Heer is niet
vergeetachtig.

De Heer van de hemelen en de aarde en wat er
tussen beide is. Dient Hem dus en volhardt in
Zijn eredienst. Ken jij van Hem een
naamgenoot?"

19:58 Zij zijn degenen die Allah begenadigd heeft onder de Profeten
van de nakomelingen van Adam en degenen die Wij met Noach (in
de ark) droegen en onder de nakomelingen van Abraham en Isra'il
en onder hen die Wij geleid en uitgekozen hebben. Wanneer aan
hen de Verzen van de Barmhartige worden voorgedragen, buigen zij
knielend neer en huilen.

Toen volgden hen daarna opvolgers
op die de salaat veronachtzaamden
en de begeerten najoegen; zij gaan
dus verderf tegemoet.

ۡ
ً ﻵﻹ ﻣ ۡﻦ ﺗﺎب و ٰ ﻣﻦ و ﻋﻤﻞ ﺻ
ﻚ ﻳ ۡﺪﺧﻠ ۡﻮن ﻟﺠﻨﺔ و ﻵﻹÃÉﺎﻟﺤﺎ ﻓﺎوﻟ
ًۡ ۡ ۡ
﴾٠٦ۙ ﴿ ﻳﻈﻠﻤﻮن ﺷﻴﺌﺎ
019.060 Illa man taba waamana waAAamila salihan faola-ika yadkhuloona aljannata wala yuthlamoona
shay-an
19:59 Maar na hen volgden andere generaties, die
de shalat achterwege lieten en de begeerten volgden.
Daarom zullen zij verlies tegemoet zien.

Behalve wie berouw toont, gelooft en deugdelijk
handelt. Zij zijn het dus die de tuin binnengaan en
hun wordt geen enkel onrecht aangedaan.

ٰ
ۡ ?
ۡ
?
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ وﻋﺪ ﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺎده ﺑﺎﻟﻐﻴﺐ { ﻧﻪ ﺎن8Å ﻟFﺟﻨﺖ ﻋﺪن
ۡ ? ۡ
ً
﴾١٦﴿ وﻋﺪه ﻣﺎﺗﻴﺎ

019.061 Jannati AAadnin allatee waAAada alrrahmanu AAibadahu bialghaybi innahu kana waAAduhu
ma/tiyyan
19:60 Behalve wie berouw toont en gelooft en goede daden
verricht. Zij zijn het die het Paradijs zullen binnentreden en
hun zal geen enkel onrecht aangedaan worden.

De tuinen van 'Adn die de Erbarmer aan
Zijn dienaren in het onzichtbare heeft
toegezegd; zijn toezegging komt uit.

ۡ ۡ ۡ ۡ
ً ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ٰ
ً
ً
 ة وlﻵﻹ ﻳﺴﻤﻌﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻐﻮ ﻵﻹ ﺳﻠﻤﺎ { و ﻟﻬﻢ رزﻗﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑ
﴾٢٦﴿ ﻋﺸ ًﻴﺎ
019.062 La yasmaAAoona feeha laghwan illa salaman walahum rizquhum feeha bukratan waAAashiyyan

﴾٠٧﴿ ﺛﻢ ﻟﻨ ۡﺤﻦ ۡﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻫ ۡﻢ ۡو ٰ ﺑﻬﺎ ﺻﻠ ًﻴﺎ

ۡ ۡ
ۡ
ً
﴾٦٦﴿  ج ﺣﻴﺎË ﻘ ۡﻮل ﻵۡﻹﻧﺴﺎن ء ذ ﻣﺎ ﻣﺖ ﻟﺴﻮف3 و

019.070 Thumma lanahnu aAAlamu biallatheena hum awla biha siliyyan

019.066 Wayaqoolu al-insanu a-itha ma mittu lasawfa okhraju hayyan

19:69 Dan zullen Wij uit elke groep degenen plukken, die het
meest in opstand kwamen tegen de Barmhartige.

Dan kennen Wij hen die het meest
verdienen te braden het best.

ۡ ۡ
ًۡ ً ۡﻘﻀﻴ
ٰ
ۡ
﴾١٧ۚ ﴿  رﺑﻚ ﺣﺘﻤﺎ ﻣ ﺎsو ن ﻣﻨﻜﻢ ﻵﻹ و ردﻫﺎ ˆ ﺎن ﻋ

19:65 (Hij is de) Heer van de hemelen en de aarde en wat ertussen is:
aanbid Hem daarom, en wees geduldig in het aanbidden van Hem.
Ken u iemand die aan Hem gelijkwaardig is?"

De mens zegt: "Als ik sterf, zal ik
dan levend tevoorschijn gebracht
worden?"

ٰۡ
ۡ ۡ ۡ
ًۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٧٦﴿  ﻵﻹﻧﺴﺎن ﻧﺎ ﺧﻠﻘﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ و ﻟﻢ ﻳﻚ ﺷﻴﺌﺎLو ﻵﻹ ﻳﺬ

019.071 Wa-in minkum illa wariduha kana AAala rabbika hatman maqdiyyan
019.067 Awa la yathkuru al-insanu anna khalaqnahu min qablu walam yaku shay-an
19:70 Dan zullen Wij zeker degenen gekend doen
worden, die het meest verdienen daarbinnen te
gaan.

Er is niemand onder jullie die er niet naar zal
afdalen. En het is voor jouw Heer een besluit dat
gevallen is.

ٰ
ۡ
ً
ۡ
﴾٢٧﴿  ﻟﺬ ۡﻳﻦ ~ﻘ ۡﻮ و ﻧﺬر ﻟﻈﻠﻤ‡† ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺜﻴﺎnÐﺛﻢ ﻧﻨ
019.072 Thumma nunajjee allatheena ittaqaw wanatharu alththalimeena feeha jithiyyan

19:71 En er is niemand onder jullie of hij treedt daar
binnen. Het is van uw Heer een als onafwendbaar
vastgesteld besluit.

Dan redden Wij hen die godvrezend zijn en
laten de onrechtplegers daarin op de knieën
achter.

ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
¯و ﻟﻠﺬﻳﻦ° ٰ ﻋﻠ ۡﻴﻬ ۡﻢ ٰ ٰﻳﺘﻨﺎ ﺑﻴﻨ ٍﺖ ﻗﺎل ﻟﺬﻳﻦ ﻛsو ذ ﺗ ۡﺘ
ً
ً  ﻣﻘƒٌ ۡ‡ۡﻘ‡ۡ† ﺧ3¯°ۡ ي ﻟB ٰ ﻣﻨ ۡۤﻮ
﴾٣٧﴿ ﺎﻣﺎ و ۡﺣﺴﻦ ﻧﺪﻳﺎ
019.073 Wa-itha tutla AAalayhim ayatuna bayyinatin qala allatheena kafaroo lillatheena amanoo ayyu
alfareeqayni khayrun maqaman waahsanu nadiyyan
19:72 Dan zullen Wij hen redden die
(Allah) vreesden, en Wij laten de
onrechtplegers er in achter, knielend.

En wanneer aan hen Onze tekenen als duidelijke bewijzen
worden voorgelezen zeggen zij die ongelovig zijn tot hen die
geloven: "Welke van de beide groepen heeft een betere positie en
verkeert in beter gezelschap?"

19:66 En de mens zegt: "Is het waar dat als ik sterf,
ik zeker tot leven zal worden opgewekt?"

Gedenkt de mens dan niet dat Wij hem vroeger
geschapen hebben toen hij nog niets was?

 ﻧﻬ ۡﻢ ﺣ ۡﻮل ﺟﻬﻨﻢÑ ﻧﻬ ۡﻢ و ﻟﺸ ٰﻴﻄ‡ۡ† ﺛﻢ ﻟﻨ ۡﺤJﻓﻮ رﺑﻚ ﻟﻨ ۡﺤ
﴾٨٦ۚ ﴿ ﺟﺜ ًﻴﺎ
019.068 Fawarabbika lanahshurannahum waalshshayateena thumma lanuhdirannahum hawla jahannama
jithiyyan
19:67 Herinnert de mens zich niet dat Wij
hem eerder geschapen hebben, toen hij niets
was?

Maar, bij jouw Heer, Wij zullen hen en de satans
verzamelen en dan zullen Wij hen rondom de hel op de
knieën voorgeleiden.

ۡ
ً
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٩٦ۚ ﴿  ﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺘﻴﺎs¿ﻋﻦ ﻣﻦ ﻞ ﺷﻴﻌ ٍﺔ ﻳﻬﻢ ﺷﺪ ﻋÏﺛﻢ ﻟﻨ
019.069 Thumma lananziAAanna min kulli sheeAAatin ayyuhum ashaddu AAala alrrahmani AAitiyyan
19:68 Daarom, bij uw Heer, Wij zullen hen en de Satans
zeker verzamelen. Vervolgens zullen Wij hen zeker
rondom de Hel brengen, knielend.

Dan zullen Wij bij iedere groepering hen
eruit halen die het hevigst tegen de Erbarmer
tekeergingen.

of is wat betreft plaats, en zwakker is wat betreft een
helper."

zijn hebben bij jouw Heer een betere beloning
en verzekeren een betere terugkeer.

ٰ ۡ
ً
ً
ٰ
ۡ
﴾٧٧« ﴿ ¯ ﺑﺎﻳﺘﻨﺎ و ﻗﺎل ﻵﻹوﺗ‡† ﻣﺎﻵﻹ و وﻟﺪ°› ء ۡﻳﺖ ﻟﺬي ﻛ
019.077 Afaraayta allathee kafara bi-ayatina waqala laootayanna malan wawaladan
19:76 En Allah zal voor degenen die Leiding volgen de
Leiding vemeerderen; en de blijvende goede daden zijn
heter bij uw Heer wat betreft beloning en beter wat betreft
de terugkeer.

Heb jij hem gezien die geen geloof hecht
aan Onze tekenen en die zegt: "Aan mij
zullen zeker bezit en kinderen gegeven
worden"?

ۡ
ۡ
ً
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
﴾٨٧ۙ ﴿ ﻃﻠﻊ ﻟﻐﻴﺐ م ﺗﺨﺬ ﻋﻨﺪ ﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻬﺪ
019.078 AttalaAAa alghayba ami ittakhatha AAinda alrrahmani AAahdan
19:77 Heb u degene gezien, die niet in Onze Tekenen
gelooft, en zegt: "Aan mij zullen zeker bezit en zonen
gegeven worden"?

Heeft hij dan het onzichtbare in ogenschouw
genomen of heeft hij met Allah een verbond
gesloten?

ۡ
ً
ۡ ?
ۡ
﴾٩٧ۙ ﴿ ﻘﻮل و ﻧﻤﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻟﻌﺬ ب ﻣﺪ3 ﻶﻹ { ﺳﻨﻜﺘﺐ ﻣﺎ
019.079 Kalla sanaktubu ma yaqoolu wanamuddu lahu mina alAAathabi maddan
19:78 Heeft hij het onwaarneembare gezien of heeft hij
een verbond gesloten met de Barmhartige?

Welnee, Wij zullen opschrijven wat hij zegt en
de bestraffing voor hem nog verlengen.

ۡ ۡ
ً
ۡ
ۡ
﴾٠٨﴿ ﻘﻮل و ﻳﺎﺗﻴﻨﺎ › د3 و ﻧﺮﺛ ?ﻪ ﻣﺎ
019.080 Wanarithuhu ma yaqoolu waya/teena fardan
19:79 Zeker niet, Wij zullen opschrijven wat hij zegt en Wij
verlengen de duur van de bestraffing voor hem.

En Wij zullen dat wat hij zegt van hem
erven en hij zal alleen tot ons komen.

ً ۡ ۡ ۡ ً ٰ ٰ ۡ ۡ ۡ
﴾١٨ۙ ﴿ ¢Ò  ﻟﻬﺔ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮ ﻟﻬﻢPQو ﺗﺨﺬو ﻣﻦ دون ﷲ

ۡ ۡ ۡ
ً
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ً
ۡ
ۡ
﴾٤٧﴿ و ﻛﻢ ﻫﻠﻜﻨﺎ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﻣﻦ ٍن ﻫﻢ ﺣﺴﻦ ﺛﺎﺛﺎ و رءﻳﺎ
019.074 Wakam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athathan wari/yan
19:73 En wanneer Onze duidelijke Verzen aan hen worden
voorgedragen, zeggen degenen die ongelovig zijn tegen
degenen die gelovig zijn: "Welke van de twee groepen is op
een betere plaats en in een beter gezelschap?"

Hoeveel generaties hebben Wij reeds
vóór hun tijd vernietigd die betere
voorzieningen hadden en die een betere
aanblik boden?

ۡ ذ ر و8Åo  ﺣœÓﻗ ۡﻞ ﻣ ۡﻦ ﺎن — ﻟﻀ ٰﻠﻠﺔ ﻓ ۡﻠﻴ ۡﻤﺪ ۡد ﻟﻪ ﻟﺮ ۡﺣ ٰﻤﻦ ﻣ ًﺪ
ۡ
ٌ ۡ ۡ ۡ
• ﻣﺎ ﻳ ۡﻮﻋﺪ ۡون ﻣﺎ ﻟﻌﺬ ب و ﻣﺎ ﻟﺴﺎﻋﺔ { ﻓﺴﻴﻌﻠﻤﻮن ﻣﻦ ﻫﻮ
ۡ ً
ۡ
﴾٥٧﴿ ﺎﻧﺎ و ﺿﻌﻒ ﺟﻨ ًﺪŒﻣ
019.075 Qul man kana fee alddalalati falyamdud lahu alrrahmanu maddan hatta itha raaw ma
yooAAadoona imma alAAathaba wa-imma alssaAAata fasayaAAlamoona man huwa sharrun makanan
waadAAafu jundan

19:74 En hoeveel generaties
hebben Wij niet vóór hen
vernietigd, die beter toegerust
waren en (mooier in) verschijning.

Zeg: "Als iemand in dwaling verkeert, dan moge de Erbarmer het
voor hem nog verlengen. En wanneer zij ten slotte zien wat hun is
aangezegd -- of het nu de bestraffing is of het uur? dan zullen zij
weten wie de slechtste positie hebben en de zwakste troepenmacht."

ٌƒۡ‡ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ۡﻫﺘﺪ ۡو ﻫ ًﺪي { و ﻟۡ ٰﺒﻘ ٰﻴﺖ ٰﻟﺼﻠ ٰﺤﺖ ﺧPQو ﻳﺰ ۡﻳﺪ ٰﷲ
ً
ۡ
﴾٦٧﴿  ﻣﺮدƒٌ ۡ‡ﻋﻨﺪ رﺑﻚ ﺛﻮ ًﺑﺎ و ﺧ
019.076 Wayazeedu Allahu allatheena ihtadaw hudan waalbaqiyatu alssalihatu khayrun AAinda rabbika
thawaban wakhayrun maraddan
19:75 Zeg (O Mohammed): "Wie in dwaling verkeert: de
Barmhartige laat voor hem de termijn verlengen, tot
wanneer zij zien wat hun aangezegd was: of de
bestraffing, of het Uur; dan zullen zij weten wie er slecht

En Allah brengt hen die zich op het goede pad
hebben laten brengen nog beter op het goede
pad. En de deugdelijke daden die duurzaam

019.086 Wanasooqu almujrimeena ila jahannama wirdan
19:85 Op die Dag zullen Wij de Moetaqoen voor de
Barmhartige verzamelen als afgevaardigden.

en de boosdoeners naar de hel drijven als
een kudde naar de drinkplaats,

019.081 Waittakhathoo min dooni Allahi alihatan liyakoonoo lahum AAizzan
19:80 En Wij zullen erven wat hij opnoemt en
hij zal alleen tot Ons komen.

En zij hebben zich in plaats van Allah andere goden
genomen om door hen macht te krijgen.

ۡ
﴾٧٨ۘ ﴿ ﻵﻹ ﻳ ۡﻤﻠﻜ ۡﻮن ﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻵﻹ ﻣﻦ ﺗﺨﺬ ﻋﻨﺪ ﻟﺮ ۡﺣ ٰﻤﻦ ﻋ ۡﻬ ًﺪ

ۡ
ً ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
﴾٢٨﴿” ﻌﺒﺎدﺗﻬﻢ و ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺿﺪH ¯ون°ﻶﻹ { ﺳﻴﻜ

019.087 La yamlikoona alshshafaAAata illa mani ittakhatha AAinda alrrahmani AAahdan

019.082 Kalla sayakfuroona biAAibadatihim wayakoonoona AAalayhim diddan

19:86 En Wij zullen de misdadigers naar de Hel
drijven, opgedreven (als vee).

beschikken alleen zij over voorspraak die een verbond
met de Erbarmer hebben gesloten.

19:81 En zij hebben goden naast Allah genomen,
opdat zij voor hen een medestander zijn.

Welnee, zij zullen voor hun eredienst niet
erkentelijk zijn en tegenstanders voor hen zijn.

﴾٨٨« ﴿ و ﻗﺎﻟﻮ ﺗﺨﺬ ﻟﺮ ۡﺣ ٰﻤﻦ وﻟ ًﺪ

ً ۡ
ٰۡ
ۡ ٰ ﻟ ۡﻢ ﺗﺮ ﻧـﺎۤ ۡرﺳ ۡﻠﻨﺎ ﻟﺸ
ۡ
﴾٣٨ۙ ﴿ ¯ﻳﻦ ﺗﺆزﻫﻢ ز° ﻟﻜsﻴﻄ‡† ﻋ

019.088 Waqaloo ittakhatha alrrahmanu waladan

019.083 Alam tara anna arsalna alshshayateena AAala alkafireena taozzuhum azzan

19:87 Zij hebben geen macht tot voorspraak, behalve wie met de
Barmhartige een verbond heeft gesloten.

En zij zeggen: "De Erbarmer heeft
zich een kind genomen."

19:82 Zeker niet, zij zullen hun aanbidding
verwerpen en tegenstanders van hun zijn.

Heb jij niet gezien dat Wij de satans naar de
ongelovigen gezonden hebben om hen op te stoken?

ً ً
ۡ
﴾٩٨ۙ ﴿ ﻟﻘ ۡﺪ ﺟﺌﺘ ۡﻢ ﺷ ۡﻴﺌﺎ د

ً ۡ
﴾٤٨ۚ ﴿ ﻌﺪ ﻟﻬﻢ ﻋﺪÈ ﻓﻶﻹ ~ ۡﻌﺠ ۡﻞ ﻋﻠ ۡﻴﻬ ۡﻢ { ﻧﻤﺎ

019.089 Laqad ji/tum shay-an iddan

019.084 Fala taAAjal AAalayhim innama naAAuddu lahum AAaddan

19:88 En zij zeiden: "De Barmhartige heeft Zich een zoon
genomen."

Jullie hebben echt iets afgrijselijks
begaan.

ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻟﺠﺒﺎلu¯ن ﻣﻨﻪ و ﺗﻨﺸﻖ ﻵﻹرض و ﺗÕﺎد ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت ﻳﺘﻔŒﺗ
ً
﴾٠٩ۙ ﴿ ﻫﺪ
019.090 Takadu alssamawatu yatafattarna minhu watanshaqqu al-ardu watakhirru aljibalu haddan
19:89 Voorzeker, jullie zijn met iets
verwerpelijk gekomen.

Bijna zou de hemel ervan barsten, de aarde opensplijten en
het gebergte ineenstorten,

19:83 Zie u niet dat Wij de Satans gestuurd hebben naar de
ongelovigen om hen tot wanorde op te stoken?

Wees niet te haastig tegen hen; Wij zijn
voor hen al aan het aftellen.

ۡ ٰۡ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
ً
﴾٥٨ۙ ﴿  ﻟﻤﺘﻘ‡† ﻟﺮﺣﻤﻦ وﻓﺪJﻳﻮم ﻧﺤ
019.085 Yawma nahshuru almuttaqeena ila alrrahmani wafdan
19:84 Vraag daarom niet (O Mohammed) om
bespoediging voor hen: voorwaar, Wij stellen voor hen
hun tijd nauwkeurig vast.

Op de dag dat Wij de godvrezenden als een
afvaardiging bij de Erbarmer zullen
verzamelen

ۡ
ۡ
﴾٦٨ۘ ﴿ و ﻧﺴ ۡﻮق ﻟﻤ ۡﺠﺮﻣ‡† ٰ ﺟﻬﻨﻢ و ۡر ًد

ٰ
ً
ن ﻟﺬ ۡﻳﻦ ٰ ﻣﻨ ۡﻮ و ﻋﻤﻠﻮ ﻟﺼﻠ ٰﺤﺖ ﺳﻴ ۡﺠﻌﻞ ﻟﻬﻢ ﻟﺮ ۡﺣ ٰﻤﻦ ود
﴾٦٩﴿

019.091 An daAAaw lilrrahmani waladan
19:90 De hemelen staan daardoor op het punt om open te barsten en de
aarde om open te splijten en de bergen om uiteen te vallen!

019.096 Inna allatheena amanoo waAAamiloo alssalihati sayajAAalu lahumu alrrahmanu wuddan
19:95 leder van hen zal op de Dag van de
Opstanding alleen tot Hem komen.

Zij die geloven en de deugdelijke daden doen, aan hen
zal de Erbarmer liefde doen toekomen.

ً ًۡ
ٰۡ
ۡ ۡ ۡ
 ﺑﻪ ﻟﻤﺘﻘ‡† و ﺗﻨﺬر ﺑ ٖﻪ ﻗﻮﻣﺎ ﻟﺪJﻓﺎﻧﻤﺎ ﻳ¼ ﻧﻪ ﺑﻠﺴﺎﻧﻚ ﻟﺘﺒ

019.097 Fa-innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihi almuttaqeena watunthira bihi qawman
luddan
Wij hebben hem dus in jouw taal gemakkelijk gemaakt, opdat
jij het goede nieuws ermee zou verkondigen aan de
godvrezenden en twistzieke mensen ermee zou waarschuwen.

ۡو ﻛ ۡﻢ ۡﻫﻠ ۡﻜﻨﺎ ﻗ ۡﺒﻠﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ۡ ٍن { ﻫ ۡﻞ ﺗﺤﺲ ﻣ ۡﻨﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ﺣ ٍﺪ و
ۡ ۡ
ً
﴾٨٩﴿” ¢Lﺗ ۡﺴﻤﻊ ﻟﻬﻢ ر
019.098 Wakam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasmaAAu lahum
rikzan
19:97 Voorwaar, Wij hebben hem gemakkelijk in uw taal
(O Mohammed) gemaakt opdat u er goede tijdingen mee
brengt aan de Moettaqoen en het twistende volk er mee
waarschuwt.
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dat zij aan de Erbarmer een
kind toekennen.

﴾٢٩« ﴿  ﻟ© ۡﺣ ٰﻤﻦ ۡن ﻳﺘﺨﺬ وﻟ ًﺪnۡ Öﻨﺒa و ﻣﺎ ﻳ
019.092 Wama yanbaghee lilrrahmani an yattakhitha waladan
19:91 Omdat zij een zoon toeschrijven aan de
Barmhartige.

Het past niet bij de Erbarmer dat Hij zich een kind
neemt.

ۤ
ٰ
ً
ۡ
ٰ
ۡ
﴾٣٩« ﴿ ۡن ﻞ ﻣ ۡﻦ — ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻵۡﻹ ۡرض ﻵﻹ ﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ

﴾٧٩﴿
19:96 Voorwaar, degenen die geloven en
goede werken verrichten: de
Barmhartige zal hen liefde schenken.

﴾١٩ۚ ﴿ ۡن دﻋ ۡﻮ ﻟ© ۡﺣ ٰﻤﻦ وﻟ ًﺪ

En hoeveel generaties hebben Wij voor hun
tijd reeds vernietigd! Word jij van een van
hen nog iets gewaar of hoor jij van hen nog
gefluister?

019.093 In kullu man fee alssamawati waal-ardi illa atee alrrahmani AAabdan
19:92 Het is niet passend voor de Barmhartige om
Zich een zoon te nemen.

Ieder die in de hemelen en de aarde is komt slechts
als dienaar tot de Erbarmer.

ً
﴾٤٩« ﴿ ﻟﻘ ۡﺪ ۡﺣ ٰﺼﻬ ۡﻢ و ﻋﺪﻫ ۡﻢ ﻋﺪ
019.094 Laqad ahsahum waAAaddahum AAaddan
19:93 Er is niemand in de hemelen of (op) de aarde of hij zal als een
dienaar naar de Barmhartige komen.

Hij heeft hen opgesomd en
nauwkeurig geteld.

ۡ
﴾٥٩﴿ و ﻠﻬ ۡﻢ ٰ ﺗ ۡﻴﻪ ﻳ ۡﻮم ﻟﻘ ٰﻴﻤﺔ › ۡ ًد
019.095 Wakulluhum ateehi yawma alqiyamati fardan
19:94 Voorzeker, Hij heeft hun aantal het beste berekend en
Hij heeft hun aantal nauwkeurig vastgesteld.

En een ieder van hen zal op de
opstandingsdag alleen tot Hem komen.

