023.005 Waallatheena hum lifuroojihim hafithoona
23:5 En degenen die hun kuisheid bewaken.

en die hun schaamstreek kuis bewaren,

Al-Mominun

ۡ
ۡ
﴾ۚ٦﴿ ۡ ﻵﻹ ﻋ زو ﺟﻬ ۡﻢ ۡو ﻣﺎ ﻣﻠﻜ ۡﺖ ﻳۡﻤﺎﻧﻬ ۡﻢ ﻓﺎﻧﻬ ۡﻢ ﻏ ﻣﻠ ۡﻮﻣ

ٰ
 ﻟﺮ ۡﺣ ٰﻤﻦ ﻟﺮﺣ ۡﻴﻢHIﺑ ۡﺴﻢ ﷲ

023.006 Illa AAala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa-innahum ghayru maloomeena

ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
﴾١ۙ ﴿ ﻗﺪ ﻓﻠﺢ ﻟﻤﺆﻣﻨﻮن

23:6 Behalve tegenover hun echtgenotes en hun
slavinnen, dan worden zij niet verweten.

behalve bij hun echtgenotes of slavinnen waarover zij
beschikken, dan valt hun niets te verwijten,

ٰ ۡ
ٰ
ۡ
ٰ
ۡ
﴾ۚ٧﴿ ﻚ ﻫﻢ ﻟﻌﺪون, ورآء ذﻟﻚ ﻓﺎوﻟ23ﻓﻤﻦ ﺑﺘ
023.007 Famani ibtagha waraa thalika faola-ika humu alAAadoona
23:7 Maar wie meer dan dat wensen: zij zijn degenen die
de overtreders zijn.

23:1 Waarlijk, de gelovigen slagen.

Het zal de gelovigen welgaan,

ٰۡ
ۡ
﴾٢ۙ ﴿  ۡ ﺻﻶﻹﺗﻬﻢ ﺧﺸﻌﻮنR ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻫ ۡﻢ

maar zij die meer dan dat begeren, zij zijn het
die overtreden.

ٰٰ ۡ ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٨ۙ ﴿ و ﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻵﻹﻣﻨﺘﻬﻢ و ﻋﻬﺪﻫﻢ رﻋﻮن
023.008 Waallatheena hum li-amanatihim waAAahdihim raAAoona
23:8 En degenen die goed zorgen voor wat hen is
toevertrouwd en voor hun beloften.

023.001 Qad aflaha almu/minoona

Die ook goed toezicht houden op hun
onderpanden en hun verbintenis

﴾ۘ ٩﴿ و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻫ ۡﻢ ﻋ ٰ ﺻﻠ ٰﻮﺗﻬ ۡﻢ ﻳﺤﺎﻓﻈ ۡﻮن

023.002 Allatheena hum fee salatihim khashiAAoona
23:2 Degenen die nederig zijn in hun shalat.

die in hun salaat deemoedig zijn,

ۡ
ۡ
ۡ
﴾ۙ ٣﴿ و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻫ ۡﻢ ﻋﻦ ﻟﻠﻐﻮ ﻣﻌﺮﺿﻮن
023.003 Waallatheena hum AAani allaghwi muAAridoona
23:3 En degenen die nutteloos gepraat vemijden.

die geklets mijden,

ٰ ٰ ۡ ۡ
ۡ
﴾٤ۙ ﴿ ﻮة ﻓﻌﻠﻮنXYZو ﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻟ

023.009 Waallatheena hum AAala salawatihim yuhafithoona
23:9 En degenen die hun shalat onderhouden.

en die zich aan hun salaats houden.

ۡ
﴾٠١ۙ ﴿ ﻚ ﻫﻢ ﻟ ٰﻮرﺛ ۡﻮن,-وﻟ
023.010 Ola-ika humu alwarithoona

023.004 Waallatheena hum lilzzakati faAAiloona
23:4 En degenen die hun plicht tot zakat nakomen.

die de zakaat opbrengen

﴾٥ۙ ﴿ و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻫ ۡﻢ ﻟ^] ۡوﺟﻬ ۡﻢ ٰﺣﻔﻈ ۡﻮن

23:14 Vervolgens schiepen Wij de druppel tot een
bloedklonter, toen vormden Wij de bloedklonter tot
een vleesklomp, waarna Wij de vleesklomp
voorzagen van beenderen, die Wij vervolgens met
vlees bekleedden. Later scheppen Wij een andere
schepping. Gezegend is daarom Allah, de Beste van
de Scheppers.

Daarna schiepen Wij de druppel tot een
bloedklonter, dan schiepen Wij de bloedklonter tot
een vleesklomp, dan schiepen Wij de vleesklomp
tot gebeente en dan bedekten Wij het gebeente met
vlees. Daarna lieten Wij het als een nieuwe
schepping ontstaan. Gezegend zij Allah, de beste
schepper.

ٰ
﴾٥١` ﴿  ۡﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﻤﻴﺘ ۡﻮنa ﺛﻢ ﻧﻜ ۡﻢ
023.015 Thumma innakum baAAda thalika lamayyitoona
23:15 Vervolgens zullen jullie zeker daarna sterven.

Daarna zullen jullie, nadat dat gebeurd is, sterven.

ۡ
﴾٦١﴿ ﺛﻢ ﻧﻜ ۡﻢ ﻳ ۡﻮم ﻟﻘ ٰﻴﻤﺔ ﺗ ۡﺒﻌﺜ ۡﻮن
023.016 Thumma innakum yawma alqiyamati tubAAathoona
23:16 Daarna zullen jullie op de Dag van de Opstanding
worden opgewekt.

Daarna zullen jullie op de opstandingsdag
opgewekt worden.

ۡ ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 و ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻋﻦ ﻟﺨﻠﻖj ﻖkآlm و ﻟﻘﺪ ﺧﻠﻘﻨﺎ ﻓﻮﻗﻜﻢ ﺳﺒﻊ
ٰ
ۡ
﴾٧١﴿ ﻏﻔﻠ
023.017 Walaqad khalaqna fawqakum sabAAa tara-iqa wama kunna AAani alkhalqi ghafileena
23:17 En voorzeker, Wij schiepen boven jullie zeven
hemelen en Wij veronachtzamen de schepping niet

En boven jullie hebben Wij zeven lagen
geschapen en Wij letten goed op de
schepping.

ۡ ۡ
ٰ  و ﻧﺎ ﻋj  ﻵۡﻹ ۡرضR ﻘﺪر ﻓﺎ ۡﺳﻜ ٰﻨﻪa ۢﺂء
ً
ﻟﺴ
ﻦ
ﻣ
ﺎ
ﻨ
و ﻧﺰﻟ
ﻣ
ﺂء
ﻤ
ٍ

23:10 Zij zijn degenen die de erfgenamen zijn

Zij zijn het die de erfgenamen zijn,

ٰ
ۡ
﴾١١﴿  ﻫ ۡﻢ ﻓ ۡﻴﻬﺎ ﺧﻠﺪ ۡونw ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳﺮﺛ ۡﻮن ﻟ^ ۡ]د ۡوس
023.011 Allatheena yarithoona alfirdawsa hum feeha khalidoona
23:11 Degenen die Firdaus (het Paradijs) zullen erven, zij
zijn daarin eeuwig levenden.

die het paradijs zullen beërven, zij zullen
daarin altijd blijven.

ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
﴾٢١ۚ ﴿ ٍ و ﻟﻘﺪ ﺧﻠﻘﻨﺎ ﻵﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺳﻠﻠ ٍﺔ ﻣﻦ ﻃ
023.012 Walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min teenin
23:12 En voorzeker, Wij hebben de mens uit een uittreksel
van klei geschapen.

Wij hebben de mens toch uit een extract van
klei geschapen.

ً ۡ ٰۡ
ۡ
ۡ
﴾٣١{ ﴿ ٍ  ٍر ﻣﻜl| R ﺛﻢ ﺟﻌﻠﻨﻪ ﻧﻄﻔﺔ
023.013 Thumma jaAAalnahu nutfatan fee qararin makeenin
23:13 Vervolgens maakten Wij hem tot een druppel in
een stevige bewaarplaats.

Daarna maakten Wij hem tot een druppel in een
solide verblijfplaats.

ۡ
ۡ
ۡ ً ۡ
ۡ ۡ ً
ﺛﻢ ﺧﻠﻘﻨﺎ ﻟﻨﻄﻔﺔ ﻋﻠﻘﺔ ﻓﺨﻠﻘﻨﺎ ﻟﻌﻠﻘﺔ ﻣﻀﻐﺔ ﻓﺨﻠﻘﻨﺎ
ً ۡ ٰۡ ۡ
ٰ ۡ
ٰ ۡ ۡ
ٰ
w l•  ﺛﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻠﻘﺎ€ ﻟﻤﻀﻐﺔ ﻋﻈ ًﻤﺎ ﻓﻜﺴ ۡﻮﻧﺎ ﻟﻌﻈﻢ ﻟ ۡﺤ ًﻤﺎ
ٰ
ٰۡ
ۡ
ۡ
﴾٤١` ﴿  ﺣﺴﻦ ﻟﺨﻠﻘHIﻓﺘ ٰ‚ ك ﷲ
023.014 Thumma khalaqna alnnutfata AAalaqatan fakhalaqna alAAalaqata mudghatan fakhalaqna
almudghata AAithaman fakasawna alAAithama lahman thumma ansha/nahu khalqan akhara fatabaraka
Allahu ahsanu alkhaliqeena

ۡ ۡ ٌ ۡ
ۡ
﴾١٢ۙ ﴿ ﻠﻮنƒﻣﻨﺎﻓﻊ ﻛﺜ ة و ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺎ

ٰ
﴾٨١ۚ ﴿ ﺎب ﺑ ٖﻪ ﻟﻘﺪر ۡون
“ ذﻫ

023.021 Wa-inna lakum fee al-anAAami laAAibratan nusqeekum mimma fee butooniha walakum feeha
manafiAAu katheeratun waminha ta/kuloona

023.018 Waanzalna mina alssama-i maan biqadarin faaskannahu fee al-ardi wa-inna AAala thahabin bihi
laqadiroona

23:21 En voorwaar, in het vee is een lering voor jullie.
Wij geven jullie te drinken uit hun buiken en voor jullie
zijn daarin vele nuttige zaken en jullie eten daarvan.

In het vee is er voor jullie ook een les; van wat
er in hun buiken is geven Wij te drinken. Jullie
hebben daarvan ook veel nut en jullie eten
ervan.

ۡ ۡ
﴾٢٢﴿… و ﻋﻠ ۡﻴﻬﺎ و ﻋ ﻟﻔﻠﻚ ﺗ ۡﺤﻤﻠ ۡﻮن
023.022 WaAAalayha waAAala alfulki tuhmaloona
23:22 Op hen en op de schepen worden jullie
vervoerd.

En op hen en op de schepen worden jullie
voortgedragen.

ۡ ﻣﺎ ﻟﻜﻢHI ٰ ﻗ ۡﻮﻣ ٖﻪ ﻓﻘﺎل ٰ†ﻘ ۡﻮم ۡﻋﺒﺪو ٰﷲ‰ و ﻟﻘ ۡﺪ ۡرﺳ ۡﻠﻨﺎ ﻧ ۡﻮ ًﺣﺎ
﴾٣٢﴿  ﻓﻶﻹ ﺗﺘﻘ ۡﻮنw هŠ ۡ ﻣ ۡﻦ ﻟٰ ٍﻪ ﻏ
023.023 Walaqad arsalna noohan ila qawmihi faqala ya qawmi oAAbudoo Allaha ma lakum min ilahin
ghayruhu afala tattaqoona
23:23 En voorzeker, Wij hebben Noach tot zijn volk
gezonden. Toen zei hij: "O mijn volk, aanbidt Allah, er
is geen andere god voor jullie dan Hij. Waarom vrezen
jullie (Allah) niet?"

Wij hebben Noeh tot zijn volk gezonden en hij
zei: "Mijn volk! Dient Allah; jullie hebben geen
andere god dan Hem. Zullen jullie niet
godvrezend worden?"

23:18 En Wij stuurden een afgepaste hoeveelheid water
neer waarna Wij het blijvend in de grond vasthouden. En
voorwaar, Wij zijn in staat het weer weg te nemen.

En Wij hebben met mate water uit de hemel
neer laten dalen en het in de aarde laten
rusten -- Wij zijn ook in staat het weg te
nemen --

ٰ ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ﻪX ﺎب • ﻟﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻮ
ٍ ﻓﺎﻧﺸﺎﻧﺎ ﻟﻜﻢ ﺑ ٖﻪ ﺟﻨ ٍﺖ ﻣﻦ ﻧﺨﻴ ٍﻞ و ﻋﻨ
ۡ ۡ ٌ ۡ
ۡ
﴾٩١ۙ ﴿ ﻠﻮنƒﻛﺜ ة و ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺎ
023.019 Faansha/na lakum bihi jannatin min nakheelin waaAAnabin lakum feeha fawakihu katheeratun
waminha ta/kuloona
23:19 Toen legden Wij daarmee voor jullie tuinen
met palmen en druivenstruiken aan, met daaraan
veel vruchten. En jullie eten daarvan.

en Wij hebben voor jullie daarmee tuinen van
palmen en wijnstokken laten ontstaan waarin jullie
veel vruchten hebben en waarvan jullie kunnen eten

ۡ ً
ۡ
—
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ج ﻣﻦ ﻃﻮر ﺳﻴﻨﺂء ﺗﻨﺒﺖ ﺑﺎﻟﺪﻫﻦ و ﺻﺒ ٍﻎl™و ﺷﺠﺮة ﺗ
ٰ
﴾٠٢﴿ ۡ ﻠƒﻟﻶۡﻹ
023.020 Washajaratan takhruju min toori saynaa tanbutu bialdduhni wasibghin lilakileena

ۡŒ  ﻣ ۡﺜﻠﻜﻢlٌ •ﻓﻘﺎل ﻟۡﻤﻠﺆ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻛ^] ۡو ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﻮﻣ ٖﻪ ﻣﺎ ٰﻫﺬ ۤ ﻵﻹ ﺑ
ً - ۡ ٰ
ﻜﺔ•• ﻣﺎ, ﻵﻹﻧﺰل ﻣﻠHI و ﻟ ۡﻮ ﺷﺂء ﷲw ﻳﺮ ۡﻳﺪ ۡن ﻳﺘﻔﻀﻞ ﻋﻠ ۡﻴﻜ ۡﻢ

23:20 En (van) een boom die groeit op de berg Sinai,
die olie en een gerecht voor hen die eten levert.

en een boom die uit de berg Sinaa? voortkomt die
olie voortbrengt en saus voor hen die eten.

ۡ ۡ ۡ
ً ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ﺑﻄﻮﻧﻬﺎ و ﻟﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎR  ﻧﺴﻘﻴﻜﻢ ﻣﻤﺎw  ﻵﻹ›ﻌﺎم ﻟﻌ‚ ةR و ن ﻟﻜﻢ

ۡ
﴾٧٢﴿  ﻧﻬ ۡﻢ ﻣﻐﺮﻗ ۡﻮنœ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻇﻠﻤ ۡﻮ

﴾٤٢ۚ ﴿ ۡ ﻨﺎ ﻵۡﻹوﻟk ۡۤ ٰ ﺑﺂR ﺳﻤ ۡﻌﻨﺎ ﺑ ٰﻬﺬ

023.027 Faawhayna ilayhi ani isnaAAi alfulka bi-aAAyunina wawahyina fa-itha jaa amruna wafara
alttannooru faosluk feeha min kullin zawjayni ithnayni waahlaka illa man sabaqa AAalayhi alqawlu
minhum wala tukhatibnee fee allatheena thalamoo innahum mughraqoona

023.024 Faqala almalao allatheena kafaroo min qawmihi ma hatha illa basharun mithlukum yureedu an
yatafaddala AAalaykum walaw shaa Allahu laanzala mala-ikatan ma samiAAna bihatha fee aba-ina alawwaleena

23:27 Toen openbaarden Wij aan hem: "Bouw onder
Ons toezicht en (volgens) Onze aanwijzing een schip.
En als Ons bevel komt en de oven overkookt, ga dan
aan boord, met van ieder (dier) twee, paarsgewijs, en
jouw familie, behalve degene van hen tegen wie het
Woord (van bestraffing) er eerder was. En spreek Mij
niet aan over degenen die onrecht pleegden.
Voorwaar, zij zullen verdronken worden.

Toen openbaarden Wij aan hem: "Bouw het schip
onder Onze ogen en volgens Onze openbaring.
Wanneer dan Onze beschikking komt en de oven
overkookt, laat er dan van alles twee stuks,
paarsgewijs in gaan en jouw familie, behalve hem
uit hun midden over wie al sprake is geweest,
maar spreek Ons niet aan over hen die onrecht
plegen; zij zullen verdronken worden.

ٰ ۡ ۡ
ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
HIﻓﺎذ ﺳﺘﻮﻳﺖ ﻧﺖ و ﻣﻦ ﻣﻌﻚ ﻋ ﻟﻔﻠﻚ ﻓﻘﻞ ﻟﺤﻤﺪ ﷲ
ٰ
ٰ
ۡ
ۡ
﴾٨٢﴿ ﻟﺬ ۡي ﻧﺠﻨﺎ ﻣﻦ ﻟﻘ ۡﻮم ﻟﻈﻠﻤ
023.028 Fa-itha istawayta anta waman maAAaka AAala alfulki faquli alhamdu lillahi allathee najjana
mina alqawmi alththalimeena
23:28 Dus wanneer jij en de mensen met jou aan boord
van het schip zullen gaan, zeg dan: "Alle lof zij Allah,
Die ons gered heeft van het onrechtvaardige volk."

En wanneer jij met hen die bij jou zijn op de
boot plaats genomen hebt, zeg dan: 'Lof zij
Allah die ons van de mensen die onrecht plegen
gered heeft.?

ۡ ۡ ۡ ۡ ً ٰ ً ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
﴾٩٢﴿ ﻟŸ ﺎ و ﻧﺖ ﺧ ﻟﻤƒ ‚ﻵﻹ ﻣŸ ¡ ﻣ¢و ﻗ ۡﻞ رب ﻧﺰﻟ
023.029 Waqul rabbi anzilnee munzalan mubarakan waanta khayru almunzileena
23:29 En zeg: "O mijn Heer, plaats mij op een
gezegende plaats. En U bent het die de beste
plaatsen geeft."

En zeg: 'Mijn Heer, geef mij een gezegend
onderkomen; U bent de beste van hen die een
onderkomen geven.?"

ٰ ٰ
﴾٠٣﴿ ۡ  ۡ ذﻟﻚ ﻵﻹ ٰﻳ ٍﺖ و ۡن ﻛﻨﺎ ﻟﻤ ۡﺒﺘﻠR ن

23:24 Toen zeiden de vooraanstanden, die niet
geloofden, van zijn volk: "Deze (man) is slechts
een mens zoals jullie. Hij wenst uit te blinken
boven jullie. En als Allah het gewild had, zou Hij
Engelen hebben gestuurd. Wij hebben hierover van
onze voorouders nog nooit gehoord.

En de raad van voornaamsten, zij van zijn volk die
ongelovig waren, zei toen: "Dit is slechts een mens
zoals jullie, die boven jullie wil uitblinken. Als
Allah het namelijk gewild had, dan had Hij wel
engelen neergezonden. Wij hebben hiervan bij onze
vaderen die er eertijds waren niet gehoord.

ٰ
ٌۢ
ٌ
ۡ
﴾٥٢﴿ ٍ ¡ ﺣ£ ﺑﺼﻮ ﺑ ٖﻪ ﺣ¥ۡن ﻫﻮ ﻵﻹ رﺟﻞ ﺑ ٖﻪ ﺟﻨﺔ ﻓ
ۡ

023.025 In huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasoo bihi hatta heenin
23:25 Hij is slechts een man die bezeten is, wacht
daarom op hem tot een bepaald moment."

Hij is slechts een man die last heeft van
bezetenheid. Wacht maar enige tijd af."

ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٦٢﴿ ¦ ﺑﻤﺎ ﻛﺬﺑﻮنl§ﻗﺎل رب ﻧ
023.026 Qala rabbi onsurnee bima kaththabooni
23:26 Hij (Noach) zei: "O mijn Heer, help mij vanwege
wat zij loochenen."

Hij zei: "Mijn Heer, help mij want zij betichten
mij van leugens."

ۤ ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ﻓﺎوﺣﻴﻨﺎ ﻟﻴﻪ ن ﺻﻨﻊ ﻟﻔﻠﻚ ﺑﺎﻋﻴﻨﻨﺎ و وﺣﻴﻨﺎ ﻓﺎذ ﺟﺂء
ۡ ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
 ٍﻞ زوﺟ ﺛﻨ وƒ  ﻓﺎﺳﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦŒ ۡﻣﺮﻧﺎ و ﻓﺎر ﻟﺘﻨﻮر
ۡ
ۡ
R ۡ¡¢ و ﻵﻹ ﺗﺨﺎﻃ ۡﺒœ ۡﻫﻠﻚ ﻵﻹ ﻣ ۡﻦ ﺳﺒﻖ ﻋﻠ ۡﻴﻪ ﻟﻘ ۡﻮل ﻣﻨﻬ ۡﻢ

zijn volk en die de ontmoeting in het Hiernamaals
loochenden en die Wij de weelde van het wereldse
leven gaven, zeiden: "Deze (man) is slechts een mens
zoals jullie, hij eet van wat jullie eten en hij drinkt
van wat jullie drinken.

ongelovig waren en de ontmoeting van het
hiernamaals loochenden en die Wij in het
tegenwoordige leven in luxe lieten leven, zei: "Dit
is slechts een mens zoals jullie, die eet wat jullie
eten en drinkt wat jullie drinken.

ٰ ً ۡ ۡ ۡ ً ۡ ۡ ۡ
ۡ
﴾٤٣ۙ ﴿ ونl¨ ﻣﺜﻠﻜﻢ ﻧﻜﻢ ذ ﻟﺨl•ﻦ ﻃﻌﺘﻢ ﺑ,و ﻟ

023.030 Inna fee thalika laayatin wa-in kunna lamubtaleena
23:30 Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen en Wij hebben hen
zeker beproefd.

Daarin zijn zeker tekenen en Wij
hebben

ًۡ ۡ ۡ — ۡ ۡ
ٰ
ۡ
﴾١٣ۚ ﴿ ﻳﻦl• ﻧﺎl| ﻌﺪﻫﻢa ﺛﻢ ﻧﺸﺎﻧﺎ ﻣﻦ
023.031 Thumma ansha/na min baAAdihim qarnan akhareena

023.034 Wala-in ataAAtum basharan mithlakum innakum ithan lakhasiroona
En als jullie een mens zoals jullie zelf
gehoorzamen dan zijn jullie werkelijk
verliezers!

23:34 En als jullie rnensen volgen die zoals jullie zijn:
voorwaar, dan behoren jullie zeker tot de verliezers.

ً  ۡﻢ ﻧﻜ ۡﻢ ذ ﻣﺘ ۡﻢ و ﻛ ۡﻨﺘ ۡﻢ ﺗﺮ ًﺑﺎ و ﻋﻈX†ﻌﺪ
ۡﺟﻮنl™ۡ ﺎﻣﺎ ﻧﻜ ۡﻢ ﻣ
﴾٥٣© ﴿

23:31 Vervolgens brengen Wij na hen een andere
generatie voort.

Toen lieten Wij na hen een andere generatie
ontstaan.

ٰ ﻣﺎ ﻟﻜ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ ﻟ ٍﻪHIﻓﺎ ۡرﺳ ۡﻠﻨﺎ ﻓ ۡﻴﻬ ۡﻢ رﺳ ۡﻮﻵًﻹ ﻣ ۡﻨﻬ ۡﻢ ن ۡﻋﺒﺪو ٰﷲ
ۡ
﴾٢٣﴿…  ﻓﻶﻹ ﺗﺘﻘ ۡﻮنw هŠ ﻏ
023.032 Faarsalna feehim rasoolan minhum ani oAAbudoo Allaha ma lakum min ilahin ghayruhu afala
tattaqoona

023.035 AyaAAidukum annakum itha mittum wakuntum turaban waAAithaman annakum mukhrajoona
23:35 Belooft hij jullie dat wanneer jullie
dood zijn en tot stof en beenderen zijn
geworden, dat jullie dan opgewekt worden?

Zegt hij jullie werkelijk aan dat jullie, wanneer jullie
gestorven zijn en stof en gebeente geworden zijn, dat
jullie dan weer tevoorschijn gebracht zullen worden? *

﴾٦٣© ﴿ ﻫ ۡﻴﻬﺎت ﻫ ۡﻴﻬﺎت ﻟﻤﺎ ﺗ ۡﻮﻋﺪ ۡون
023.036 Hayhata hayhata lima tooAAadoona
23:36 Ver, ver weg is wat aan jullie beloofd is.

Ver, ver ernaast is wat jullie aangezegd wordt.

ۡ  ﻵﻹ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻟﺪﻧۡﻴﺎ ﻧﻤ ۡﻮت و ﻧ ۡﺤﻴﺎ و ﻣﺎ ﻧ ۡﺤﻦ ﺑﻤ ۡﺒﻌ ۡﻮﺛ2« ۡن
﴾٧٣© ﴿

23:32 En Wij stuurden hun een Boodschapper van
onder hen (die zei:) "Aanbidt Allah. Er is geen god
voor jullie dan Hem, waarom vrezen jullie (Allah)
niet?"

En Wij zonden een gezant uit hun midden tot hen
[met de oproep]: "Dient Allah; jullie hebben geen
andere god dan Hem. Zullen jullie niet godvrezend
worden?"

ٰۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ة وl•و ﻗﺎل ﻟﻤﻶﻹ ﻣﻦ ﻗﻮﻣﻪ ﻟﺬﻳﻦ ﻛ^]و و ﻛﺬﺑﻮ ﺑﻠﻘﺂء ﻵﻹ
ۡ ۡ ۡ ٌ
ٰۡ ۡ
ۤ ٰ
ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ﻞ ﻣﻤﺎƒ ﻳﺎŒ  ﻣﺜﻠﻜﻢl• ﻣﺎ ﻫﺬ ﻵﻹ ﺑŒ  ﻟﺤﻴﻮة ﻟﺪﻧﻴﺎR ﺗﺮﻓﻨﻬﻢ
ۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
﴾٣٣© ﴿ ﺑﻮنl•ب ﻣﻤﺎ ﺗl•ﻠﻮن ﻣﻨﻪ و ﻳƒﺗﺎ
023.033 Waqala almalao min qawmihi allatheena kafaroo wakaththaboo biliqa-i al-akhirati
waatrafnahum fee alhayati alddunya ma hatha illa basharun mithlukum ya/kulu mimma ta/kuloona minhu
wayashrabu mimma tashraboona
23:33 En de vooraanstanden, die niet geloofden, van

En de raad van voornaamsten van zijn volk, zij die

023.041 Faakhathat-humu alssayhatu bialhaqqi fajaAAalnahum ghuthaan fabuAAdan lilqawmi
alththalimeena
23:41 Terecht trof de bliksemslag hen toen, en Wij
maakten hen als schuim. Ten onder gaat het
onrechtvaardige volk!

Toen greep de schreeuw hen met recht en Wij
maakten hen tot rommel. Weg dus met de
mensen die onrecht plegen.

ًۡ ۡ ۡ — ۡ ۡ
ٰ
ۡ
﴾٢٤` ﴿ ﻳﻦl• وﻧﺎl| ﻌﺪﻫﻢa ﺛﻢ ﻧﺸﺎﻧﺎ ﻣﻦ

023.037 In hiya illa hayatuna alddunya namootu wanahya wama nahnu bimabAAootheena
23:37 Ons leven is slechts op de wereld, wij gaan
dood en wij leven en wij zullen niet opgewekt
worden.

ۡ ﻪ ﺑﻤ ۡﺆﻣﻨŠ  ﻛﺬ ًﺑﺎ و ﻣﺎ ﻧ ۡﺤﻦ ﻟHI ٰ ي ﻋ ٰﷲ¥ۡن ﻫﻮ ﻵﻹ رﺟﻞۨ ۡﻓ
﴾٨٣﴿

023.042 Thumma ansha/na min baAAdihim quroonan akhareena
23:42 Vervolgens brachten Wij na hen andere generaties
voort.

Toen lieten Wij na hen andere generaties
ontstaan.

ۡ ۡ
ۡ
﴾٣٤` ﴿ ونl•ﻣﺎ ﺗ ۡﺴﺒﻖ ﻣ ۡﻦ ﻣ ٍﺔ ﺟﻠﻬﺎ و ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺎ
023.043 Ma tasbiqu min ommatin ajalaha wama yasta/khiroona
23:43 Geen gemeenschap is in staat om haar vastgestelde
tijdstip te vervroegen of uit te stellen.

Geen gemeenschap kan te vroeg haar termijn
bereiken en ook niet te laat.

ۡ
ۡ ۡ
ً
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ﻠﻤﺎ ﺟﺂء ﻣﺔ رﺳﻮﻟﻬﺎ ﻛﺬﺑﻮه ﻓﺎﺗﺒﻌﻨﺎƒ w ¥ﺛﻢ رﺳﻠﻨﺎ رﺳﻠﻨﺎ ﺗ
ٰۡ
ً
 ﻓﺒ ۡﻌ ًﺪ ﻟﻘ ۡﻮ ٍم ﻵﻹ ﻳ ۡﺆﻣﻨ ۡﻮنœ  ۡﻌﻀﺎ و ﺟﻌﻠﻨﻬ ۡﻢ ﺣﺎد ۡﻳﺚa  ۡﻌﻀﻬ ۡﻢa
﴾٤٤﴿

023.038 In huwa illa rajulun iftara AAala Allahi kathiban wama nahnu lahu bimu/mineena
23:38 Hij is slechts een man die leugens over
Allah heeft verzonnen. En Wij geloven hem
niet."

Hij is slechts een man die over Allah een leugen
verzonnen heeft en wij zullen aan hem geen geloof
hechten."

ۡ
﴾٩٣﴿ ¦ ۡ ﺑﻤﺎ ﻛﺬﺑ ۡﻮنlۡ §ﻗﺎل رب ﻧ
023.039 Qala rabbi onsurnee bima kaththabooni
23:39 Hij (Hoed) zei: "O mijn Heer, help mij tegen
wat zij loochenen."

Hij zei: "Mijn Heer, help mij want zij betichten
mij van leugens."

ٰ
﴾٠٤ۚ ﴿ ۡ ﻗﺎل ﻋﻤﺎ ﻗﻠ ۡﻴ ٍﻞ ﻟﻴ ۡﺼﺒﺤﻦ ﻧﺪﻣ
023.040 Qala AAamma qaleelin layusbihunna nadimeena
23:40 Hij (Allah) zei: "Binnenkort zullen zij zeker spijt
krijgen."

023.044 Thumma arsalna rusulana tatra kulla ma jaa ommatan rasooluha kaththaboohu faatbaAAna
baAAdahum baAAdan wajaAAalnahum ahadeetha fabuAAdan liqawmin la yu/minoona
23:44 Vervolgens stuurden Wij Onze Boodschappers,
elkaar opvolgend. Telkens wanneer hun Boodschapper
naar een gemeenschap kwam, loochenden zij hem.
Toen deden Wij hen elkaar opvolgen (in de ondergang)
en Wij maakten hen tot onderwerp van verhalen. Ten
onder gaat het volk dat niet gelooft!

Er bestaat alleen ons tegenwoordige leven; wij
sterven en wij leven en wij worden niet opgewekt.

Toen zonden Wij Onze gezanten, de een na de
ander. Telkens als tot een gemeenschap haar
gezant kwam betichtten zij hem van leugens.
Dus lieten Wij hen elkaar opvolgen en maakten
hen tot [het onderwerp van] verhalen. Weg dus
met mensen die niet geloven.

Hij zei: "Binnenkort zullen zij wroeging gaan
krijgen."

ً ﻓﺎﺧﺬ ۡﺗﻬﻢ ﻟﺼ ۡﻴﺤﺔ ﺑﺎﻟۡﺤﻖ ﻓﺠﻌ ۡﻠ ٰﻨﻬ ۡﻢ ﻏﺜ
ۡ ﻓﺒ ۡﻌ ًﺪ ﻟ ۡﻠﻘﻮمœ ﺂء
ٰ
ۡ
﴾١٤﴿ ﻟﻈﻠﻤ

Schrift (de Taurat) gegeven. Hopelijk zullen zij
Leiding volgen.

misschien zullen zij zich de goede richting laten
wijzen.

ۤ ٰ ۡ ٰ ً ٰ ۤŠ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
 ٍر وl|  رﺑﻮ ٍة ذ ت‰ و ﺟﻌﻠﻨﺎ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ و ﻣﻪ ﻳﺔ و وﻳﻨﻬﻤﺎ
ۡ
﴾٠٥﴿… ٍ ﻣﻌ
023.050 WajaAAalna ibna maryama waommahu ayatan waawaynahuma ila rabwatin thati qararin
wamaAAeenin
23:50 En Wij maakten de zoon van Maryam en zijn
moeder tot een Teken en Wij gaven hun een
onderkomen op een hoogplegen plaats, bewoonbaar
met stromend water.

En Wij hebben de zoon van Marjam en zijn
moeder tot een teken gemaakt en Wij gaven hun
een onderkomen op een heuvel met een stevige
bodem en bronwater.

ً ﻠ ۡﻮ ﻣﻦ ﻟﻄﻴ ٰﺒﺖ و ۡﻋﻤﻠ ۡﻮ ﺻƒ ﻳﺎﻳﻬﺎ ﻟﺮﺳﻞ
 ¦ ۡ ﺑﻤﺎw ﺎﻟﺤﺎ
﴾١٥` ﴿ ® ۡﻌﻤﻠ ۡﻮن ﻋﻠ ۡﻴ ٌﻢ
023.051 Ya ayyuha alrrusulu kuloo mina alttayyibati waiAAmaloo salihan innee bima taAAmaloona
AAaleemun
23:51 O Boodschappers, eet van de goede zaken en verricht
goede daden. Voorwaar, Ik ben Alwetend over wat jullie
doen.

"Jullie gezanten! Eet van de goede dingen
en handelt deugdelijk. Ik weet wat jullie
doen.

ً
ً ۡ
ۡ
ۡ
﴾٢٥﴿ و ن ٰﻫﺬ ٖ ۤه ﻣﺘﻜﻢ ﻣﺔ و ﺣﺪة و ﻧﺎ رﺑﻜﻢ ﻓﺎ®ﻘﻮن
023.052 Wa-inna hathihi ommatukum ommatan wahidatan waana rabbukum faittaqooni
23:52 En voorwaar, deze godsdienst (de Islam) is jullie
godsdienst, de enigste. En Ik ben jullie Heer, vreest Mij
daarom.

Deze gemeenschap van jullie is één
gemeenschap en Ik ben jullie Heer; vreest
Mij dus."

ۡ
ۡ ۡ
ٰ ۡ ٰ
ۡ
ٰ
ٰ
ٰ
ۡ
﴾٥٤ۙ ﴿ ٍ ¡ و ﺧﺎه ﻫﺮون¯• ﺑﺎﻳﺘﻨﺎ و ﺳﻠﻄ ٍﻦ ﻣﺒ°ﺛﻢ رﺳﻠﻨﺎ ﻣﻮ
023.045 Thumma arsalna moosa waakhahu haroona bi-ayatina wasultanin mubeenin
23:45 Daarna zonden Wij Mozes en zijn broeder
Haroen met Onze Tekenen en een duidelijk Bewijs.

Toen zonden Wij Moesa en zijn broer Haroen met
Onze tekenen en een duidelijke machtiging

ۡ ۡ
۠
ً
ۡ
ۡ ٰ‰
ۡ
ۡ
﴾٦٤ۚ ﴿ ﺎﻧﻮ ﻗﻮﻣﺎ ﻋﺎﻟƒ  ٖﻪ ﻓﺎﺳﺘﻜ‚ و وkﻋ ۡﻮن و ﻣﻶﻹl²
ۡ

023.046 Ila firAAawna wamala-ihi faistakbaroo wakanoo qawman AAaleena
23:46 Naar Fir`aun en zijn vooraanstaanden. En
zij waren hoogmoedig en zij waren een hooghartig
volk.

naar Fir'aun en zijn raad van voornaamsten, maar zij
waren hoogmoedig; zij waren mensen die de
overhand hadden.

ۡ ۡ
ۤ
ٰ
ۡ
ۡ
﴾٧٤ۚ ﴿ ﻳﻦ ﻣﺜﻠﻨﺎ و ﻗﻮﻣﻬﻤﺎ ﻟﻨﺎ ﻋﺒﺪونl•ﻓﻘﺎﻟﻮۡ ﻧ ۡﺆﻣﻦ ﻟﺒ
023.047 Faqaloo anu/minu libasharayni mithlina waqawmuhuma lana AAabidoona
23:47 En zij zeiden: "Zouden wij die twee
mensen, die zijn zoals wij, geloven, terwijl hun
volk voor ons dienaren is?"

En zij zeiden: "Zullen wij aan twee die mensen zijn
zoals wij geloof hechten en dat terwijl hun volk aan
ons onderhorig is?"

ۡ
﴾٨٤﴿ ۡ ﺎﻧ ۡﻮ ﻣﻦ ﻟﻤ ۡﻬﻠﻜ³ﻓﻜﺬﺑ ۡﻮﻫﻤﺎ ﻓ
023.048 Fakaththaboohuma fakanoo mina almuhlakeena
23:48 Daarom loochenden zij hen beiden en
behoorden toen tot de vernietigden.

Dus betichtten zij hen van leugens. Zo behoorden
zij tot hen die vernietigd werden.

ۡ
﴾٩٤﴿ ¡ ﻟﻜ ٰﺘﺐ ﻟﻌﻠﻬ ۡﻢ ﻳ ۡﻬﺘﺪ ۡون°و ﻟﻘ ۡﺪ ٰ ﺗ ۡﻴﻨﺎ ﻣ ۡﻮ
023.049 Walaqad atayna moosa alkitaba laAAallahum yahtadoona
23:49 En voorzeker, wij hebben aan Mozes het

En Wij hebben aan Moesa toch het boek gegeven;

ٰ
﴾٨٥ۙ ﴿ و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻫ ۡﻢ ﺑﺎ ٰﻳﺖ رﺑﻬ ۡﻢ ﻳ ۡﺆﻣﻨ ۡﻮن

ۤ
﴾٣٥﴿ ﺣ ۡﻮنl²  “ب ﺑﻤﺎ ﻟﺪ ۡﻳﻬ ۡﻢYۡ ¶ ﻞƒ w ﻓﺘﻘﻄﻌ ۡﻮ ۡﻣﺮﻫ ۡﻢ ﺑ ۡﻴﻨﻬ ۡﻢ زﺑ ًﺮ

023.058 Waallatheena hum bi-ayati rabbihim yu/minoona

023.053 FataqattaAAoo amrahum baynahum zuburan kullu hizbin bima ladayhim farihoona

23:58 En degenen die in de Verzen van hun Heer geloven.

zij die in de tekenen van hun Heer geloven,

ۡ
﴾٩٥ۙ ﴿  ۡﻮنXl•و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻫ ۡﻢ ﺑﺮﺑﻬ ۡﻢ ﻵﻹ ﻳ
023.059 Waallatheena hum birabbihim la yushrikoona
23:59 En degenen die hun Heer geen deelgenoten
toekennen.

zij die aan hun Heer geen metgezel
toevoegen

ۡ ٰ رﺑﻬ ۡﻢ ٰرﺟﻌﻮن‰ و ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻳ ۡﺆﺗ ۡﻮن ﻣﺎۤ ٰ ﺗ ۡﻮ و ﻗﻠ ۡﻮﺑﻬ ۡﻢ وﺟﻠ ٌﺔ ﻧﻬ ۡﻢ
﴾٠٦ۙ ﴿
en zij die geven wat zij geven terwijl hun harten
vol ontzag zijn omdat zij tot hun Heer terug
zullen keren,

ۡ ۡ
﴾١٦﴿  ﻟﺨ ٰ ت و ﻫ ۡﻢ ﻟﻬﺎ ٰﺳﺒﻘ ۡﻮنR ﻋ ۡﻮنl¨ٰ ﻚ ﻳ,-وﻟ

ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ
﴾٤٥﴿ ٍ ¡ ﺣ£ ۡ ﻏﻤﺮﺗﻬﻢ ﺣR ﻓﺬرﻫﻢ
ۡ

023.054 Fatharhum fee ghamratihim hatta heenin
23:54 Laat hen daarom in hun dwaling tot een bepaald
tijdstip.

Laat hen nog maar enige tijd in hun
waan.

ۡ
ۡ
﴾٥٥ۙ ﴿ ۡ ﺎل و ﺑﻨ
ٍ ﻳﺤﺴﺒ ۡﻮن ﻧﻤﺎ ﻧﻤﺪﻫﻢ ﺑ ٖﻪ ﻣ ۡﻦ ﻣ
23:55 Denken zij dat omdat Wij hen rijkdom en
kinderen gegeven hebben.

Rekenen zij er dan bij het bezit en de zonen die
Wij hun verlenen op dat

ۡ ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
﴾٦٥﴿  ﺑﻞ ﻵﻹ ﻳﺸﻌﺮونw  ﻟﺨ تR ﻧﺴﺎرع ﻟﻬﻢ
023.056 NusariAAu lahum fee alkhayrati bal la yashAAuroona
23:56 Wij Om voor hen haasten in (het schenken van) de
goede zaken? Nee, maar zij beseffen het niet.

023.061 Ola-ika yusariAAoona fee alkhayrati wahum laha sabiqoona
23:61 Zij zijn degenen die zich haasten om goede daden te
verrichten en zij zijn daarbij de eersten.

Maar zij splitsten zich onderling op in
groepen; elke partij was blij over wat
zij hadden.

023.055 Ayahsaboona annama numidduhum bihi min malin wabaneena

023.060 Waallatheena yu/toona ma ataw waquloobuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiAAoona
23:60 En degenen die hun giften gaven terwijl hun
harten vol ontzag zijn omdat zij tot hun Heer zullen
terugkeren.

23:53 Toen raakten zij onderling verdeeld in verschilende
groepen over hun zaak (van hun godsdienst). Elke groep was
blij met wat zij hadden.

zij wedijveren in goede daden en zij zullen
daarbij de eersten zijn.

ۡ
ۡ
ۡ
ﻠﻒ ›ﻔ ًﺴﺎ ﻵﻹ و ۡﺳﻌﻬﺎ و ﻟﺪ ۡﻳﻨﺎ ﻛ ٰﺘ ٌﺐ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻖ و ﻫ ۡﻢ ﻵﻹ³و ﻵﻹ ﻧ

Wij voor hen wedijveren in goede daden?
Integendeel, maar zij beseffen het niet.

ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
﴾٧٥ۙ ﴿ ن ﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺧﺸﻴﺔ رﺑﻬﻢ ﻣﺸﻔﻘﻮن
023.057 Inna allatheena hum min khashyati rabbihim mushfiqoona
23:57 Voorwaar, degenen van hen die bedachtzaam zijn vanwege
hun ontzag voor Allah.

Zij die door de vrees voor hun Heer
ontzag hebben,

ۡ
ۡ
¡ۡ ﺗ ۡﺘ ٰ ﻋﻠ ۡﻴﻜ ۡﻢ ﻓﻜﻨﺘ ۡﻢ ﻋ ۡﻋﻘﺎﺑﻜ ۡﻢ ﺗﻨﻜﺼ ۡﻮن£ﺎﻧ ۡﺖ ٰ ٰﻳƒ ﻗ ۡﺪ

ۡ
ۡ
﴾٢٦﴿ ﻳﻈﻠﻤﻮن

﴾٦٦ۙ ﴿

023.062 Wala nukallifu nafsan illa wusAAaha waladayna kitabun yantiqu bialhaqqi wahum la
yuthlamoona

023.066 Qad kanat ayatee tutla AAalaykum fakuntum AAala aAAqabikum tankisoona
23:66 Waarlijk, Mijn Verzen zijn al aan jullie
voorgedragen, maar jullie keerden je op jullie hielen om.

Mijn tekenen zijn aan jullie voorgelezen,
maar jullie hebben je hielen gelicht,

ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ً
﴾٧٦﴿  ﺑ ٖﻪ ﺳﻤﺮ ﺗﻬﺠﺮونj ﻣﺴﺘﻜ‚ ﻳﻦ
023.067 Mustakbireena bihi samiran tahjuroona
23:67 Hoogmoedig tegen over hem (de Kuran), kletsend
in de nacht: jullie verlieten hem.

in jullie hoogmoed erover terwijl jullie 's
nachts onzin uitkraamden."

ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
﴾٨٦¸ ﴿ ﻓﻠ ۡﻢ ﻳﺪﺑﺮو ﻟﻘﻮۡل ۡم ﺟﺂءﻫﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺎت ﺑﺂءﻫﻢ ﻵﻹوﻟ
023.068 Afalam yaddabbaroo alqawla am jaahum ma lam ya/ti abaahumu al-awwaleena
23:68 Denken zij niet na over het Woord (de
Kuran)? Of is er iets tot hen gekomen dat niet
eerder tot hun voorouders gekomen was?

Overpeinzen zij dan niet wat gezegd is? Of is er tot
hen iets gekomen, wat niet tot hun vaderen die er
eertijds waren gekomen was?

ۡ
﴾٩٦¸ ﴿  ۡونl¹ﻪ ﻣﻨŠ ۡم ﻟ ۡﻢ † ۡﻌﺮﻓ ۡﻮ رﺳ ۡﻮﻟﻬ ۡﻢ ﻓﻬ ۡﻢ ﻟ
023.069 Am lam yaAArifoo rasoolahum fahum lahu munkiroona
23:69 Of erkennen zij hun Boodschapper niet? Zodat zij
het verwerpen?

Of erkennen zij hun gezant niet zodat zij hem
verwerpen?

ۡﻫﻮنlºٰ ۡ» ﻫ ۡﻢ ۡﻟﻠﺤﻖX  ﺑ ۡﻞ ﺟﺂءﻫ ۡﻢ ﺑﺎﻟۡﺤﻖ وw ۡم †ﻘ ۡﻮﻟ ۡﻮن ﺑ ٖﻪ ﺟﻨ ٌﺔ

23:62 Wij belasten niemand dan volgens zijn vermogen
en Wij hebben een boek dat volgens de Waarheid
spreekt. En zij worden niet onrechtvaardig behandeld.

Maar Wij leggen niemand meer op dan hij kan
dragen en Wij hebben een boek dat de
waarheid spreekt; en hun zal geen onrecht
worden gedaan.

ٰ
ٌ  ۡ ﻏ ۡﻤﺮ ٍة ﻣ ۡﻦ ٰﻫﺬ و ﻟﻬ ۡﻢ ۡﻋﻤR ﺑ ۡﻞ ﻗﻠ ۡﻮﺑﻬ ۡﻢ
ﺎل ﻣ ۡﻦ د ۡون ذﻟﻚ ﻫ ۡﻢ ﻟﻬﺎ
﴾٣٦﴿ ٰﻋﻤﻠ ۡﻮن
023.063 Bal quloobuhum fee ghamratin min hatha walahum aAAmalun min dooni thalika hum laha
AAamiloona
23:63 Maar hun harten verkeren hierover in
dwaling. Zij hebben daarnaast (slechte) werken
die zij verrichten.

Maar nee, hun harten verkeren wat dit aangaat in een
waan en zij hebben afgezien daarvan nog andere daden
die zij blijven doen.

ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۤ
ۡ
ۡ
ۡ
¼
﴾٤٦` ﴿  ﻓﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﺬ ب ذ ﻫﻢ ﻳﺠـﺮون¥¡ ذ ﺧﺬﻧﺎ ﻣ£ﺣ
023.064 Hatta itha akhathna mutrafeehim bialAAathabi itha hum yaj-aroona
23:64 Totdat, wanneer Wij degenen onder hen die
in weelde leven met de bestraffing treffen; zij (om
hulp) schreeuwen.

Wanneer Wij dan hen die onder hen in luxe leven
met de bestraffing te pakken nemen, dan
schreeuwen zij opeens om hulp.

ۡ
ۡ ¼ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٥٦﴿ ونl§ﻵﻹ ﺗﺠـﺮو ﻟﻴﻮم ¾ ﻧﻜﻢ ﻣﻨﺎ ﻵﻹ ﺗﻨ
023.065 La taj-aroo alyawma innakum minna la tunsaroona
23:65 Schreeuw die Dag niet (om hulp): voorwaar, er
zal jullie geen hulp van Ons verleend worden.

"Schreeuwt vandaag maar niet om hulp; jullie
zullen tegen Ons geen hulp krijgen.

ٰ
ٰ
ۡ
﴾٤٧﴿  ط ﻟﻨﻜﺒ ۡﻮنl§ة ﻋﻦ ﻟl•و ن ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﻵﻹ ﻳﺆﻣﻨ ۡﻮن ﺑﺎﻵۡﻹ

﴾٠٧﴿

023.074 Wa-inna allatheena la yu/minoona bial-akhirati AAani alssirati lanakiboona

023.070 Am yaqooloona bihi jinnatun bal jaahum bialhaqqi waaktharuhum lilhaqqi karihoona

23:74 En voorwaar, degenen die niet geloven in het
Hiernamaals zijn zeker van het Rechte Pad afgeweken.

Maar zij die in het hiernamaals niet
geloven wijken van de weg af. *

ۡ ۡ ﻃ ۡﻐﻴﺎﻧﻬﻢR  ﻟﻠﺠ ۡﻮÀÁ و ﻟ ۡﻮ رﺣ ۡﻤ ٰﻨﻬ ۡﻢ و ﻛﺸ ۡﻔﻨﺎ ﻣﺎ ﺑﻬ ۡﻢ ﻣ ۡﻦ
ٍ
﴾٥٧﴿ † ۡﻌﻤﻬ ۡﻮن

23:70 Of zeggen zij., "Hij (Mohammed) is
bezeten." Integendeel, hij kwam tot hen met de
Waarheid, maar de meesten van hen haten de
Waarheid.

Of zeggen zij: "Hij heeft last van bezetenheid)?
Welnee, hij is met de waarheid tot hen gekomen,
maar de meesten van hen verafschuwen de
waarheid.

ۡ
و ﻟﻮ ﺗﺒﻊ ﻟﺤﻖ ۡﻫﻮآءﻫ ۡﻢ ﻟﻔﺴﺪت ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻵۡﻹ ۡرض و ﻣ ۡﻦ
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ٰۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾١٧` ﴿ ﻫﻢ ﻣﻌﺮﺿﻮنlºﻫﻢ ﻓﻬﻢ ﻋﻦ ذlº ﺑﻞ ﺗﻴﻨﻬﻢ ﺑﺬw ﻓ ۡﻴﻬﻦ

023.075 Walaw rahimnahum wakashafna ma bihim min durrin lalajjoo fee tughyanihim yaAAmahoona
23:75 En als Wij hen zouden begenadigen en
Wij zouden opheffen wat er aan tegenspoed bij
hen is: dan zouden zij blijven doorgaan met hun
dwalingen.

En al zouden Wij erbarmen met hen hebben en de
tegenspoed waarin zij verkeren opheffen, dan zouden
zij in hun onbeschaamdheid toch doorgaan met
dwalen.

ۡﻋﻮنlÂﺎﻧﻮۡ ﻟﺮﺑﻬ ۡﻢ و ﻣﺎ ﻳﺘ³و ﻟﻘ ۡﺪ ﺧ ۡﺬ ٰﻧﻬ ۡﻢ ﺑﺎﻟۡﻌﺬ ب ﻓﻤﺎ ۡﺳﺘ
﴾٦٧﴿

023.071 Walawi ittabaAAa alhaqqu ahwaahum lafasadati alssamawatu waal-ardu waman feehinna bal
ataynahum bithikrihim fahum AAan thikrihim muAAridoona
23:71 Als de Waarheid hun begeerten zou volgen
zouden de hemelen en de aarde en alles wat er op
hen is ten onder gaan. Wij hebben echter hun Eer
(de Kuran) gegeven, maar zij wenden zich van
hun Eer af.

Maar als de waarheid hun grillen zou volgen, dan
zouden de hemelen, de aarde en wie zich daar
bevinden verdorven raken. Nee, Wij zijn met hun
vermaning tot hen gekomen, maar zij wenden zich
van hun vermaning af.

ٰ
﴾٢٧﴿ ۡ  و ﻫﻮ ﺧ ۡ ﻟﺮزﻗj ٌ ۡ  ج رﺑﻚ ﺧl™ ًﺟﺎ ﻓlۡ • ۡم ﺗ ۡﺴ ¼ـﻠﻬ ۡﻢ
023.072 Am tas-aluhum kharjan fakharaju rabbika khayrun wahuwa khayru alrraziqeena

023.076 Walaqad akhathnahum bialAAathabi fama istakanoo lirabbihim wama yatadarraAAoona
23:76 En voorzeker, Wij hebben hen met de
bestraffing getroffen, toch werden zij niet ootmoedig
tegenover hun Heer en zij werden niet nederig.

En Wij hebben hen met de bestraffing gegrepen,
maar zij hebben zich niet aan hun Heer
overgegeven en zij vernederen zich niet.

¡ ذ ﻓﺘ ۡﺤﻨﺎ ﻋﻠ ۡﻴﻬ ۡﻢ ﺑ ًﺎﺑﺎ ذ ﻋﺬ ٍب ﺷﺪ ۡﻳ ٍﺪ ذ ﻫ ۡﻢ ﻓ ۡﻴﻪ£ﺣ
﴾٧٧﴿… ﻣ ۡﺒﻠﺴ ۡﻮن

23:72 Of vraag jij (O Mohammed) een beloning van hen?
De beloning van jouw Heer is beter, want Hij is de Beste
van de Voorzieners,

Of vraag jij hun een vergoeding? De
vergoeding van jouw Heer is beter; Hij is de
beste voorziener.

﴾٣٧﴿  ٍط ﻣ ۡﺴﺘﻘ ۡﻴ ٍﻢÀÃ ٰ ‰ و ﻧﻚ ﻟﺘ ۡﺪﻋ ۡﻮﻫ ۡﻢ
023.073 Wa-innaka latadAAoohum ila siratin mustaqeemin
23:73 Voorwaar, jij roept hen op tot een Recht Pad.

En jij roept hen echt op tot een juiste weg.

ۡ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
﴾١٨﴿ ﺑﻞ ﻗﺎﻟﻮ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﺎل ﻵﻹوﻟﻮن

023.077 Hatta itha fatahna AAalayhim baban tha AAathabin shadeedin itha hum feehi mublisoona
23:77 Totdat, wanneer Wij voor hen de deur
van een zware bestraffing openden, zij in
wanhoop verkeerden.

Wanneer Wij dan voor hen een deur tot een strenge
bestraffing openen, dan zijn zij opeens in wanhoop
terneergeslagen.

ۤۡ
ۡ
ً
ً
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٢٨﴿ ﻗﺎﻟﻮ ء ذ ﻣﺘﻨﺎ و ﻛﻨﺎ ﺗﺮ ﺑﺎ و ﻋﻈﺎﻣﺎ ء ﻧﺎ ﻟﻤﺒﻌﻮﺛﻮن

ۡ ۡ
ۡ ۤۡ
ۡ
ً
ۡ
ۡ
ۡ
 ﻗﻠﻴﻶﻹ ﻣﺎw ـﺪةÅ و ﻫﻮ ﻟﺬي ﻧﺸﺎ ﻟﻜﻢ ﻟﺴﻤﻊ و ﻵﻹﺑﺼﺎر و ﻵﻹﻓ
ۡ
ۡ
﴾٨٧﴿ ونl¹ﺗﺸ

023.082 Qaloo a-itha mitna wakunna turaban waAAithaman a-inna lamabAAoothoona

023.078 Wahuwa allathee anshaa lakumu alssamAAa waal-absara waal-af-idata qaleelan ma tashkuroona

023.081 Bal qaloo mithla ma qala al-awwaloona
23:81 Integendeel, zij zeggen hetzelfde als de
vroegeren zeiden.

Welnee, zij zeggen hetzelfde als zij die er
eertijds waren.

23:82 Zij zeiden: "Wanneer wij dood zijn en tot aarde
en beenderen geworden zijn, zullen wij dan zeker
worden opgewekt?

Zij zeggen: "Zullen wij, wanneer wij gestorven
zijn en stof en gebeente geworden zijn, dan weer
opgewekt worden?

ۡ ﻟﻘ ۡﺪ وﻋ ۡﺪﻧﺎ ﻧ ۡﺤﻦ و ٰ ﺑﺂؤﻧﺎ ٰﻫﺬ ﻣ ۡﻦ ﻗ ۡﺒﻞ ۡن ٰﻫﺬ ۤ ﻵﻹۤ ﺳﺎﻃ
ۡ
﴾٣٨﴿ ﻵۡﻹوﻟ

Hij is het die voor jullie gehoor,
gezichtsvermogen en harten heeft laten ontstaan;
gering is de dank die jullie betuigen.

﴾٩٧﴿  ۡونl• ﻵۡﻹ ۡرض و ﻟ ۡﻴﻪ ﺗ ۡﺤR  ۡﻢX و ﻫﻮ ﻟﺬ ۡي ذر
023.079 Wahuwa allathee tharaakum fee al-ardi wa-ilayhi tuhsharoona
23:79 En Hij is Degene Die jullie deed groeien op
de aarde en tot Hem worden jullie verzameld.

023.083 Laqad wuAAidna nahnu waabaona hatha min qablu in hatha illa asateeru al-awwaleena
23:83 Voorzeker, dit werd vroeger aan ons en onze
vaderen beloofd: dit zijn slechts fabels van de
vroegeren."

23:78 En Hij is Degene Die voor jullie het gehoor en
gezichtsvermogen en de harten geschapen heeft.
Weinig dankbaarheid tonen jullie!

Dat was ons en onze vaderen vroeger ook al
toegezegd, maar dit zijn slechts fabels van hen die er
eertijds waren."

ۡ ۡ ۤ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٤٨﴿ ﻗ ۡﻞ ﻟﻤﻦ ﻵۡﻹ ۡرض و ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ن ﻛﻨﺘﻢ ®ﻌﻠﻤﻮن

En Hij is het die jullie op de aarde geschapen heeft
en tot Hem zullen jullie verzameld worden.

ۡ
 ﻓﻶﻹw  و ﻳﻤ ۡﻴﺖ و ﻟﻪ ﺧﺘﻶﻹف ﻟ ۡﻴﻞ و ﻟﻨﻬﺎر2ٖ Çۡ و ﻫﻮ ﻟﺬ ۡي ﻳ
﴾٠٨﴿ ® ۡﻌﻘﻠ ۡﻮن
023.080 Wahuwa allathee yuhyee wayumeetu walahu ikhtilafu allayli waalnnahari afala taAAqiloona

023.084 Qul limani al-ardu waman feeha in kuntum taAAlamoona
23:84 Zeg: "Aan wie behoort de aarde en alles wat zich
daarop bevindt, als jullie het weten?"

Zeg: "Van wie is de aarde en wat erop is,
als jullie het weten?"

23:80 En Hij is Degene Die doet leven en doet
sterven. En aan Hem behoort het afwisselen van de
dag en de nacht Begrijpen jullie dan niet?

En Hij is het die leven geeft en laat sterven en
van Hem is het verschil van nacht en dag; zullen
jullie dan niet tot verstand komen?

ٰ
ٰ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٩٨﴿ ونlÈ ﻗﻞ ﻓﺎ¦ ﺗﺴw HIﺳﻴﻘﻮﻟﻮن ﷲ

ٰ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
﴾٥٨﴿ ونlº ﻗﻞ ﻓﻶﻹ ﺗﺬw HIﺳﻴﻘﻮﻟﻮن ﷲ

023.089 Sayaqooloona lillahi qul faanna tusharoona

023.085 Sayaqooloona lillahi qul afala tathakkaroona

23:89 Zij zullen zeggen: "Aan Allah." Zeg: "Waarom
zijn jullie dan misleid?"

Zij zullen zeggen: "Van Allah." Zeg: "Hoe zijn
jullie dan zo betoverd?"

23:85 Zij zullen zeggen: "Aan Allah." Zeg: "Waarom
laten jullie je dan niet vermanen?"

Zij zullen zeggen: "Van Allah." Zeg: "Zullen
jullie je dan niet laten vermanen?"

ٰ ۡ
ۡ ۡ ٰۡ ۡ
ۡ
﴾٠٩﴿ ﺑﻞ ﺗﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﻖ و ﻧﻬﻢ ﻟﻜﺬﺑﻮن

ۡ ۡ ۡ
ۡ
﴾٦٨﴿ ﻗ ۡﻞ ﻣ ۡﻦ رب ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت ﻟﺴ ۡﺒﻊ و رب ﻟﻌﺮش ﻟﻌﻈﻴﻢ

023.090 Bal ataynahum bialhaqqi wa-innahum lakathiboona

023.086 Qul man rabbu alssamawati alssabAAi warabbu alAAarshi alAAatheemi

23:90 Maar Wij hebben de Waarheid gegeven, zij
zijn zeker leugenaars.

Ja zeker, Wij zijn met de waarheid tot hen gekomen
en zij zijn het die liegen.

ٰﻞ ﻟ “ﻪƒ ﻪ ﻣ ۡﻦ ٰﻟ ٍﻪ ًذ ﻟﺬﻫﺐŠ ﺎن ﻣﻌƒ  ﻣ ۡﻦ وﻟ ٍﺪ و ﻣﺎHIﻣﺎ ﺗﺨﺬ ٰﷲ
ۡ ﻋﻤﺎ ﻳﺼﻔﻮنHI ﺳ ۡﺒ ٰﺤﻦ ٰﷲw  ۡﻌﺾa ٰ  ۡﻌﻀﻬ ۡﻢ ﻋa ﺑﻤﺎ ﺧﻠﻖ و ﻟﻌﻶﻹ
ٍ
﴾١٩ۙ ﴿
023.091 Ma ittakhatha Allahu min waladin wama kana maAAahu min ilahin ithan lathahaba kullu ilahin
bima khalaqa walaAAala baAAduhum AAala baAAdin subhana Allahi AAamma yasifoona
23:91 Allah heeft zich geen kind genomen en er
is geen god naast Hem! Dan zou iedere god
weggaan met wat hij schiep en zouden zij elkaar
overweldigen. Heilig is Allah boven wat zij
(Hem) toeschrijven.

Allah heeft zich geen kind genomen en er is naast Hem
geen andere god; dan zou elke god met wat hij
geschapen heeft weggaan en zou de een de ander
overweldigen. Allah zij geprezen, verheven als Hij is
boven wat zij [Hem] toeschrijven,

ۡ
ۡ ٰ
ٰ
ٰ
ۡ
ۡ
﴾٢٩﴿… ﻮنXl•ﻋﻠﻢ ﻟﻐﻴﺐ و ﻟﺸﻬﺎدة ﻓﺘﻌ ﻋﻤﺎ ﻳ
023.092 AAalimi alghaybi waalshshahadati fataAAala AAamma yushrikoona

23:86 Zeg: "Wie is de Heer van de zeven hemelen en
de Heer van de Geweldige Troon?

Zeg: "Wie is de Heer van de zeven hemelen en de
Heer van de geweldige troon?"

ٰ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
﴾٧٨﴿  ﻗﻞ ﻓﻶﻹ ﺗﺘﻘﻮنw HIﺳﻴﻘﻮﻟﻮن ﷲ
023.087 Sayaqooloona lillahi qul afala tattaqoona
23:87 Zij zullen zeggen: "Aan Allah." Zeg:
"Waarom vrezen jullie (Allah) dan niet?"

Zij zullen zeggen: "Van Allah." Zeg: "Zullen jullie
dan niet godvrezend worden?"

 ۡ¡ ٍء و ﻫﻮ ﻳﺠ ۡ و ﻵﻹ ﻳﺠﺎر ﻋﻠ ۡﻴﻪ ۡنË ﻞƒ ﻗ ۡﻞ ﻣ —ﻦ ﺑﻴﺪ ٖه ﻣﻠﻜ ۡﻮت
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٨٨﴿ ﻛﻨﺘﻢ ®ﻌﻠﻤﻮن
023.088 Qul man biyadihi malakootu kulli shay-in wahuwa yujeeru wala yujaru AAalayhi in kuntum
taAAlamoona
23:88 Zeg: "In Wiens handen is de
heerschappij over alles? En Hij beschermt en
Hij wordt niet beschermt, als jullie het weten."

Zeg: "In wiens hand is de heerschappij over alles zodat
hij bescherming geeft terwijl er tegen hem geen
bescherming gegeven kan worden, als jullie het weten?"

23:97 En zeg: "Mijn Heer, ik zoek mijn toevlucht tot U
tegen de influisteringen van de Satans.

En zeg: "Mijn Heer, ik zoek bij U bescherming
tegen de ophitsingen van de satans,

﴾٨٩﴿  ۡونlÂو ﻋ ۡﻮذ ﺑﻚ رب ۡن ﻳ ۡﺤ

23:92 De Kenner van het onwaarneembare en het
waarneembare: verheven is Hij boven wat zij
(Hem) toekennen.

de kenner van het verborgene en het waarneembare;
ver verheven is Hij boven wat zij aan Hem als
metgezellen toeschrijven!

﴾٣٩ۙ ﴿ ¡ۡ ﻣﺎ ﻳ ۡﻮﻋﺪ ۡون¢ﻗ ۡﻞ رب ﻣﺎ ﺗﺮﻳ

023.098 WaaAAoothu bika rabbi an yahdurooni
023.093 Qul rabbi imma turiyannee ma yooAAadoona
23:98 En ik zoek mijn toevlucht tot U zodat zij
niet bij mij komen."

en ik zoek er bij U bescherming voor, mijn Heer, dat
zij bij mij komen."

ۡ
﴾٩٩ۙ ﴿ ¡ ذ ﺟﺂء ﺣﺪﻫﻢ ﻟﻤ ۡﻮت ﻗﺎل رب ۡرﺟﻌ ۡﻮن£ﺣ

23:93 Zeg: "Mijn Heer, indien U mij zou laten zien
wat hun aangezegd is.

Zeg: "Mijn Heer, als U mij wilt laten zien wat hun
aangezegd wordt,

ٰ
ۡ
ۡ
﴾٤٩﴿  ﻟۡﻘ ۡﻮم ﻟﻈﻠﻤR ۡ¡¢رب ﻓﻶﻹ ﺗ ۡﺠﻌﻠ

023.099 Hatta itha jaa ahadahumu almawtu qala rabbi irjiAAooni
023.094 Rabbi fala tajAAalnee fee alqawmi alththalimeena
23:99 Totdat, wanneer de dood tot een van hen komt,
hij zal zeggen: "O mijn Heer, laat mij terugkeren.

En wanneer dan tot een van hen de dood komt,
zegt hij: "Mijn Heer, laat mij teruggaan,

ً ﻟﻌ ۡۤ ۡﻋﻤﻞ ﺻ
ۡ و ﻣﻦw ﻠﻬﺎkﻠﻤ ٌﺔ ﻫﻮ ﻗﺂƒ  ﻧﻬﺎw ﻶﻹƒ ۡﺖXﺎﻟﺤﺎ ﻓ ۡﻴﻤﺎ ﺗﺮ
ٌ ۡ ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٠٠١﴿  ﻳﻮم ﻳﺒﻌﺜﻮن‰ ﻬﻢ ﺑﺮزخkورآ

23:94 Mijn Heer, breng mij niet onder het
onrechtvaardige volk!"

ٰ ۡ
ۡ
﴾٥٩﴿ و ﻧﺎ ﻋ ۡن ﻧﺮﻳﻚ ﻣﺎ ›ﻌﺪﻫﻢ ﻟﻘﺪرون
023.095 Wa-inna AAala an nuriyaka ma naAAiduhum laqadiroona
23:95 En voorwaar, Wij zijn zeker in staat om jou te
laten zien wat Wij hun toezeggen.

023.100 LaAAallee aAAmalu salihan feema taraktu kalla innaha kalimatun huwa qa-iluha wamin waraihim barzakhun ila yawmi yubAAathoona
23:100 Hopelijk kan ik goede werken verrichten
voor wat ik nagelaten heb." Zeker niet! Voorwaar,
dit zijn slechts woorden die hij spreekt en voor hen
is een scheiding tot de Dag waarop zij opgewekt
worden.

opdat ik dan misschien wel deugdelijk zal handelen
in wat ik [nu] achtergelaten heb." Nee! Dat is
zomaar een woord dat hij zegt, maar achter hen is
een versperring tot aan de dag waarop zij opgewekt
worden.

ۡ ۤ
 ٍﺬ و ﻵﻹ ﻳﺘﺴﺂءﻟ ۡﻮن, ﻟﺼ ۡﻮر ﻓﻶﻹ ﻧﺴﺎب ﺑ ۡﻴﻨﻬ ۡﻢ ﻳ ۡﻮﻣR ﻓﺎذ ›ﻔﺦ
﴾١٠١﴿

mijn Heer, zet mij dan niet bij de mensen die
onrecht plegen."

Wij hebben zeker de macht om jou te laten zien
wat Wij hun aanzeggen.

ۡ
﴾٦٩﴿  ﻧ ۡﺤﻦ ۡﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺼﻔ ۡﻮنw  ۡﺣﺴﻦ ﻟﺴﻴﺌﺔ2« ۡ¡£ۡدﻓﻊ ﺑﺎﻟ
023.096 IdfaAA biallatee hiya ahsanu alssayyi-ata nahnu aAAlamu bima yasifoona
23:96 Weer het slechte af met het beste. Wij weten
het beste wat zij toeschrijven.

Weer de slechte daad af met iets wat beter is. Wij
weten het best wat zij beschrijven.

﴾٧٩ۙ ﴿ ۡ و ﻗ ۡﻞ رب ﻋ ۡﻮذ ﺑﻚ ﻣ ۡﻦ ﻫﻤ ٰﺰت ﻟﺸ ٰﻴﻄ
023.097 Waqul rabbi aAAoothu bika min hamazati alshshayateeni

23:105 Zijn Mijn Verzen dan niet aan jullie
voorgedragen? Toen plachten jullie ze te loochenen.

"Zijn Mijn tekenen niet aan jullie voorgelezen
en loochenden jullie ze dan niet?"

ۡ ۡ ۡ
ً
ۡ
﴾٦٠١﴿ ﻗﺎﻟ ۡﻮ رﺑﻨﺎ ﻏﻠﺒﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺷﻘﻮﺗﻨﺎ و ﻛﻨﺎ ﻗﻮﻣﺎ ﺿﺂﻟ
ۡ

023.106 Qaloo rabbana ghalabat AAalayna shiqwatuna wakunna qawman dalleena
23:106 Zij zelden: "Onze Heer, wij zijn overwonnen
door ons ongeluk en wij waren een dwalend volk.

023.107 Rabbana akhrijna minha fa-in AAudna fa-inna thalimoona
23:107 Onze Heer, haal ons hieruit! Als wij het herhalen:
voorwaar, dan zijn wij onrechtvaardigen."

Onze Heer, breng ons hieruit en als wij dan
terugvallen, dan plegen wij echt onrecht."

ۡ
﴾٨٠١﴿ ﻠﻤ ۡﻮن³ﻗﺎل ﺧﺴ ¼ـ ۡﻮ ﻓ ۡﻴﻬﺎ و ﻵﻹ ﺗ
023.108 Qala ikhsaoo feeha wala tukallimooni
Hij zegt: "Weest weg, [blijft] erin en spreekt niet
tot mij.

ۤ
ۡ
ٰ
ۡ
 ۡﻳ ٌﻖ ﻣ ۡﻦ ﻋﺒﺎد ۡي †ﻘ ۡﻮﻟ ۡﻮن رﺑﻨﺎ ﻣﻨﺎ ﻓﺎﻏ^] ﻟﻨﺎ وl² ﺎنƒ ﻪŠ ﻧ
ۡ
ۡ ٰ
•Ï﴾٩٠١﴿ ۡرﺣ ۡﻤﻨﺎ و ﻧﺖ ﺧ ۡ ﻟﺮﺣﻤ
023.109 Innahu kana fareequn min AAibadee yaqooloona rabbana amanna faighfir lana wairhamna
waanta khayru alrrahimeena
23:109 Voorwaar, er is een groep onder Mijn dienaren
die zegt: "Onze Heer, wij geloofden, vergeef ons
daarom en schenk ons Barmhartigheid en U bent de
Beste van de Bamhartigen."

23:101 Wanneer er op de bazuin geblazen
wordt, op die Dag is er geen verwantschap
tussen hen en zij kunnen elkaar geen vragen
stellen.

Wanneer op de bazuin geblazen wordt, dan bestaan er op
die dag tussen hen geen verwantschapsbetrekkingen meer
en zullen zij elkaar niet ondervragen.

ۡ ۡ
﴾٢٠١﴿ ﻚ ﻫﻢ ﻟﻤﻔﻠﺤ ۡﻮن,-ﻪ ﻓﺎوﻟŠ ﻘﻠ ۡﺖ ﻣﻮ ز ۡﻳﻨÐ ﻓﻤ ۡﻦ

Zij zeggen: "Onze Heer, onze ellendigheid heeft
ons overwonnen; wij waren mensen die dwaalden.

ۡ ۡ ۡ ۤ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٧٠١﴿ ﺟﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺎن ﻋﺪﻧﺎ ﻓﺎﻧﺎ ﻇﻠﻤﻮنl• رﺑﻨﺎ

23:108 Hij zei: "Blijft daarin en lijdt. En spreekt niet
tot Mij."

023.101 Fa-itha nufikha fee alssoori fala ansaba baynahum yawma-ithin wala yatasaaloona

Er was een groep van Mijn dienaren die
gewoonlijk zeiden: 'Onze Heer, wij geloven,
vergeef ons dan en heb erbarmen met ons; U bent
de beste van de barmhartigen.?

023.102 Faman thaqulat mawazeenuhu faola-ika humu almuflihoona
23:102 Degenen wiens weegschalen zwaar wegen: Zij
zijn degenen die de welslagenden zijn.

En zij van wie de weegschalen zwaar wegen,
zij zijn het die het welgaat.

ۡ ۤۡ
ۡ
ۡ
 ﺟﻬﻨﻢR و ›ﻔﺴﻬﻢl¨ﻚ ﻟﺬ ۡﻳﻦ ﺧ,-ﻪ ﻓﺎوﻟŠ و ﻣ ۡﻦ ﺧﻔ ۡﺖ ﻣﻮ ز ۡﻳﻨ
ٰ
ۡ
﴾٣٠١ۚ ﴿ ﺧﻠﺪون
023.103 Waman khaffat mawazeenuhu faola-ika allatheena khasiroo anfusahum fee jahannama
khalidoona
23:103 Degene wiens weegschalen licht wegen: zij zijn
degenen die zichzelf verloren hebben, zij zullen in de
Hel eeuwig levenden zijn.

Maar zij van wie de weegschalen licht zijn, zij
zijn het die zichzelf verloren hebben; in de hel
zullen zij altijd blijven.

ۡ
ٰ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
﴾٤٠١﴿ ﻠﺤﻮنƒ ﺗﻠﻔﺢ وﺟﻮﻫﻬﻢ ﻟﻨﺎر و ﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ
023.104 Talfahu wujoohahumu alnnaru wahum feeha kalihoona
23:104 Het Vuur verbrandt hun gezichten terwijl zij
daarin venminkt worden.

Het vuur zal hun gezichten verzengen waarbij zij
hun mond vertrekken.

ۡ
﴾٥٠١﴿ ¡ۡ ﺗ ۡﺘ ٰ ﻋﻠ ۡﻴﻜ ۡﻢ ﻓﻜﻨﺘ ۡﻢ ﺑﻬﺎ ﺗﻜﺬﺑ ۡﻮن£ﻟ ۡﻢ ﺗﻜ ۡﻦ ٰ ٰﻳ
023.105 Alam takun ayatee tutla AAalaykum fakuntum biha tukaththiboona

ۡ ۡ ٰ
ۡ ۡ ۡ ًۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٤١١﴿ ﻗﻞ ن ﻟﺒﺜﺘﻢ ﻵﻹ ﻗﻠﻴﻶﻹ ﻟﻮ ﻧﻜﻢ ﻛﻨﺘﻢ ®ﻌﻠﻤﻮن
023.114 Qala in labithtum illa qaleelan law annakum kuntum taAAlamoona
23:114 Hij (Allah) zei: "Jullie verbleven er
maar kort, als jullie het weten.

Hij zegt: "Het heeft voor jullie inderdaad slechts kort
geduurd. Als jullie het maar wisten.

ً ۡ ٰۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٥١١﴿ ﻓﺤﺴ ۡﺒﺘ ۡﻢ ﻧﻤﺎ ﺧﻠﻘﻨﻜﻢ ﻋﺒﺜﺎ و ﻧﻜﻢ ﻟﻴﻨﺎ ﻵﻹ ﺗﺮﺟﻌﻮن
023.115 Afahasibtum annama khalaqnakum AAabathan waannakum ilayna la turjaAAoona
23:115 Dachten jullie dat Wij jullie zo maar
geschapen hebben? En dat jullie niet tot Ons
terugkeren?"

Of dachten jullie dan dat Wij jullie als een spel
geschapen hebben en dat jullie niet tot Ons terug
worden gebracht?"

ۡﻳﻢl¹ۡ رب ﻟۡﻌ ۡﺮش ﻟœ  ﻵﻹ ۤ ﻟٰﻪ ﻵﻹ ﻫﻮœ  ﻟۡﻤﻠﻚ ﻟۡﺤﻖHIﻓﺘ ٰﻌ ٰﷲ
﴾٦١١﴿

ۡ ۡي و ﻛ ۡﻨﺘ ۡﻢ ﻣ ۡﻨﻬﻢlºۡ  ۡﻢ ذX¡ ﻧۡﺴ ۡﻮ£ ًﻳﺎ ﺣl™ۡ ﻓﺎﺗﺨ ۡﺬﺗﻤ ۡﻮﻫ ۡﻢ ﺳ
ۡ
ۡ
﴾٠١١﴿ ®ﻀﺤﻜﻮن
023.110 Faittakhathtumoohum sikhriyyan hatta ansawkum thikree wakuntum minhum tadhakoona
23:110 Toen maakten jullie hen tot een onderwerp van
bespotting, totdat jullie vergaten Mij te gedenken. En
jullie plachten hen uit te lachen.

Maar jullie maakten hen belachelijk, totdat zij
jullie daardoor lieten vergeten aan Mij te
denken. En jullie lachten hen uit.

ۤ
ۡ
ۡ
﴾١١١﴿ ﺰ ۡونk ﻧﻬ ۡﻢ ﻫﻢ ﻟﻔﺂŒ ¦ ۡ ﺟﺰ ۡﻳﺘﻬﻢ ﻟﻴ ۡﻮم ﺑﻤﺎ ﺻ‚ ۡو
023.111 Innee jazaytuhumu alyawma bima sabaroo annahum humu alfa-izoona
23:111 Voorwaar, Ik gaf hun op die Dag een beloning
omdat zij geduldig waren: en voorwaar, zij zijn de
winnaars.

Ik beloon hen vandaag, omdat zij geduldig
hebben volhard, zodat zij het zijn die
triomferen."

ۡ ۡ ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾٢١١﴿  ﻵﻹرض ﻋﺪد ﺳﻨR ﻗﻞ ﻛﻢ ﻟﺒﺜﺘﻢ

023.116 FataAAala Allahu almaliku alhaqqu la ilaha illa huwa rabbu alAAarshi alkareemi
023.112 Qala kam labithtum fee al-ardi AAadada sineena
23:116 Verheven is Allah, de Ware Koning er is
geen god dan Hij, Heer van de Edele Troon.

Hoogverheven is Allah, de ware koning. Er is geen
god dan Hij, de Heer van de edele troon.

Š ﻓﺎﻧﻤﺎ ﺣﺴﺎﺑﻪŒ ﻪ ﺑ ٖﻪŠ  ﻵﻹ ﺑ ۡﺮﻫﺎن ﻟŒ l• ٰ  ﻟٰ ًـﻬﺎHIو ﻣ ۡﻦ ﻳ ۡﺪع ﻣﻊ ٰﷲ
ٰۡ ۡ Š
ۡ
ۡ
﴾٧١١﴿  ﻧﻪ ﻵﻹ †ﻔﻠﺢ ﻟﻜ^]ونw ﻋﻨﺪ رﺑ ٖﻪ
023.117 Waman yadAAu maAAa Allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa-innama hisabuhu AAinda
rabbihi innahu la yuflihu alkafiroona

23:117 En wie een andere god aanroept naast Allah,
waarvoor hij geen bewijs heeft: voorwaar, zijn

En als iemand naast Allah een andere god
aanroept, waarvoor hij geen bewijs heeft, dan is

23:112 Hij (Allah) zei: "Hoeveel jaren verbleven
jullie op de aarde?"

Hij zegt: "Hoe lang heeft het voor jullie in de aarde
geduurd, hoeveel jaar?"

ۡ ¼ۡ ۡ ۡ ۡ ًۡ ۡ ۡ
ۡ
﴾٣١١﴿ ﻌﺾ ﻳﻮ ٍم ﻓﺴـﻞ ﻟﻌﺂدﻳﻦa ﻗﺎﻟﻮ ﻟﺒﺜﻨﺎ ﻳﻮﻣﺎ و
023.113 Qaloo labithna yawman aw baAAda yawmin fais-ali alAAaddeena
23:113 Zij zeiden: "Wij verbleven daar een dag of
een gedeelte van een dag, vraag het aan de
rekenaars."

Zij zeggen: "Het heeft voor ons een dag of een paar
dagen geduurd, vraag maar aan hen die kunnen
tellen."

afrekening is bij zijn Heer. Voorwaar, de ongelovigen
zullen niet welslagen.

zijn afrekening bij zijn Heer; het zal de
ongelovigen niet welgaan.

ٰ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
ۡ
﴾٨١١﴿… و ﻗ ۡﻞ رب ﻏ^] و رﺣﻢ و ﻧﺖ ﺧ ﻟﺮﺣﻤ
023.118 Waqul rabbi ighfir wairham waanta khayru alrrahimeena
23:118 En zeg: "Vergeef en begenadig, en U bent
de Beste van de Bamhartigen."

En zeg: "Mijn Heer, vergeef mij en heb erbarmen; U
bent de beste van de barmhartigen."
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