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Zaid bin Arqamra vertelt: “Op een dag richtte de Heilige 
Profeetvzmh zich tot ons. Hij prees Allah, verheerlijkte Hem en 
spoorde ons aan en vermaande ons door te zeggen: ‘O mensen, ik 
ben een menselijk wezen. Het is waarschijnlijk, dat op een 
zekerde dag een boodschapper van mijn Heer naar mij zal 
komen. En dan zal ik van deze wereld vertrekken. Ik laat twee 
belangrijke dingen bij u achter:  
 

het Boek van Allah, dat richtlijnen en 
licht bevat. Houdt dus vast aan het 

Boek van Allah en houdt u eraan.’”  
 
Zo wekte hij onze belangstelling voor het Boek van Allah en 
maakte hij ons er enthousiast voor. ‘Ik laat ook leden van mijn 
huishouding achter!’ Hij zei toen driemaal: ‘Ik waarschuw u 
Allah indachtig te zijn bij de wijze waarop u mijn familieleden 
behandelt.’                                                       Muslim  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Het woord Koran betekent dat wat vaak 
gelezen of gereciteerd wordt. De Koran is de 
verzameling van alle verbale (mondelinge) 
openbaringen de Heilige Profeetvzmh in het 
Arabisch van Allah ontving. Het openbaren 
van de Heilige Koran duurde 22 jaar en 5 
maanden, van het jaar 610 tot het jaar 632. 
De eerste openbaring kwam in de Ramadan.  
 
In de maand Ramadan herhaalde de engel 
Gabriël ieder jaar de openbaringen tot dan 
toe. Tijdens de Ramadan in het laatste jaar 
van het leven van de Heilige Profeet werd de 
hele Koran twee keer herhaald door de engel 
Gabriël.

Wat is de Heilige Koran? De maand Ramadaan 
is die, waarin de Koran 

a l s een richtsnoer voor de 
mensen werd nedergezonden en 
als duidelijke bewijzen 
v a n l e i d i n g e n 
onderscheid.  
(Heilige Koran, 2:186)

De openbaringen van Allah werden uit het 
hoofd geleerd en door hiervoor aangewezen 
metgezellen van de Heilige Profeet vzmh 
opgeschreven. Hij heeft zelf aangegeven in 
welke volgorde de verzen geplaatst 
moesten worden. Dit is dezelfde volgorde 
waa r de ve r zen nu i n s taan . He t 
samenvoegen van de hele Koran tot een 
boek is pas na het overlijden van de Heilige 
Profeetvzmh gebeurd.   

Hoofdstukken en verzen  
van de Heilige Koran?

De Heilige Koran is verdeeld in 114 hoofdstukken, deze noemen we soera’s. De verdeling is 
gebaseerd op de inhoud van de teksten en is door de Heilige Profeet vzmh gemaakt. Elke soera  
heeft een naam gekregen en is verder verdeeld in verzen. Deze verzen noemen we ook ayaah. 
Wanneer we een willen noteren waar een vers in de Heilige Koran te vinden is, doen we dat als 
volgt: (2:186). Dat betekent hoofdstuk 2, vers 186.

Samenstelling van de 
Heilige Koran?

Abu Sa’id Rafira verklaart: 
“De Heilige Profeetvzmh zei tegen 
mij: ‘zal ik u voor wij de moskee 
verlaten vertellen wat het beste 
hoofdstuk van de Heilige Koran 
is?’ En hij hield mijn hand vast. 
Vlak voor wij de moskee 
verlieten vroeg ik hem: ‘O 
Boodschapper van Allah, u heeft 
gezegd dat u mij zou vertellen 
welk hoofdstuk uit de Heilige 
Koran het beste i s .’ Hi j 
a n tw o o r d d e: ‘He t e e r s t e 
hoofdstuk, dat de zeven veel 
herhaalde verzen bevat en de 
Grote Koran die aan mij is 
geopenbaard.’”             Bukhari



Een heel belangrijk kenmerk van de Heilige 
Koran is dat Allah gegarandeerd heeft dat 
de Heilige Koran voor altijd veilig zal 
blijven. Dat vinden we in hoofdstuk 10, vers 
15. Door deze garantie is de tekst van de 
Heilige Koran in de afgelopen 1400 jaar niet 
veranderd. 

Veiligstellen van de 
Heilige Koran? 

Aantal letters in de Heilige 
Koran:  
 

Aantal woorden in de Heilige 
Koran:  

 
Aantal ruku in de Heilige Koran:  

Feiten en weetjes:

323 760

86 430

540

Als laatst geopenbaard vers: 
Hoofdstuk Al Maidah, vers 4

Als eerst geopenbaarde verzen: 
Surah Al Alaq, vers 2 t/m 4

Verkondig de naam van 
uw Heer, de Schepper. 

Die de mens uit 
g e r o nn en b l o e d 
schiep. Verkondig, 

want uw Heer is de 
meest Eerbiedwaardige 
 
(Heilige Koran, 96:2-4)

Voorwaar, Wij 
h e b b e n d e z e 

vermaning (de Koran ) 
nedergezonden en voorzeker 
Wij zullen er de 
Waker over zijn. 
 
(Heilige Koran, 15:10)

Wat staat er in  
de Heilige Koran?

Volgens moslims is de Koran het woord van 
Allah en bevat de complete leiding voor de 
mensheid. Een groot deel van de Heilige 
Koran gaat over Allah, Zijn eigenschappen en 
de relatie tussen mens en God. Het bevat ook 
richtlijnen voor zijn volgers, historische 
verhalen van profeten en andere mensen, 
redenen om Mohammadvzmh te accepteren als 
een ware Profeet, goede aankondigingen voor 
de gelovigen en waarschuwingen voor de 
ongelovigen. We kunnen de inhoud van de 
Heilige Koran opsplitsen in vijf onderwerpen. 



Het belangrijkste punt van de Heilige Koran 
is natuurlijk dat er maar één God is. De God 
die ons de Heilige Koran heeft gegeven is 
Alwetend, Genadig en de Schepper van het 
universum. Als wij overlijden, keren we 
naar Hem terug. Hij luistert naar onze 
gebeden en geeft ons wat wij nodig 
hebben soms zelfs zonder dat we het 
hoeven te vragen. Hij is een vrijgevige en 
genadige God. In soera Al Hashr worden 
sommige van Allah’s eigenschappen 
beschreven.


Naast de Eigenschappen van Allah 
beschrijft de Heilige Koran ook andere dele 
van de spirituele wereld, zoals: het doel van 
de schepping, de eigenschappen van 
engelen, de eigenschappen van de hemel 
en de hel en het concept van de Dag des 
Oordeels.  
 
Boeken van andere religies schrijven ook 
over deze onderwerpen, maar de 
beschrijvingen van de Heilige Koran zijn 
veel meer gebaseerd op ratio (logica), veel 
betekenisvoller en zijn voor altijd.

1. De spirituele wereld
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de spirituele 
wereld

Hij is Allah, naast Wie er geen 
God is, de Kenner van het 
onzienlijke en het zienlijke, Hij 

is de Barmhartige, de 
G e n a d e v o l l e . H i j i s 
Allah, naast Wie er 

geen God is, de Koning, de 
Heilige, de Brenger van 

Vrede , d e Schenker van 
Veiligheid, de Beschermer, de 
Machtige, de Krachtige, Bezitter 
van Grootheid. Verheven is 
Allah boven hetgeen zij met 
Hem vereenzelvigen. Hij is 
Allah, de Schepper, de Maker, 
de Vormer. Hij heeft de 
schoonste namen. Alles wat in 
de hemelen en op aarde is 
verheerlijkt Hem en Hij is de 
Almachtige, de Alwijze.  
 
(Heilige Koran, 59:23-25)

Wetten en geboden

Wijsheid

Verhalen

Voorspellingen

“De zaak van iemand 
die niet een deel 

van de Heilige 
Koran leert is 

als een verlaten 
huis.”  

Tirmizi



De Heilige Koran bevat wetten voor de 
Moslims. In de Koran wordt beschreven hoe 
wij Allah moeten aanbidden en worden 
verschillen goede moralen en sociale 
omgangsregels beschreven. De Heilige Koran 
overtreft hiermee alle eerdere wetten en 
geboden die aan de voorgaande profeten 
werden gegeven. De geboden in de Heilige 
Koran vertellen de Moslims wat zij wel en niet 
moeten doen. 


Hiernaast staan een aantal positieve geboden 
in de Heilige Koran. Er zijn ook geboden die 
aangeven wat een moslim juist niet moet 
doen.


Moslims horen zich aan deze geboden te 
houden. Als we ons er niet aan houden 
begaan we een zonde. In sommige situaties 
geeft Allah ook aan welke straf de 
maatschappij op het verbreken van een gebod 
mag zetten. 


De Heilige Koran bevat de regels voor het 
creëren van een perfecte maatschappij. Want 
hoe mooi zou de wereld zijn als iedereen zich 
aan deze regels hield?

2. Wetten en geboden … plaatst derhalve geen gelijken nevens 
Allah (2:23) 

… Allah houdt niet van het uiten van 
beledigende taal in het openbaar, (4:104) 

… Verbergt geen getuigenis (2:284) 

… achterdocht is een zonde (49:13) 

… Er is geen dwang in de  
godsdienst. (2:257)

niet doen

Wel doen

… aanbidt één God (2:22) 

… aanbid Allah in nederigheid 
en in het verborgene (7:56) 

… En houdt het gebed (2:44) 

… wedijvert met elkander in goede 
werken (2:149) 

… En wanneer de Koran wordt 
voorgedragen, luistert er naar en weest 
stil (7:205)

De Heilige Koran beschrijft de verhalen van 
verschillende Profeten en andere personen of 
volkeren. Het doel van deze verhalen is om te 
laten zien hoe lief en trouw Allah is aan zijn 
volgers. Maar het is ook een waarschuwing 
aan diegenen die Allahs geboden niet 
opvolgen. Uit sommige verhalen kunnen we 
zien hoe vernietigend de toorn van Allah is. 


De verhalen van de profeten Abrahamas, 
Jozefas, Mosesas en Jesusas zijn in de Heilige 
Koran genoemd. Er zijn een aantal 
hoofdstukken in de Heilige Koran die naar 
profeten zijn genoemd, bijvoorbeeld soera 
Joenasas, soera Hoedas, soera Joesafas, soera 
Ibrahiemas, soera Loqmaanas, soera 
Mohammedas en soera Noehas. Ook zijn de 
verhalen van de volgende volkeren genoemd:


het volk van A’d, waar de profeet Hoedas 

naar toe werd gestuurd

Het volk van Thamood, waar de profeet 
Salehas naar toe werd gestuurd

Het volk van Midian, waar de profeet 
Shoaibas naar toe werd gestuurd

Het volk van de Hijr

Het volk van de Olifant

Het volk van Tubba

3. Verhalen



De Heilige Koran beschrijft ook verschillende 
gebeurtenissen uit het leven van de Heilige 
Profeet Mohammedvzmh. De naam van de 
Heilige Profeetvzmh wordt maar vier keer in de 
Koran genoemd, verder wordt hij genoemd als 
de Profeet, de Boodschapper, de Waarschuwer 
of met een andere titel. Er worden maar twee 
anderen die in de tijd van de Heilige Profeetvzmh 
leefden in de Heilige Koran genoemd, Hazrat 
Zaidra en Abu Lahab.

Een vriendelijk woord 
en vergiffenis schenken is 
beter, dan liefdadigheid, 
gevolgd door krenking 
 
(Heilige Koran, 2:264)

5. Voorspellingen

De Heilige Koran bevat verschillende 
voorspellingen. Sommige voorspellingen 
kwamen al na enkele dagen uit en sommige 
pas maanden of jaren later. Veel van de 
voorspellingen kwamen pas na het overlijden 
van de Heilige Profeet Mohammedvzmh uit. 
Sommige voorspellingen gaan over 
ontdekkingen, gebeurtenissen en 
uitvindingen van nu. 

4. Wijsheid

De Heilige Koran is een boek vol wijsheden. 
Iedereen, moslim of niet, kan hiervan leren. Kijk 
maar:

En dat de mens niet meer kan 
krijgen dan hetgeen waarnaar 
hij streeft. 
 
(Heilige Koran, 53:40)

Voorzeker, geslaagd is hij die 
zich loutert. 
 
(Heilige Koran, 87:15)

En Allah vermeerdert 
leiding voor degenen die 
leiding volgen. 
 

(Heilige Koran, 19:77)

Voorwaar, Hij, Die de 
verkondiging van de Koran u 
oplegde, zal u tot de plaats van 
terugkeer brengen. 
 
(Heilige Koran, 28:86)

De Heilige Profeetvzmh ontving deze 
voorspelling toen hij Mekka verliet. Allah 
beloofde hierin dat hij zou terugkeren en dat 
gebeurde enkele jaren later ook. 

De Romeinen zijn verslagen. In het 
nabijzijnde land, maar zij zullen na 
hun nederlaag zeker overwinnen, 
binnen een negental jaren - van 
Allah is het gebod daarvóór en 
daarna - en op die Dag zullen de 
gelovigen zich verheugen in de hulp 
van Allah, Hij helpt wie Hij wil; en 
Hij is de Almachtige, de Genadige. 
(Heilige Koran, 30:3-6)  
 
Dit gaat over de overwinning van de 
Romeinen op het Iraanse leger, waarmee ze 
hun verloren grond weer terugkregen. Dit viel 
samen met de winst van de moslims in de 
Slag van Badr, waarmee ook het tweede deel 
van de voorspelling vervuld werd.  



Deze voorspelling kwam uit in 1869 
toen het Suez kanaal werd gebouwd. 
Dat kanaal verbindt de Rode Zee met 
de Middellandse Zee. In 1914 kwam de 
voorspelling nogmaals uit toen het Panama 
kanaal, dat de Caribische Zee en de Grote 
Oceaan met elkaar verbindt, gebouwd. 

Tot zij het bereiken, zullen 
hun oren, ogen en huiden 
tegen hen getuigenis afleggen 
over wat zij plachten te doen. 
 
(Heilige Koran, 41:21)

Verderf is gekomen over land en zee 
door hetgeen de handen der mensen 
hebben gewrocht, zodat Hij hen een 
gedeelte van hun daden zou doen 
smaken, opdat zij zich bekeren. 
 
(Heilige Koran, 31:42)

Hij heeft de twee 
zeeën gescheiden , d ie 

e l k a n d e r e e n s z u l l e n 
ontmoeten. Daartussen is een 
versperring geplaatst welke 
zij niet kunnen passeren. 
Welke van de gunsten van 
uw Heer wilt gij dan 
o n t k e n n e n ? E r k o m e n 
paarlen en koraal uit beide 
zeeen vandaan. 
 
(Heilige Koran, 50:22-23)

… Bij de hemelen vol van paden 
 
(Heilige Koran, 51:8)

Vingerafdrukken 
en  
DNA

Vliegtuigen

Milieu-  
vervuiling



…en z i j zullen Allah ’s 
schepping bederven. 
 
(Heilige Koran, 4:120)

…en wanneer de dieren worden 
bijeengegaard 
 
(Heilige Koran, 81:6)

…en wanneer geschriften 
worden verspreid  
 
(Heilige Koran, 81:11)

En onder Zijn tekenen is de 
Schepping der hemelen en der 
aarde, en der levende wezens die 
Hij daarin heeft verspreid. En 
H i j h e e f t mach t h en t e 
verzamelen wanneer Hij wil.  
 
(Heilige Koran, 81:11)

Genetische  
manipulatie

Buitenaards  
leven

Dierentuinen

Drukwerk/en 
verspreiding 
van boeken

Urdu links: 

 https://www.alislam.org/urdu/pdf/
Kompal.pdf (p. 5 & 6) 

https://www.alislam.org/urdu/pdf/
Ghuncha.pdf (p.42) 

https://www.alislam.org/urdu/pdf/Gul.pdf 
(p. 26) 

https://www.alislam.org/urdu/pdf/
Guldasta.pdf (p. 28) 

Voor oudere nasirat: https://
www.alislam.org/urdu/pdf/Gulshan-e-
Ahmad.pdf (p. 33)
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 Toetsvragen Groep 3b

In welk Heilig boek geloven de 
Moslims en welke is voor de 
Moslims het belangrijkst? 

Aan welke profeet werd de 
Heilige koran geopenbaard? 

Via welke Engel werd de Heilige 
Koran geopenbaard? 

Aan wie is de Koran gericht? 

 Toetsvragen Groep 3a

Wat is de naam van de eerste 
soera die werd  geopenbaard? 

Hoeveel hoofdstukken bevat de 
Heilige Koran? 

Welke vier soera’s lezen we voor 
het slapen gaan voor bescherming? 

 Wat is de langste surah? 

Wat is de betekenis van het 
Arabische woord ‘Koran’?

 Toetsvragen Groep 2
 In welke Islamitische maand 
en in welk jaar is de Koran 
voor het eerst geopenbaard? 

Hoeveel verzen bevat de Heilige 
Koran? 

Welke vier eigenschappen van 
Allah worden in surah 
Faatihah genoemd 

Wat is een andere naam voor 
de Heilige Koran? 

De Koran werd geopenbaard in 
fases gedurende een periode 
van ……  jaar: …..jaar in 
Mekka …. jaar in Medina

 Toetsvragen Groep 1
Hoeveel ruku bevat de Heilige 
Koran? 

Hieronder lees je de vertaling 
van een vers in de Heilige Koran 

Waar in de Koran kunnen we dit 
vers vinden? 
 
“Nu heb Ik uw godsdienst voor u 
vervolmaakt, Mijn gunst aan u 
voltooid en de Islam voor u als 
godsdienst gekozen”.  

Door welke profeet werd surah 
Faatihah “Umatul Quran” 
genoemd en waarom? 

Wat maakt de voorspellingen uit 
de Heilige Koran zo bijzonder? 

Waarom leren we delen van de 
koran uit ons hoofd?



 Antwoorden Groep 3b

Moslims geloven in de Heilige 
Koran, dit is het belangrijkste 
boek. 

d e H e i l i g e k o r a n w e r d 
geopenbaard aan de Profeet 
Mohammed vzmh 

de engel Gabriël bracht de 
openbaringen van Allah.  

De Heilige Koran is gericht aan 
de gehele mensheid.  

 Antwoorden Groep 3a

de eerste soera d i e werd  
geopenbaard is soera Alaq 

de Heilige Koran heeft 114 
hoofdstukken 

 Voor het slapen lezen we: Soera 
Ikhlaas, Al Falaq, An Naas en 
Ayat al Kursi

 Antwoorden Groep 2
 De Koran werd voor het eerst 
geopenbaard in de Ramadan 

De Heilige Koran bestaat uit 
6348 verzen.  

In surah Faatihah worden de 
e i g en s chapp en van Allah 
genoemd: de barmhartige, de 
Genadevolle, Heer der Werelden, 
Meester van de dag Des Oordeels 

Een andere naam voor de Heilige 
Koran is Al Furqan  

De Koran werd geopenbaard 
gedurende een periode van 23 
jaar: 10 jaar in Mekka 13 jaar 
in Medina

 Antwoorden Groep 1
De Heilige Koran bevat 540 
ruku 

Waar in de Koran kunnen we dit 
vers vinden? 
 
“Nu heb Ik uw godsdienst voor u 
vervolmaakt, Mijn gunst aan u 
voltooid en de Islam voor u als 
godsdienst gekozen”.  (5:4) 

Soera al Faatihah werd door de 
heilige profeetvzmh “Umatul Quran” 
genoemd, omdat het de essentie van 
de Koran omvat. 

de voorspellingen uit de Heilige 
Koran zijn bijzonder omdat zo 
lang geleden zijn geopenbaard. 

We leren delen van de koran uit 
ons hoofd omdat de Heilige 
p r o f e e t v zm h o n s d i t h e e f t 
aanbevolen. Zie hadith. 

 de langste surah is Al 
Baqarah 

Koran betekent dat wat vaak 
gelezen of gereciteerd wordt.


