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Het Wonder van de Koran 
(door Khalid Baig) 

Het gebeurde op een internationale interreligieuze conferentie. De organisatoren 
besloten om de conferentie te beëindigen met voordrachten uit de geschriften van de 
belangrijkste religies, uit te voeren door de volgelingen van andere religies. Het 
toeval wilde dat een Arabische christen een pasage uit de Koran voordroeg. Hij bleek 
dat goed te kunnen. Iedereen leek geraakt door zijn hartverscheurende voordracht, 
inclusief diegene die voordroeg. Meteen daarna vroeg de prominente moslimse 
denker en schrijver Maulana Waheeduddin Khan, die dit verhaal aan mij vertelde, 
hem: “Denk jij dat de Koran het Woord van God is? In eerste instantie zei hij 
spontaan: “Ja.” Maar toen veranderde hij van gedachten en zei: ”Maar alleen voor de 
Arabieren.”    

In feite trekt de Koranische boodschap niet alleen mensen aan van over de hele 
wereld, maar zijn woorden raken ook mensen die geen woord Arabisch kennen. De 
bekende Egyptische qaari Abdul Basit (Samad) vergezelde naar het blijkt een keer 
President Gamal Abdul Nasir naar een vergadering met de leiders van de toenmalige 
Sovjet-Unie. Tijdens een pauze in de vergadering vroeg Nasir hem de Koran te 
reciteren voor de top van de Sovjet-Unie. Toen hij zijn recitatie beëindigde, zag qaari 
Abdul Basit dat vier van hen tranen in hun ogen hadden staan. “We wisten niet wat 
het was,” verklaarden ze later. Maar er was iets dat ons raakte in die Woorden!    

Ironisch genoeg was de Koran in die tijd verboden voor de moslims in de Sovjet-
Unie. Lezen, onderwijzen of zelfs het bezitten van een kopie van de Koran 
resulteerde in de meest hevige straffen. De KGB stond altijd op de uitkijk. Zijn 
agenten konden elk huis binnentreden, op elke tijd, als zij vermoedden dat iemand 
binnen de Koran las of zijn gebeden verrichtte. Religieuze leiders waren veroordeeld 
tot verplichte arbeid in werkkampen. Moskeeën en islamitische scholen werden 
gesloten en omgebouwd tot bioscopen, fabrieken en kantoren. Men kon nergens een 
kopie van de Koran vinden. Het meedogenloze staatsapparaat deed alles dat binnen 
haar macht lag om de vlam van de Koran binnen haar heerschappij te doven. Toch 
lieten moslims gedurende die zeventig donkere jaren de vlam branden. Ze 
ontwikkelden uitvoerige camouflage technieken, met grote risico’s, om de Koran aan 
hun kinderen te onderwijzen. Kinderen moesten wegblijven van hun ouders voor 
maanden nu en dan wanneer ze zich terugtrokken in geheime hujras (kamers) waar 
ze de Koran memoriseerden en religieuze instructies ontvingen zonder ooit een blik 
te hebben geworpen op een gedrukte pagina. Hun verhalen blijven een onderbelicht 
maar uitermate helder deel van onze recente geschiedenis.  



Wat voor Boek beveelt toewijding en opofferingen? Alleen het Boek dat begin met de 
stelling:     

 

“Dit Boek, daaraan is geen twijfel, is een leidraad voor degenen die aan hun 
plicht voldoen, die Allah vrezen.” (Sura al-Baqarah, vers 2) 

Elk vers getuigt van deze stelling. Het verklaart: 

 

“De Erbarmer. Hij onderwees de Koran.” (sura ar-Rahman, verzen 1 en 2)  

Het daagt uit: 

 

“Zeg: Als mensen en djinn zich zouden verenigen om iets te brengen dat gelijk 
is aan deze Koran, dan zouden zij het gelijke daaraan niet kunnen brengen, 
hoewel sommigen van hen de helpers waren van anderen.” (sura Bani Israel, 
vers 88) 

Het beweert:  

 

“Waarlijk hebben Wij de Herinnering geopenbaard, en waarlijk zijn Wij daar de 
beschermer van.” (sura Al-Hidjr, vers 9) 

De Koran is het eerste document in de Arabische taal. Er is geen andere taal ter 
wereld die duur van veertien eeuwen heeft doorstaan. Door de eeuwen heen 
veranderen rivieren van stroom, komen en vergaan beschavingen, en sterven talen 
uit en ontwikkelen zich nieuwe. Beschouw de uitdrukking “faeder ure on heofonum” 
uit het Gebed van de Heer in Matteus 6 uit de Bijbel uit 900 na Christus. Ons wordt 
verteld dat het betekent: “Onze vader in de hemel.” Het betekent ook dat geen enkel 



geschrift uit die tijd niet gelezen kan worden door een Nederlandse spreker vandaag 
de dag. Maar iedere willekeurige Arabische spreker kan nu de Koran openen en zijn 
boodschap begrijpen. Evenals als de mensen in de voorafgaande eeuwen! 

De prominente geleerde Dr. Hamidullah verhaalt over een poging in Duitsland door 
christelijke geleerden om alle Griekse manuscripten van de Bijbel te verzamelen aan 
gezien de oorspronkelijke Bijbel in het Aramees niet meer bestaat. Ze verzamelden 
alle manuscripten ter wereld en ze te hebben onderzocht meldden ze: “Zo’n twee 
honderdduizend tegenstrijdige overleveringen zijn gevonden…van deze is één-
achtste van onbelangrijke aard. “Toen het rapport werd gepubliceerd, richtten 
sommige mensen een Instituut op voor Onderzoek naar de Koran in München met 
het doel de Koran op dezelfde manier te onderzoeken. Een gigantisch project werd 
gestart dat voor drie generaties voortduurde. In 1933 had men 43.000 fotokopieën 
van Koranische manuscripten verzameld. Een rapport gepubliceerd kort voor de 
Tweede Wereldoorlog liet de resultaten zien van het onderzoek naar deze 
manuscripten. Terwijl enkele kleine fouten van kalligrafische aard werden gevonden, 
werd geen enkele discrepantie in de tekst ontdekt!    

Vanzelfsprekend werd de liefde, toewijding en zorg die de moslim betrachtte ten 
opzichte van de Koran, en die de directe oorzaak was van zijn miraculeuze behoud, 
geïnspireerd door de Profeet Mohammed, sall’Allahu aleyhi wa sallam. Op een 
bepaald moment vroeg hij de metgezellen van de veranda (as-suffa): Wie van jullie 
zou graag elke morgen naar Buthan of al-Aqiq (twee markten bij Medina) willen gaan 
en twee grote vrouwelijke kamelen willen meebrengen zonder zich schuldig te maken 
aan zonden of zonder de familiebanden te schenden? Kamelen waren destijds erg 
waardevol, vooral vrouwelijke kamelen. Haar equivalent tegenwoordig is een 
gloednieuwe auto. Toen ze hun interesse toonden, legde de Profeet Mohammed, 
sall’Allahu aleyhi wa sallam, uit: Het leren of reciteren van twee verzen van de Koran 
is beter dan het krijgen van twee vrouwelijke kamelen. En drie verzen zijn beter dan 
drie vrouwelijke kamelen. (Muslim) 

Aldus liet deze ummah eeuwenlang een ongeëvenaarde liefde en toewijding voor het 
Boek van Allah zien. De ummah startte met de opvoeding van haar kinderen door 
haar kinderen de Koran te leren lezen. De ummah begon zijn dag met het reciteren 
uit de Koran. De Koran is verdeeld in zeven delen, genoemd manzil, zo dat het 
helemaal gelezen kon worden in 1 week. Het was verdeeld in 30 delen, genoemd 
juz, zo dat het elke maand helemaal gelezen kon worden. De koran is het meest 
gelezen en gememoriseerde boek ter wereld.  

Tegenwoordig echter zien we een verandering. Dankzij de Siamese tweeling van het 
koloniale opvoedingssysteem en de televisie, vinden we miljoenen moslim-kinderen 
waarvan het leren van de Koran geen onderdeel uitmaakt van hun opvoeding. We 
vinden miljoenen moslim-huizen waar de Koran alleen gelezen wordt bij speciale 
gelegenheden. Wanneer iemand sterft bijvoorbeeld. Dit ondanks het feit dat in de 
meeste delen van de wereld vandaag, niet zoals in de Sovjet-Unie van gisteren, het 
lezen van de Koran geen risicovolle onderneming is. Hoe ongelukkig is de persoon 
die van dorst sterft terwijl hij een verfrissend glas water in zijn handen houdt! Hoe 
ongelukkig is de persoon die sterft aan ziekte terwijl het perfecte medicijn in zijn 
handen houdt!   



Natuurlijk moeten we het lezen, het begrijpen, en het in praktijk brengen. Maar we 
moeten ons ook herinneren dat het lezen met volledige aandacht en de 
noodzakelijke etiquette is een voorwaarde is voor het begrijpen van de Koran, 
evenals het begrijpen van zijn boodschap een voorwaarde is voor het in praktijk 
brengen van het gelezene. Ons doel moet zijn naar de koran te leven. Alleen dan 
leven we daadwerkelijk. Anders pretenderen we alleen te leven.  

(Bron: www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentID=2008062710280) 
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