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In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle 

Boeken van Allah 
 

Het geloof in de boeken van Allah is de derde pijler van 
de iman (het geloof). Zonder deze pijler is het geloof 
onjuist. Geloof hebben in alle hemelse boeken en 
geschriften is verplicht. Zowel in de Koran als in de 
Hadith is het geloof in de boeken van Allah als derde in 
de reeks van alle pijlers van de iman opgenoemd. 
 

Allah zegt:  

ِ َوَمَالئَِكتِِه  َ  لٌّ آ ََمَ  اِللَّ ِمِموٌَّ وٌَّ ٌّ اَِؤل نٌِّزِلَ  لِمَِهِه ِمِ  َباِِه َوِْمؤٌّ ََمَ  ْمسَّ
لِِه  وٌّ تٌّبِِه َوبٌّ  َولٌّ

 
De gezant gelooft in wat van zijn Heer naar hem is 
neergezonden en de gelovigen ook. Allen geloven in 
Allah, in Zijn engelen, in Zijn boeken en in Zijn 
gezanten. [Soerat al- Baqarah, 2:285] 

De Hadith zegt:  

ْماؤل  ن  ممم  الل ومالئكته، ولتبه، وبوله، وْمهَم ْآلخس، وْمقدب 
 خهسه وشسه 
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Iman is om te geloven in Allah, Zijn engelen, Zijn 
boeken, Zijn gezanten, in de Laatste Dag en in 
beschikking dat het goede en slechte van Allah 
afkomstig is.[Sahih al- Muslim] 
 
Deze hemelse boeken en geschriften zijn van Allah 
afkomstig. Allah heeft deze aan Zijn boodschappers 
geopenbaard. Het aantal boeken en geschriften die 
Allah heeft gestuurd is ons niet bekend. Echter is het 
wel belangrijk om geloof te vestigen in alle boeken en 
geschriften van Allah. De namen van de boeken en 
geschriften, waarvan de namen bekend zijn, zijn als 
volgt: De Taurat was geopenbaard aan de profeet 
Moesa (Mozes) (vrede zij met hem).  

Allah zegt:  

ٌب  َبْةَ فِههَل هٌّدًى َوزٌَّ َِ  لِزَّل نَِزَلِموَل ْمتَّ
Wij hebben de Taurat neergezonden met een leidraad 
erin en een licht.[Soerat al- Maida, 5:44] 

Tevens zegt de Koran:  

وَ  ِْألٌّومَى اََصلئَِس مِلوَّلِس  ََوى ِْمِكتَلَب ِمِ  اَِعِد َمل نَِهلَِكوَل ِْمقٌّسٌّ َومَقَِد َمَِهوَل مٌّ
وَ    َوهٌّدًى َوَبِحَؤةً مََعلَّهٌِّم اَتََذلَّسٌّ

 
Wij hebben Moesa, nadat Wij de eerdere generaties 
vernietigd hadden, het boek gegeven als inzichtelijke 
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bewijzen voor de mensen en als leidraad en 
barmhartigheid. Misschien zullen zij zich laten 
vermanen.[Soerat al- Qasas, 28:43]  
 
De Zaboer (Psalmen) was geopenbaard aan de profeet 
Dawoed (David) (vrede zij met hem).  

Allah zegt:  

ًبْ  وَد َزاٌَّ  َوَمَِهوَل َدْوٌّ
En wij hebben Dawoed (David) de Zaboer (De Psalmen) 
gegeven.[Soerat al- Isra 18: 55]  
 
De Indjiel (Nieuwe Testament) was geopenbaard aan 
de profeet ‘Isa (Jezus) (vrede zij met hem).  

Allah zegt:  

ِزِجه َ   َوقَفَِّهوَل اِِعهَسى ِْاِ  َمِساََم َوَمَِهوَلهٌّ ِْألِ
En Wij lieten Isa, de zoon van Maryam, daarna volgen 
en gaven hem de Indjiel.[Soerat al- Hadied, 57:27]  
De Koran was geopenbaard aan de profeet 
Mohammed (vrede zij met hem).  

Allah zegt:  

َم  َِ مَهَل َومٌّوِذَب اَ َِ َوَلَذمَِك نَِوَحِهوَل لِمَِهَك قٌِّسَزًل َعَساِهًّل مِتٌّوِذَب نٌّمَّ ِْمقٌَّسى َوَمِ  َح
 ِْمَجِؤِع َال َبِاَب فِهِه فَِساٌق فِي ِْمَجوَِّة َوفَِساٌق فِي ْمسَِّعهسِ 
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En zo hebben Wij aan u (O, Mohammed) een 
Arabische koran geopenbaard, opdat u er de 
hoofdstad (Mekka) en wie er omheen wonen mee 
waarschuwt en opdat u waarschuwt voor de dag van 
de verzameling waaraan geen twijfel is: één groep in 
het paradijs en één groep in het vuurgloed.[Soerat as-
Shura, 42:7] 
  
Naast deze boeken heeft Allah nog vele geschriften 
geopenbaard die bekend staan als suhoef of sahaief 
(boekrollen).  

Allah zegt:  

ِزهَل .  وَ  ِْمَحهَلةَ ْمدُّ قَِد نَِفلََح َمِ  مََللَّى . َوَذَلَس ِْوَم َباِِه فََصلَّى . اَِ  مٌِّمثِسٌّ
ِف لِِاَسِْههَم  . َوِْآلِخَسةٌّ َخِهٌس َونَِاقَى حٌّ ِف ِْألٌّومَى . صٌّ حٌّ لِ َّ هََذْ مَفِي ْمصُّ

ََوى   َومٌّ
Maar welgaan zal het wie zich loutert, de naam van 
Allah noemt en de salaat verricht. Maar nee, jullie 
verkiezen het tegenwoordige leven. Maar het 
hiernamaals is beter en onvergankelijker. Dit staat al in 
de eerdere geschriften. De geschriften van Ibrahim 
(Abraham) en Moesa (Mozes).[Soerat al- 'Ala, 87:14-19] 
 
We geloven in de hemelse boeken en geschriften die 
aan de vroegere profeten zijn geopenbaard op een 
beknopte wijze. We bevestigen dit met onze harten en 

http://www.hetrechtepad.nl/index.php/2011/12/30/boeken-van-allah/
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tong. Echter zijn deze boeken ongeldig verklaard door 
de komst van de heilige Koran. We geloven in de Koran 
op een diepgaande wijze. We bevestigen dit met onze 
hart en tong en leven het na door naar de wetten en 
verordeningen hiervan te handelen. De Koran zal altijd 
in haar oorspronkelijke vorm bewaard blijven. Geen 
verzen of hoofdstukken kunnen worden toegevoegd, 
weggelaten of worden vervormd. Allah is immers de 
Beschermheer van de Koran. 

Allah zegt:  

هَِهِؤوًل َعلَِهِه  َصِدقًل مَِؤل اَِهَ  اََدِاِه ِمَ  ِْمِكتَلِب َومٌّ  َونَِزَلِموَل لِمَِهَك ِْمِكتَلَب اِلِمَحِق مٌّ
 

En Wij hebben het boek met de waarheid naar u 
neergezonden ter bevestiging van wat er voordien van 
het boek al was en om erover te waken.[Soerat al- Maida 
5:48]  

Tevens zegt te Koran:  

  َ ِموَل ْمِذِلَس َولِزَّل مَهٌّ مََحلفِظٌَّ  لِزَّل زَِح ٌّ زَلَّ
En werkelijk Wij hebben de vermaning (de Koran) 
neergezonden en Wij zijn voorzeker de Beschermheer 
ervan.[Soerat al- Hijr, 15:9]  
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Bronvermelding : Soerat al-Baqarah, 2:285 Sahih al-
Muslim Soerat al-Maida, 5:44 Soerat al- Qasas, 28:43 
Soerat al- Isra 18: 55 Soerat al- Hadied, 57:27 Soerat 
as-Shura, 42:7 Soerat al- 'Ala, 87:14-19 Soerat al- 
Maida 5:48 Soerat al- Hijr, 15:9 
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