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In de naam van Allah,  de Barmhartige, de Genadevolle 

 
Nederlandstalig kinderboek over de Koran 
 
 
Het artikel, ‘Nederlandse 'kinderkoran' beleeft primeur in Utrechtse Ulu-Moskee’ in het Algemeen 
Dagblad dateert uit 7 juli 2017. Het is dus al enige tijd geleden dat het gepubliceerd was.  
 
Het is een uitleg en géén vertaling: 
 
Het is geen vertaling, dat wordt duidelijk aangegeven, ‘Het geïllustreerde kinderboek is geen 
letterlijke vertaling van het voor moslims heilige boek’. Het is dus een uitleg van de Koran in de 
vorm van verhalen over het leven van de Profeet, verhalen over Profeten en uitleg over verzen in de 
volgorde van de openbaring waarin ze geopenbaard werden aan de Profeet.  
 
De schrijver en de makers hebben de Profeet niet afgebeeld, dit is goed. 
 
Koran in de moderne tijd: 
 
Er wordt gezegd, ‘Volgens de uitgever is het opgezet in de stijl van 'filosoferen met kinderen' en 
stimuleert het kinderen vooral om zelf vragen te stellen. Het is de bedoeling dat onder meer 
islamitische basisscholen het gaan gebruiken. Veel moslimgezinnen zitten te springen om een 
andere en vrijere benadering die aansluit bij de veelkleurige Nederlandse samenleving en onze 
vrije stijl van onderwijs”, aldus Parthenon in de aankondiging.’  
 
‘Vrijere benadering van de Islam’ suggereert dat enkel een uitleg van de Koran geschikt is voor de 
Nederlandse samenleving en voor “onze vrije stijl van onderwijs”, dit is onjuist. De Koran is 
geopenbaard in begrijpelijke taal. Bovendien, volgen wij, Ahmadi Moslims de normen en waarden die 
in de Koran vermeldt staan en dit is ook ons recht dat wordt gegarandeerd in de grondwet en in 
Europese- en internationale verdragen. De leer van de Islam die in de Koran wordt uiteengezet is 
universeel. De leer van de Islam is in harmonie met de natuur van de mens en kan daarom toegepast 
worden in de moderne en veranderende tijd. Dit is wat de Beloofde Messias (vrede zij met hem) en 
onze Khulafa altijd hebben benadrukt. 
 
Vervolgens wordt er in het artikel gezegd, ‘Volgens de uitgever is er ook belangstelling onder niet-
moslims die meer over de islam willen weten, maar de Koran onleesbaar vinden.’ 
 
Afgezien van de interpretatie van de Koran is de Koran gewoon leesbaar voor iedereen ongeacht de 
leeftijd. Allah heeft de Koran geopenbaard en daarin ook gezegd dat de Koran in begrijpelijke taal is 
geopenbaard. Ten tweede, het standpunt van de Ahmadiyya Moslim Djamaat is dat wij de Beloofde 
Messias en Mahdi (vrede zij met hem) als bron van uitleg nemen. Hij is door Allah geleid en de 
Profeet Mohammad (moge de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) voorspelde ook dat 
de Beloofde Messias en Mahdi (vrede zij met hem) de Hakam en ‘Adl zal zijn d.w.z. de rechter en 
degene die een oordeel zal vellen betreffende de juiste interpretaties.   
 
Fouten in de uitleg: 
 
In het Nederlandstalig kinderboek over de Koran staan goede dingen, maar ook veel dingen die niet 
kloppen, zoals:  
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“In dit boek leer je dat Islam vrede betekent”. (blz 13) 
 
Dit is juist. 
 
“Een watervloed vernietigde de wereld van vóór Noeh.” (Blz 134) 
 
Dit is onjuist. De Beloofde Messias (vrede zij met hem) en onze Khulafa hebben uitgelegd dat de 
watervloed alleen het gebied waarin Hazrat Noah en zijn volk leefden overspoelde. Wetenschappelijk 
en geografisch gezien is de Jama’ats interpretatie ook de juiste interpretatie.   
 
“Daar stond de mens! Eerst (werd Adam) uit het paradijs gezet. Daarna door een zondvloed van de 
aarde gespoeld”. (blz 172) 
 
Dit is ook onjuist en in strijd met verzen uit de Koran. Adam werd niet uit het Paradijs van het 
hiernamaals verbannen. De Beloofde Messias (vrede zij met hem) en onze Khulafa hebben uitgelegd 
dat Adam en Hawwa in een gebied op aarde woonden dat vergelijkbaar was met het paradijs in 
figuurlijke zin. En van daaruit moesten zij emigreren om er later weer terug te keren.  
 
“In ‘het jaar van de olifant’ werd de laatste boodschapper van Allah, Mohammed, in Mekka 
geboren.” (blz 201) 
 
Ook dit is onjuist. Wij geloven niet dat Mohammad (moge de vrede en de zegeningen van Allah met 
hem zijn) de laatste Profeet was. Er staat nergens in de Koran dat hij de laatste Profeet was, 
integendeel er staat dat hij het zegel der profeten was en met de laatste religieuze wet (laatste 
godsdienst) kwam voor de mensheid. Derhalve was hij de laatst wetgevende profeet. Iedereen die de 
Khutba’s van Hudhoor (aba) volgt zal dit menigmaal hebben gehoord.  
 
Advies: 
 
Ahmadi ouders worden dus afgeraden om dit boek aan te schaffen voor hun kinderen. En als hun 
kinderen het te lezen krijgen op de basisschool, dan dienen de ouders hen hierin te leiden. 
 
Hudhoor (aba) boodschap: 
 
Op 3 juni 2016 droeg Hazrat Khalīfatul-Masīh V (May Allāh wordt zijn Helper) de vrijdag preek voor in 
Baitul Futūh Mosque, Londen en hij zei: 
 
"In dit tijdperk heeft Allah de Beloofde Messias (vrede zij met hem) als Hakam en Adl gestuurd om 
zijn oordeel te geven over elke kwestie op basis van de leer van de Islam. Daarom moeten we in dit 
tijdperk naar hem kijken voor het antwoord op elke vraag en voor het vergroten van onze kennis. 
In dit tijdperk is de uitspraak of het standpunt van de Beloofde Messias (as) het antwoord en 
vonnis op elke kwestie, inclusief dat van de jurisprudentie.” 
 
En in zijn Vrijdag preek van 21 april 2017 zei hij: 
 
“De Beloofde Messias (vrede zij met hem) zegt: ‘als je in mij gelooft en toch twijfelt over mijn 
beslissingen, dan moet je je zorgen gaan maken om je geloof.’ Ware kennis en filosofie kan alleen 
worden verkregen uit de boeken van de Beloofde Messias (in deze tijd). Zodra we hem hebben 
geaccepteerd, moet er sprake zijn van volledige gehoorzaamheid.” 
 
Wassalaam, 
Henna Maryam Ikhlaf 


