
WAAROM ZIJN DE NAMEN VAN AHL AL-BAYT NIET IN DE KORAN GENOEMD? 

 

De vraagstelling:  

Is het geen God’s genade en God’s barmhartigheid, om deze gezegende natie, te zegenen met 

het duidelijk vermelden van de namen van Ahl Al-Bayt in de Koran? Zodat er geen ruimte 

blijft voor twijfelen of interpreteren onder de moslims ongeacht hun stromingen? En zodat het 

probleem tussen de moslims opgelost wordt en de moslims verenigd worden?  

En als het geloven dat Ali, Hassan, Hussein, en de Negen nakomelingen van Husssein is van 

de pilaren van de islam –en niet van bijzaken-, waarom is de kwestie niet afgerond door het 

vermelden van hun namen in de Edele Koran zoals de Profeet (sawa) bij naam is genoemd in 

het vers {Mohammed is de gezand van Allah.} [Al-Fath:29]? 

 

Het antwoord:  

Het antwoord op deze vraag zal via vier opzichten plaatsvinden: 

Ten eerste: deze vraag is niet alleen van toepassing op de kwestie van Imamah, maar het is 

een vraag die gesteld wordt in allerlei zaken, hetzij over jurisprudentie, of het geloof, of de 

daden die men verricht, genaamd de bijzaken.  

Een van deze zaken is: Al-Djabr we Al-Tafweedh, oftewel: het dwingen en het empowerment. 

Dat is een zaak die heel belangrijk is tussen de moslims, en is een van de kernpunten binnen 

de islam en is gekoppeld aan de rechtvaardigheid van Allah (swt).  

Men verdeelde zich in drie groepen wat betreft deze kwestie: 

De eerste groep zei: het dwingen, dat wil zeggen: Allah (swt) dwingt de mensen slechte daden 

te verrichten en daarna bestraft Hij hen daar om. Dat is wat de meeste aanhangers van Abu 

Musa Al-Ash’ari geloven, en ze zijn gerekend tot de soennieten. Voor hun redenering 

gebruiken ze het vers: {Maar God heeft jullie en wat jullie maken geschapen.} [Al-Saffaat:96]. 

En wat ze geloven staat haaks op wat de bedoeling is van de creatie en de rechtvaardigheid van 

Allah (swt).  

De tweede groep zei: empowerment. Dat wil zeggen: Allah (swt) schiep de systemen en gaf de 

men de macht te doen en te laten wat de mens wil, en Allah (swt) onttrok zich van alles. Dus 

als de Maker vervalt (stopt te bestaan), zal dat geen effect hebben op de creatie, en zal de creatie 

doorgaan met zijn motie en voortzetting.  

Deze twee groepen hebben hun bewijzen uit de Koran gehaald om zo hun punt te bewijzen.  

De derde groep, de volgers van Ahl Al-Bayt zeiden: het is noch dit noch dat, maar een zaak 

tussenin. Dit deden ze door alle verzen hieromtrent bij elkaar te brengen en hun brein aan te 

zetten om tot een conclusie te komen. Want, zeiden ze, de eerste groep is een ongelovige als 

hij dat gelooft, en de tweede groep is een polytheist als hij dat gelooft. Want de eerste groep 

weigert te geloven dat Allah (swt) rechtvaardig is, en de tweede groep laat zien dat anderen 

evenveel macht hebben over het bestaan als Allah (swt).  

 

En deze zaak zoals we zeiden is een van de grootste zaken waar de moslims zich over verdeeld 

hebben, tot de dag van vandaag. De vraag wordt dan gesteld: is het geen wijsheid om deze 

kwestie te beëindigen met een duidelijk vers hierover in de Koran? Kon Allah (swt) niet in één 

vers zeggen dat het dit is of dat?  



Hetzelfde kan gezegd worden over de kwestie van Namen en Eigenschappen van Allah (swt), 

waar de moslims zich ook over verschilden hoe Allah (swt) deze eigenschappen zich eigen 

maakte. En ga zo voort met allerlei hoofdzaken waarover de moslims zich verdelen.  

Als men kijkt naar de bijzaken in het geloof, ziet men meer verdeling, zo verschilden de 

moslims over het reinigen (Wudhú’) terwijl het vers hierover duidelijk is, en kan niet op twee 

manieren begrepen worden, waar Allah (swt) ons beveelt ons twee keer te wassen en twee keer 

afvegen. Ibn Abbaas (ra) zei: de mensen willen niets anders dan het wassen en ik zie in het 

Boek van Allah dat het ook vegen bevat.  

 

En een van de beste antwoorden op de gestelde vraag, is de kwestie van eenduidigheid en meer-

duidigheid in de Koran. Want we hebben twee soorten verzen in de Koran; eenduidige en meer- 

duidige. Allah (swt) zegt in de Koran: { Hij is het die tot jou het boek heeft neergezonden; een 

deel ervan bestaat uit eenduidige tekenen — zij zijn de grondslag van het boek — en een ander 

deel uit meerduidige.}Al-Imran:7. De meerduidige verzen kunnen op verschillende manieren 

geïnterpreteerd worden en bevatten meerdere betekenissen. Men kan zich dan ook afvragen: 

“Waarom heeft Allah swt in de Koran meerduidige verzen gezet?”  

Had Allah (swt) niet veel problemen bij de moslims kunnen voorkomen door alle verzen 

duidelijk te openbaren?  

Het antwoord op deze vraag is ook van toepassing op de vraag die aan ons is gesteld over de 

namen van Ahl Al-Bayt (as).  

 

Ten tweede: het benoemen van de oorsprong van Imamah in de Koran. De vraag over de 

namen van Ahl Al-Bayt is gegrond als de Imamah niet in de Koran is genoemd, maar als het 

concept van Imamah wel genoemd is in de Koran, dan is de vraag niet geheel gegrond. Met 

andere woorden, soms is de discussie over het concept van Imamah; dat Allah (swt) net als het 

sturen van boodschappers en profeten, stelde Hij leiders na deze boodschappers om hun 

boodschap voort te zetten en de mensen na hen op het rechte pad te leiden. En soms is de 

discussie over de details van een concept; dat nadat Allah (swt) leiders opgezet heeft na de 

profeten, vraagt men: wie zijn deze leiders en imams? 

En het verschil is tussen de twee is dat in het tweede geval men niet over het concept verschilt, 

maar enkel over de details van het concept. Om daarvan nog een voorbeeld te geven nemen we 

de kwestie van Imam Al-Mahdi (aatf). Moslims verschillen niet over het concept van Al-Mahdi 

en dat hij de verlosser is van de mensheid die aan het einde van de tijd komt en dat hij een 

nakomeling is van de profeet (sawa) en dat Jezus (as) neer daalt van de Hemel en achter hem 

gaat bidden. Over al deze zaken verschilt men niet, en Al-Albani (een soennitische geleerde) 

stelde dat het ontkennen van het neerdalen van Jesus en het ontkennen van Al-Mahdi is gelijk 

aan het ontkennen van Allah (swt).  

Waar men wel over verschilde is of hij geboren is of wordt nog geboren? Is hij de zoon van 

Imam Al-Askari (as) of is hij de zoon van iemand anders die wel een nakomeling is van de 

profeet (saw)? Is hij een nakomeling van Al-Hassan (as) of Al-Hoessein of allebei?  

Dus het verschil is niet in het concept, maar in de details van het concept en de moslims zijn 

het eens over het concept.  

Maar wat opvalt, is dat de Koran helemaal niet over de naam Al-Mahdi gesproken had, en 

helemaal geen detail gaf over wie hij is en wat hij zal doen. De profeet (sawa) heeft dat gedaan 

en zo komen we aan de informatie hierover. En in het volgende punt gaan we hier verder op 

in.  



En wat we van de Edele Koran gezien hebben is dat de Koran niet altijd de details geeft, maar 

spreekt vaak in grote lijnen. De details worden door de profeet (sawa) aan de mensen gegeven 

nadat een openbaring plaatsgevonden heeft.  

En daarom, als de Koran niet over het concept van Imamah had gesproken, was deze vraag 

gegrond, maar de Koran sprak wel hierover en de profeet (sawa) heeft de details van het 

concept gegeven.  

Wij als moslims geloven in twee soorten openbaring: de Koran en de Sunnah. Alle twee zijn 

van Allah (swt). De Sunnah van de profeet (sawa) is voor ons wat hij zei, deed, of erkende. 

Allah (swt) zegt over Zijn profeet (sawa) het volgende: {Noch spreekt hij uit een bevlieging. 

Dit is niet anders dan een ingegeven openbaring.} Al-Najm:3-4. Dus alles wat de profeet (sawa) 

zei was een openbaring van Allah (swt).  

We zien dat de gestelde vraag geen nieuwe vraag is, maar het werd ook gesteld in de tijd van 

Imam Al-Sadiq (as), toen Abu Baseer naar hem kwam en vroeg hem over he vers: {En 

gehoorzaam Allah en gehoorzaam de Profeet, en de leiders onder jullie}. Waarop Imam Al-

Sadiq (as) zei: “Het was geopenbaard om Ali, Al-Hassan, en Al-Hoessein.”. 

Abu Baseer zei: “Maar de mensen zeggen: waarom noemde Hij Ali niet bij naam in Het Boek 

van Allah?” Waarop de Imam (as) zei: “Zeg tegen deze mensen dat het vers van het bidden 

geopenbaard is aan de profeet zonder dat men wist hoe vaak ze moesten bidden, totdat de 

profeet dat aan hen uitgelegd had. En toen het aalmoes aan de profeet werd geopenbaard wist 

men ook niet hoeveel percentage ze moesten geven totdat de profeet dat hen vertelde. En toen 

het vers {Gehoorzaam Allah en gehoorzaam de profeet} aan hem geopenbaard werd, werd het 

geopenbaard om Ali, Al-Hassan en Al-Hoessein, waarna de profeet (sawa) zei: voor wie ik 

leider ben, Ali is zijn leider. En de profeet (sawa) zei ook: ik laat twee zaken bij jullie achter; 

het boek van Allah en mijn familie, want ik vroeg aan Allah om hen niet van elkaar te scheiden 

totdat ze op het vijver bij mij aankomen.  

Dus de Imam (as) laat zien dat de profeet (sawa) is degene die de verzen voor ons uitlegt, en 

daarom kan de gestelde vraag gestrekt worden over andere concepten naast de Imamah zoals 

het gebed, het vasten, pelgrimstocht etc., en daarom is de Sunnah zo van belang.  

 

Ten derde: de Sunnah is de partner van de Koran. De Islamitische regelgeving is niet 

gelimiteerd aan de Koran, maar bevat ook de Sunnah, en het was aan de profeet (sawa) om de 

verzen aan de mensen uit te leggen, zoals Allah (swt) dat zegt: {En Wij hebben tot jou de 

vermaning neergezonden opdat jij de mensen duidelijk maakt wat naar hen is neergezonden en 

misschien dat zij dan nadenken.} Al-Nahl:44, en ook zegt Allah (swt): { En Wij hebben het 

boek slechts tot jou neergezonden opdat jij aan hen dat duidelijk maakt waarover zij het oneens 

waren en als een leidraad en barmhartigheid voor mensen die geloven.} Al-Nahl:64.  

Dus het uitleggen van de verzen en ons vertellen wat met bepaalde woorden bedoeld wordt 

moet gezocht worden in de woorden van de profeet (sawa) en de onfeilbare na hem, en dat is 

de essentie van Hadith Al-Thaqalayn.  

En zo’n vraag, over waarom de namen van Ahl Al-Bayt genoemd zijn in de Koran, komt vaak 

van het hoek dat als motto heeft: “We hebben genoeg aan het boek van Allah.” 

Zulke personen zijn vaak niet opzoek naar overleveringen en willen alles met verzen bewezen 

worden en vergeten dat de Koran zelf verwijst naar de profeet (sawa) om van hem kennis te 

nemen over de details van de verzen.  

Al-Albani heeft een boek geschreven over hoe men de Koran niet kan begrijpen zonder hulp 

van de Sunnah, en daarin heeft hij gelijk, want hoe machtig iemand is in de Arabische taal, 



soms wordt met een vers iets anders bedoeld dat men begrijpt op linguïstische wijze. Daarom 

is terug gaan naar de Sunnah om te kijken wat de profeet (sawa) over bepaalde verzen zei om 

deze verzen beter te begrijpen.  

Een duidelijk voorbeeld voor de soennieten is de hidjra van de profeet (sawa) van Mekka naar 

Medina, toen hij samen met Abu Bakr onderweg een grot zijn binnengegaan om zo te ontkomen 

aan de mensen van Mekka die hen op de hielen zaten. De Koran vertelt ons het volgende: 

{Toen zei hij tot zijn metgezel: “Wees niet bedroefd, God is met ons.”{ Al-Tawbah:40.  

Ook bij dit vers kunnen we dezelfde vraag aan de soennieten stellen: waarom heeft Allah (swt) 

Abu Bakr hier niet bij naam genoemd? Het gaat hier namelijk om één persoon, dus zo moeilijk 

is het niet. Waarom moeten we terug naar de Sunnah om te kijken wie deze metgezel is? 

Nog een voorbeeld uit het verhaal van Mozes toen hij een dienaar van Allah (swt) tegenkwam 

en Mozes wou hem volgen om zo van hem te leren. Allah (swt) zegt het volgend: {Zij vonden 

toen een van Onze dienaren die Wij barmhartigheid van Onze kant gegeven hadden en die Wij 

kennis die bij Ons vandaan kwam onderwezen hadden.} Al-Hakf:65. Waarna Allah (swt) ons 

het verhaal vertelt hoe Mozes deze persoon volgde. Waarom heeft Allah (swt) deze persoon 

niet bij naam genoemd, vooral omdat hij zo belangrijk is dat Mozes hem volgt?  

Deze vragen kunnen we ook aan de soennieten stellen over allerlei zaken die we in de Koran 

vinden. Maar we worden telkens naar de profeet (sawa) verwezen om de informatie van hem 

te verkrijgen.  

Allah (swt) probeert ons juist dichter bij de profeet (sawa) te brengen om kennis te verkrijgen, 

en zegt in de Koran: {Zeg: “Als jullie God liefhebben, volgt mij dan en God zal jullie 

liefhebben en jullie je zonden vergeven.”} Aal-Imran:31.  

De mensen die enkel verzen willen en geen overleveringen, volgen de profeet (sawa) niet 

geheel en dus vallen ze buiten dit vers. Daarom is de gestelde vraag niet gegrond omdat we 

genoeg overleveringen hebben waarin de profeet (sawa) ons verteld heeft wie we na hem 

moeten volgen.  

Zo levert Ahmed in zijn Musnad een overlevering toen de profeet (sawa) werd gevraagd over 

de leider na hem. Hij zei: “Als jullie Abu Bakr kiezen dan zullen jullie hem een goed persoon 

vinden, en als jullie Omar vinden dan zullen jullie hem sterk in het geloof vinden. En als jullie 

Ali kiezen, en ik zie dat jullie dat niet zullen doen, dan zal hij jullie op het rechte pad leiden.” 

Vanuit deze overlevering kunnen we de volgende conclusies trekken: 

- Dat de profeet (sawa) wist dat men niet voor Imam Ali (as) ging kiezen hoewel hij de 

beste keuze was.  

- Dat Imam Ali (as) ons op het rechte pad leidt. En we vragen tien keer per dag in ons 

gebed {Leid ons op het rechte pad} als we Surat Al-Fatiha lezen, en als antwoord op 

ons gebed zegt de profeet (sawa): volg Ali ibn Abi Talib en jullie zullen geleid worden. 

- Dat Abu Bakr en Omar niet tot het rechte pad leiden, want als zij hetzelfde doen als Ali 

(as) dan was het niet nodig voor de profeet (sawa) om dat eigenschap enkel aan Ali (as) 

te geven en het niet te noemen bij de andere twee. Dus het leiden tot het rechte pad is 

waarin Ali (as) van hen verschilt.  

We moeten kennis verkrijgen over de islam, over de verzen, over alles wat we nodig hebben, 

en de enige manier om deze kennis te verkrijgen is via de profeet (sawa) omdat hij de Koran 

als beste begrijpt. Maar hoe kom je aan de kennis van de profeet (sawa)? 



Het antwoord hierop is gegeven door de profeet (sawa) zelf, toen hij zei: “Ik ben de stad der 

kennis, en Ali is de deur ervan.” Dus de enige manier om de pure kennis te verkrijgen is via 

Imam Ali (as) die het verkregen heeft via de profeet (sawa).  

Daarnaast moeten we de onfeilbare na de profeet (sawa) volgen omdat zij ook deze kennis van 

de profeet (sawa) verkregen hebben. Voor ons bevat de Koran eenduidige en meerduidige 

verzen, en dus kunnen we niet alles begrijpen, maar voor de onfeilbare is dit vers van 

toepassing: {Integendeel, het zijn duidelijke tekenen in de harten van hen aan wie de kennis 

gegeven is.} Al-Ankabout:49. Dus deze onfeilbare hebben zoveel kennis dat alle verzen in de 

Koran duidelijk voor hen zijn, alsof alle verzen eenduidig zijn. Ze weten precies wat ermee 

bedoeld wordt en daarom dienen we hen te volgen. Allah (swt) zegt daarom: {Jullie die 

geloven! Vreest God en weest met de oprechten} Al-Tawbah:119. En de meest oprechten zijn 

deze onfeilbare naast de profeet (sawa).  

 

Ten vierde: ter bescherming van de Imams (as).  

Een vaak gegeven antwoord op de gesteld vraag is dat de Koran hun namen niet genoemd had 

zodat zij in veiligheid gesteld kunnen worden. We zien dat, alhoewel ze niet bij naam zijn 

genoemd, ieder van hen is of vergiftigd of vermoord is. Dus je kunt je voorstellen wat met hen 

had kunnen gebeuren als hun namen wel in de Koran zijn genoemd.  

We zien dat ook terug toen de Koran sprak over de profeet (sawa) in de andere boeken, met 

namen de Bijbel, toen Allah (swt) zei in Surat Al-Saff, vers 6: {En ik breng het goed nieuws 

dat een boodschapper na mij komt genaamd Ahmed}. We zien dat onze profeet (sawa) niet 

Ahmed heeft maar Mohammed, dus waarom werd niet zijn bekende naam gebruikt?  

Het antwoord hierop luidt als volgt: als Allah (swt) de naam van de profeet (sawa) wel in andere 

boeken had vermeld, dan zou de profeet (sawa) constant in gevaar verkeren en zou hij het doel 

zijn van veel kwaad. Allah (swt) zou dan de profeet (sawa) vaak moeten redden met wonderen. 

En omdat Allah (swt) wonderen alleen gebruikt in tijden van nood, was het een betere systeem 

om de profeet (sawa) niet bij de naam te noemen waarmee hij bekend stond.  

Een ander opzicht van dit antwoord is dat mensen misbruik zullen maken van het feit hun 

namen wel in de Koran zijn genoemd. Ik zal dat uitleggen met twee voorbeelden: 

1. Als ik zeg: “Volg Zayd!”, wie bedoel ik? Bedoel ik Zayd ibn Thabit of Zayd ibn 

Arqam? Deze twee personen zijn allebei metgezellen, maar er is wel een verschil tussen 

hen. Dus men zal niet in het concept [het volgen van Zayd] verschillen, maar zal 

verschillen in de details ervan, in wie bedoeld wordt. Daarom is het beter om 

eigenschappen te geven dan namen, want de eigenschappen kunnen niet nagebootst 

worden en kunnen snel getraceerd worden.  

2. Als men de namen weet, zal men deze namen zich eigen maken. Dat zien we terug in 

het geval van Al-Mahdi, waar iedereen wist dat Al-Mahdi de verlosser is. Wat we dan 

zagen is dat veel leiders zich Al-Mahdi gingen noemen, of noemden hun zonen met 

deze naam, om zo een beeld te geven dat zij de verlosser zijn die bedoeld is met de 

naam. En dat kun je ook toepassen op de namen van de andere Imams; als hun namen 

bekend waren gemaakt, dan zou iedereen zijn zonen met deze namen gaan noemen en 

dat zeggen ze: Mijn zonen worden met deze verzen bedoeld omdat de namen van mijn 

zonen overeen komen met die in de verzen. En dat zal tot meer problemen zorgen. Soms 

leidt veel informatie niet altijd tot een helder beeld.  



En omdat we geloven dat Allah (swt) het beste systeem voor ons geschapen heeft, en we 

geloven in Zijn wijsheid, dienen we ook te geloven dat het niet benoemen van de namen van 

Ahl Al-Bayt het beste is.  

 

Hierbij hoop ik dat ik een antwoord heb gegeven op de gestelde vraag over waarom de namen 

van Ahl Al-Bayt niet in de Koran zijn genoemd.  

 

 وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. 


