
Een christen leest de Koran (1) Soerat Al-Fatiha 
 

Soerat Al-Fatiha, de opening. 

Mekkaans, zeven verzen, neergedaald na Al-Moeddathir (74) 

 

1 In de naam van God, de erbarmer, de barmhartiger. 

2 Lof zij God, de Heer van de wereldbewoners,  

3 de erbarmer, de barmhartige, 

4 de heerser op de oordeelsdag.  

5 U dienen wij en U vragen wij om hulp.  

6 Leid ons op de juiste weg,  

7 de weg van hen aan wie U genade geschonken hebt, op wie geen toorn rust en die niet 

dwalen.  

 

De weergave van de betekenis van de Arabische tekst in het Nederlands door Fred Leemhuis. 

Uitgegeven door Het Wereldvenster 1992 [zesde druk], 8. 

 

1 De Mekkaanse periode van de profeet Mohammed valt van 610 tot 622 na Chr. Daarna ging 

hij naar Medina en ook daar ontving hij openbaringen, tot 632, het jaar waarin hij overleed, 62 

jaar oud. 

 

2 De Koran is een liturgische tekst. ‘Koran’ betekent ‘reciet’, de te reciteren tekst. In joodse 

en christelijke erediensten zijn er ook verschillende Bijbelpassages die geregeld geciteerd 

worden. Soerat Al-Fatiha vergelijkt men daarom ook wel met het christelijke ‘Onze Vader’.  

 

3 Deze korte soera van zeven verzen is bewust als opening vooraan gezet. De Koran is verder 

vooral geordend naar de lengte van de verschillende hoofdstukken: de langste eerst. Vergelijk 

maar met de volgorde van de brieven van de apostel Paulus in het Nieuwe Testament. Soerat 

Al-Fatiha zet de toon: het thema dat hier kort wordt aangeduid, komt in vele toonaarden terug 

in het vervolg.  

 

4 Het eerste vers is een invocatie en uitroep: alles valt onder de paraplu van Gods barmhartige 

bescherming. Daarna wordt over God gesproken in de derde persoon (1-4). Ten slot wordt 

God rechtstreeks aangesproken (5-7). Over God kun je leren in deze soera dat Hij barmhartig 

is en dat Hij de rechter is. Die twee hebben met elkaar te maken: in de beoordeling van het 

leven op de aarde zal Hij barmhartig zijn.  

In vers 5 klinkt een geloofsbelijdenis en toewijding, direct verbonden met een vraag om hulp. 

De mens die dit bidt realiseert zich dat het leven een weg is die gelopen moet worden op je 

juiste manier – want God is rechter. God kan ook invloed uitoefenen op je keuzes en gedrag, 

vandaar de vraag om leiding. Als je op de goede weg gaat, besef je dat je genadig wordt 

behandeld door God. De keerzijde daarvan is dat de toorn van God je niet raakt.  

 

5 In de Bijbel vind je een verschillende liederen die over God op vergelijkbare manier 

spreken. God als barmhartig in Psalm 103 en God als Rechter in Psalm 50. Jezus Christus is 

de toekomstige wereldrechter – dat is de verkondiging van de christelijke kerk sinds de dag 

dat de Heer opstond en in de hemel werd opgenomen, Handelingen 17,22-34. De eerste 



christenen werden ook mensen van ‘de weg’ genoemd, Handelingen 9,2. Daarin kun je een 

verwijzing horen naar Jezus’ eigen woorden in Johannes 14,6. 


