
Jihad – Wat is het? 
 

 Het woord jihād betekent geen ‘oorlog’. Volgens klassieke Arabische woordenboeken 
betekent dit ‘het uitoefenen van je kracht om iets slechts af te weren’. Het kan zijn tegen 
een zichtbare vijand, tegen de duivel of tegen je eigen ik. Dit woord wijst op zichzelf niet 
op enige religieuze plicht van moslims. Volgens het Arabisch kan zelfs van niet-moslims 
worden gezegd dat ze een jihād uitvoeren tegen moslims, zoals de koran zegt: 

 
“En Wij hebben de mens opgedragen goed te zijn voor zijn ouders. Maar wanneer zij 
met u twisten (jāhadā) om (anderen) aan Mij gelijk te stellen, waar u geen weet van 
hebt, gehoorzaam hen dan niet.” (29:8, zie ook 31:15) 

 
Hier wordt van de ongelovige ouders van een moslim gezegd dat zij een jihād tegen hem 
voeren om hem andere zaken dan de ene God te laten aanbidden. 

 

 Toen de Profeet Mohammed (v.z.m.h.) in Mekka woonde en er geen openbaring stond in 
de Koran met betrekking tot gevechten voeren, maakte de Koran nog steeds gewag van 
een jihād die de moslims deden. Dit  was in de betekenis van een spiritueel streven om 
nabijheid tot God te bereiken: 

 
“En degenen die zich zeer voor Ons inspannen (jāhadū), zullen Wij zeker leiden op 
Onze wegen. En Allah is waarlijk met degenen die goeddoen.” (29:69) 

 
Het gevolg van deze jihād is Gods leiding aan degenen die zich op Zijn wegen inspannen. 
 

 Het woord jihād wordt tweemaal precies in dezelfde betekenis gebruikt in een vorig vers 
in hetzelfde hoofdstuk: 
 

“En wie zich hard inspant (jāhada), spant zich in (yujāhidu) voor zichzelf (d.w.z. voor 
zijn eigen voordeel). Voorzeker, Allah staat boven behoefte van Zijn schepselen.” 
(29:6) 

 
Dit is een persoon die zich inspant, of jihād doet, om zichzelf te verbeteren. 

 

 En verder, voordat de koran zegt dat moslims moeten strijden in veldslagen, maakt het 
gewag van hun jihād om hun moeilijkheden geduldig te dragen onder de vervolgingen 
vanwege hun geloof; vervolgingen die hen dwongen te vluchten voor hun leven: 

 
“En waarlijk is uw Heer, voor degenen die vluchten nadat zij zijn vervolgd, en zich 
dan zeer inspannen en geduldig zijn, waarlijk is uw Heer daarna Beschermend, 
Barmhartig.” (16:110) 

 



Er wordt ten onrechte gedacht dat geduld tonen en het voeren van jihād twee 
tegengestelde zaken zijn. D.w.z., je kunt ofwel geduld kan tonen, d.w.z. niets doen, of 
jihād voeren. En er bestaat een misvatting dat in Mekka, vóór de verhuizing van de 
Profeet Mohammed naar Medina, de Koran aan moslims onderwees om alleen geduld te 
tonen (ṣabr), maar dat het in Medina deze leer veranderde en van hen eiste dat ze jihād 
voerden. Het hierboven aangehaalde vers toont aan dat deze opvatting verkeerd is, omdat 
het degenen die jihād doen beschrijft als geduldig. Geduldig zijn vormde ook een strijd of 
jihād. 

 

 En verder werd in Mekka aan moslims onderwezen: 
 

“En span u hard in (jāhidū) voor Allah met gepaste inspanning (jihād).” (22:78) 
 

Dit is een jihād om nabijheid tot God te bereiken. Het wordt hier ḥaqqa jihād genoemd, 
wat ‘gepaste’ jihād of jihād zoals het behoort te zijn betekent. 

 

 Een andere openbaring van Mekka luidt als volgt: 
 

“Dus gehoorzaam de ongelovigen niet, en span u in (jāhid) tegen hen met een 
machtige inspanning (jihād).” (25:52) 

 
Dit is een jihād die, zoals het vers zegt, tegen de ongelovigen moet worden gevoerd, maar 
niet door middel van het zwaard maar door middel van de koran. En het wordt hier ‘een 
machtige jihād’ genoemd. 

 
Bovenstaande twee verzen laten zien dat jihād, in de terminologie van de koran, de 
inspanning is om nabijheid tot God te bereiken en om je begeerten te bedwingen. Verder is 
jihad de inspanning om ongelovigen over te halen, niet door middel van geweld, maar via de 
waarheden en argumenten van de koran. 
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