
W I M R A V E N 

Ibn Sajjaad, of: is de eindtijd al geweest? 

WANNEER DE HEMEL SPLIJT, de sterren van hun plaats geraken, dezeeen 

uitbreken en de graven geruimd worden: dan komt een ziel te weten wat 

zij vroeger gedaan heeft en wat zij heeft verzuimd. 

Dit fragment uit de koran (soera 82:1-5) is een van de talloze pas

sages in dat boek waarin God waarschuwt voor de dag des oordeels. 

Die dag is ophanden en zal verschrikkelijk zijn: hemel en aarde worden 

veranderd, de bergen verpulverd, het zwerk wordt opgerold. De ge-

storvenen worden bijeenverzameld, en G o d zelf zal verschijnen om 

hen te richten. Iedereen zal individueel geoordeeld worden: niemand 

zal zich kunnen afkopen, niemand zal de schuldenlast van een ander 

kunnen dragen. Degenen die gestraft worden gaan naar de hel, de

genen die beloond worden naar het Paradijs. 

U i t de christelijke traditie zijn we gewend dat de jongste dag wordt 

voorafgegaan door een periode van rampspoed en strijd van kosmische 

dimensies: de eindtijd. Het bekendste boek hierover is de Openbaring 

van Johannes, dat in de bijbel is opgenomen. De christelijke eindtijd 

neemt inderdaad tijd in beslag, want Johannes geeft steeds een tijdaan-

duiding: een half uur, vijf maanden, 'een tijd en tijden en een halven 

tijd', en zelfs een duizendjarig rijk. 

In de koran is dat anders: de dag des oordeels staat centraal, maar 

een eindtijd ontbreekt. Er worden wel allerlei kosmische rampen aan-

gekondigd, maar die lijken geen duur te hebben: ze zijn alle samenge-

bald op de dag des oordeels zelf. Gebeurtenissen die als voortekenen 

van de jongste dag kunnen worden opgevat, zoals het beest dat uit de 

aarde te voorschijn komt, 1 en zelfs het losbreken van Jagoeg en M a -

goeg,2 mythische volkeren die tot dusverre door een wal ergens in de 

Kaukasus worden tegengehouden, vinden bij nadere beschouwing alle

maal op die ene dag plaats. 

De koran kon blijkbaar putten uit het rijke eindtijdrepertoire van 

1. Koran 27:82. 

2. Bij ons bekend als Gog en Magog. Koran 21:96 en 18:83-100. 
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