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liefde

HERVORMER ONDER DE MOSLIMS

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a (1835-1908).
De Beloofde Messias en Mahdi, Stichter van de
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. ‘God heeft
mij gezonden om de band tussen God en de mens
te herstellen door ware liefde en oprechtheid in de
harten der mensen aan te kweken; de waarheid te
vestigen en godsdienstoorlogen teniet te doen.’

Messias geloofden en daarom werden vervolgd.
Zij verkeren in dezelfde positie. Zij geloven
de Beloofde Messias en worden vervolgd.
Hun geloofspunten zijn: de Eénheid van
God. Hij wordt Allah genoemd en is een
Levende God, Die ook thans tot de mensen
spreekt; de engelen van God; het geloof in
de geopenbaarde oorsprong van de heilige
Schriften en de waarachtigheid van alle profeten.
Zij geloven dat Jezusa van de dood aan het
kruis werd gered en op hoge leeftijd onder
de verloren stammen van Israël in Kasjmir
is overleden.
Mohammads was de laatste wetgevende
profeet voor de gehele mensheid. Hij voorspelde
de tweede komst van Jezusa (een niet-wetgevende profeet) van onder de moslims.
Zij geloven in het hiernamaals, met een tijdelijke hel en een eeuwig paradijs, en in ‘taqdier’,
de ‘maat der dingen’; een wet die in de gehele
schepping werkzaam is en waardoor elk ding
zijn specifieke eigenschappen bezit.
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Naar aanleiding van Goddelijke openbaring
verklaarde Hazrat Ahmada in  dat hij de
Beloofde Messias en Mahdi was, wiens komst
was voorspeld door de heilige Profeet van de
islaam, Mohammads en wiens komst was voorspeld in de geschriften van andere godsdiensten.
Zijn volgelingen geloven dat zoals de komst van
Eliasa was vervuld in de persoon van Johannes
de Dopera, de tweede komst van Jezusa in geestelijke zin was vervuld in de komst van Hazrat
Mirza Ghulam Ahmada.
Ahmadiyya Moslims zijn geen zogenaamde
fundamentalisten of fanatici. Hun regel is ‘Er is
geen dwang in de godsdienst’ (Qor’aan, :).
Zij houden zich alleen met het geloof bezig en
niet met politiek. Zij willen niemand iets opdringen en streven naar goede kontakten met al hun
medemensen. Hun motto is ‘Liefde voor iedereen, haat voor niemand.’
Zij zijn moslims die, vreemd genoeg, door
andere moslims worden onderdrukt en vervolgd,
ondanks het feit dat zij precies volgens de leer
en voorschriften leven. Zij kunnen worden vergeleken met de vroegere christenen, die in de
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De redding van Jezusa

Vader, ik dank U dat Gij mij hebt verhoord,
doch ik weet, dat Gij mij altijd verhoort.
[Johannes Evangelie, 11:42]
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nog erger: rook van de punt van een brandende sigaret bevat  maal zoveel giftige
gassen en  maal zoveel ammoniak als de rook die geïnhaleerd wordt.
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Rondom de moskee
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op het omslag:

Qadiani’s en Lahori’s. Het verschil tussen Qadiani Ahmadi’s en Lahori
Ahmadi’s. Toespraak voor radio Rapar, Paramaribo, Suriname, juni 
door Hazrat Khalifatul Masieh , Hoofd van de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap
Allahu mahabba (God is liefde), kalligrafie van Ilias Ziat (Damascus, 1996). Deze uitdrukking vindt
men vaak aan de ingang van christelijk-arabische kloosters in het Midden-Oosten. (Bron: Oosterse
christenen binnen de wereld van de islam, Kok Kampen 1997).

links:

Yusuf wordt gered uit de put. Miniatuurschildering uit een 16e eeuwse manuscript van Hazrat
Jamir’s (1414-1492) dicht epos Haft Awrang (‘De Zeven Tronen’, perzisch), gemaakt in opdracht

van Sultan Ibrahim Mirza (1501-1732) van de Safawiden Dynastie in Iran. Zoals God Yusufa redde
uit de put, werd Abrahama gered uit het vuur waarin hij werd geworpen, Jonasa uit de buik van de

vis en Mohammeds meerdere malen van de plannen van zijn vijanden. Zo ook redde God Jezusa van
de dood aan het kruis (blz.12). Het verhaal van Yusufa en Zulaykhar behoort bovendien tot de meest
gevierde liefdesverhalen uit de islamitische literatuur. Bron: M.S. Simpson Persian Poetry… Londen
In de tekst komen de volgende afkortingen voor:
s) sallallaaho aleyhi wa sallam: ‘mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn’
a) aleyhissalaam: ‘vrede zij met hem’
r) radiallaaho anho/ha: ‘moge Allah welbehagen hebben in hem /haar’
Arabische woorden worden zo veel mogelijk fonetisch weergegeven.
Referenties uit de heilige Qor’aan worden aangegeven door (soera:vers).
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[redactie]

Abdul Hamid van der Velden
Hoofdredacteur

In dit derde millennium van onze tijdrekening belijdt, zoals ons
wordt verteld, meer dan de helft van de wereldbevolking, die zo’n
zes miljard mensen bedraagt, de een of andere godsdienst. Toch
schijnt godsdienst te zijn verdwenen uit de dagelijkse gang van
zaken en lijkt in dit hoofdstuk van het menselijke leven een bijkomstigheid te zijn geworden.
Niet dat er in de wereld geen godsdienstige
activiteit is – want we horen veel over acties
die plaatsvinden in de naam van de godsdienst – maar eerder dat de kern ervan is
weggenomen, waardoor er een leeg, levenloos omhulsel overblijft dat door sommigen
wordt uitgebuit. Wat we daarom van godsdienst waarnemen is op een zo smakeloze
manier gemangeld tussen politieke aspiraties
van ideologische demagogen en de ego’s
van individuen, dat het residu hiervan een
complete aanfluiting is van de nobele idealen
die godsdiensten eens op deze aarde hebben
gevestigd. Godsdienst is een werktuig voor
zelfbevordering geworden in plaats van een
werktuig voor innerlijke vooruitgang.
Dit wordt ook weerspiegeld in het menselijke gedrag, want menselijk gedrag verraadt
gemakkelijk iedere oppervlakkige aanspraak
op vroomheid. We kunnen waarnemen dat
moreel gedrag, een manifestatie van de menselijke overtuiging, snel aan het verdwijnen
is. Als aldus de uiterlijke expressie van de
godsdienst verdwijnt, dan is dit een zeker
teken dat de innerlijke strijd van het geweten
al-islaam

zijn deugdzame werking verliest en spoedig
zal imploderen in een niets. Zulk een microkosmische catastrofe heeft grote gevolgen
voor de macrokosmische toekomst van de
mensheid.
De haast om uit deze calamiteit voordeel te
behalen is maar al te duidelijk en vormt een
parodie van grote omvang. Zij begraaft ware
godsdienst onder grote aantallen geestelijken
die er aanspraak op maken zijn integriteit te
beschermen. Hun geloof is zo afgedwaald
van de zuivere oorsprong van godsdienst dat
zij niet het hoofd kunnen bieden aan zowel
wetenschappelijk onderzoek, als de menselijke rede. Dit is in zichzelf voldoende bewijs
voor hun afdwalen, en de hieruit voortvloeiende verandering in trouw, van trouw aan
georganiseerde godsdienst naar trouw aan
atheïsme en agnosticisme lijkt in de lijn der
verwachting te liggen. Rede dwingt iemand
te aanvaarden of te verwerpen, en ook godsdienst kan aan dit zwaard des oordeels dat op
alle menselijke acties van toepassing is, niet
ontsnappen. Of men dit nu het resultaat van
evolutie noemt, of een goddelijke gift, het feit

blijft dat dit werktuig van de rede ertoe strekt
de mens tot voordeel te zijn. Hieruit volgt
dat de oorspronkelijke boodschappen en
leerstellingen van godsdiensten tenminste de
menselijke rede moeten hebben bevredigd,
anders zouden zij weinig aanhangers hebben verworven en slechts korte tijd hebben
bestaan. De diepe waarheid en overeenstemming van de oorspronkelijke godsdienstige
leerstellingen met de menselijke natuur kan
vandaag worden afgemeten aan de invloed
die zij zelfs nu uitoefenen, ondanks het feit
dat zij door mensenhanden en de tand des
tijds zijn aangetast.
Hoewel veel hedendaagse godsdiensten
slechts een enkele vonk van zulke waarheid te zien geven, is het toch deze vonk die
vandaag mensen aantrekt. De woorden van
godsdienstige geschriften en van de profeten
zijn immens aantrekkelijk door hun waarheid, en het is deze waarheid die door opportunisten en anderen wordt afgetapt en wordt
aangeboden tezamen met louter vergulde
aanbiedingen onder het vernis van godsdienstige dogma’s. Dit herinnert ons aan het
soefi gezegde: Het is slechts omdat er zoiets is

als echt goud, dat de mensen worden bedrogen
door hun namaak.
Maar hoe staat het met het ware goud, de
werkelijke geestelijke schatten? Zijn zij
voorgoed verloren? Zulk een situatie zou
irrationeel zijn. Als de mens vandaag bestaat,
bestaat ook zijn Schepper, en als de mens leiding nodig heeft dan zal zijn Schepper deze
zeker uit Zijn barmhartigheid verschaffen.
Als voor dit tijdperk een profeet is gezonden,
dan zal hij zeker dezelfde kracht van logica
in zijn argumenten tonen als de profeten
vóór hem deden. Zijn boodschap moet ook
rationeel zijn en de menselijke natuur aanspreken. Hij moet ook mensen rondom zich
verzamelen ten teken van zijn waarachtigheid, en zijn gemeenschap moet tegen alle
tegenstand weerstand bieden en verder moet
haar gedrag een afspiegeling zijn van haar
innerlijke overtuiging en de waarheid van
haar geloof. Zulk een gemeenschap moet een
beroep doen op de menselijke logica en het
moet dus slechts zinvol zijn deze gemeenschap te volgen.
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Het belang van Djomo’ah
(het Vrijdaggebed)
Murabbi Naeem Ahmad Warraich
imaam van de Mobarak Moskee

O, gij die gelooft! Wanneer op Vrijdag de
oproep tot het gebed is uitgezonden, haast
u dan Allah gedachtig te zijn en verlaat de
handel. Dit is beter voor u indien gij het
weet. En als het gebed geëindigd is,
verspreidt u dan over het land en zoekt
naar Allah’s genade, en gedenkt Allah vaak,
opdat gij moogt slagen. Maar indien zij
koopwaar of enig vermaak zien, gaan
zij er haastig heen en laten u staan, Zeg:
Hetgeen bij Allah is, is beter dan vermaak
en handel, en Allah is de beste Onderhouder. (62:10-12)

Iedere godsdienst heeft een speciale dag voor
een speciale gebedsdienst. Zo hebben de
Joden bijvoorbeeld de Zaterdag, de christenen de Zondag en de Islam heeft de Vrijdag.
Het Arabische woord Djomo’ah (Vrijdag)
betekent ‘bij elkaar komen’. Hoewel het
voor Moslims verplicht is om vijf keer per
dag in de Moskee gebed te doen, moeten de
Moslims één keer per week in een DjamiaMoskee (een speciale moskee waar alle
Moslims samenkomen) het gebed houden.
De filosofie hierachter is, dat de hoofdleer
van een religie is om een eenheid te scheppen. De Moslims van een stad moeten tenminste een keer per week samen komen om
elkaar te leren kennen. Dit is een manier om
liefde voor elkaar te creëren. In deze verzen
staat duidelijk dat elke Moslim op vrijdag
al-islaam

geboren en op een vrijdag het paradijs is binnen
gegaan en op een vrijdag hij eruit is gedreven
(Moslim).
Hazrat Abu Hurairar rapporteert dat de
Heilige Profeets heeft gezegd dat er op elke
Vrijdag een moment is, waarop God elk gebed
accepteert, dat op dat moment door een Moslim
wordt gedaan (Moslim).
Uit deze ahadith is het duidelijk dat de beste
dag van de week de vrijdag is.

zijn werk moet verlaten en naar de Djomo’ah
moet gaan om Allah te gedenken en wanneer
het gebed is afgelopen, moeten ze verder
gaan met hun werkzaamheden. Op deze
manier worden ook de werkzaamheden een
vorm van aanbidding. Dit is het een blijde
tijding voor de Moslims dat zij aan de ene
kant de zegeningen ontvangen van het verrichten van de Djomo’ah en aan de andere
kant hun werkzaamheden door God gezegend worden.
ahadith over het vrijdaggebed
Hazrat Abu Hurairar rapporteerd dat de
Heilige Profeets heeft gezegd dat de beste
dag van de dagen waarop de zon opkomt, de
Vrijdag is, omdat Adama op een vrijdag is

De Heilige Profeets heeft ook over de
Djomo’ah gezegd, dat de dag van de Djomo’ah
als een Ied is voor de Moslims.
Ibn Omarr heeft gezegd, dat de Heilige
Profeets heeft gezegd, dat elke Moslim die
naar de Djomo’ah gaat een bad moet nemen
(Bukhari).
De Heilige Profeets heeft ook gezegd dat
als iemand nieuwe kleren heeft, hij die moet
gebruiken en als iemand parfum heeft, hij dat
ook moet gebruiken.
Dus wij moeten ons best doen om tijd vrij
te maken voor de Djomo’ah, en als iemand
een echte reden heeft en niet elke vrijdag
naar de Djomo’ah kan gaan, moet hij proberen om elke tweede Vrijdag te gaan en
als zelfs dat niet mogelijk is, dient hij ten-

minste elke derde Vrijdag de Djomo’ah bij
te wonen. De Heilig Profeets heeft namlijk
ook over de Djomo’ah gezegd dat als iemand
een Djomo’ah mist, een deel van zijn hart
donker wordt en als hij twee Djomo’ah’s
achtereen mist, een tweede gedeelte van
zijn hart donker wordt en als iemand drie
Djomo’ah’s achter elkaar mist, zijn hele hart
donker wordt. De betekenis hiervan is, dat
als een Moslim niet om zijn geloof geeft, hij
geen echte Moslim is, maar als iemand een
echt probleem heeft, hij hooguit één of twee
Djomo’ah’s kan missen. In Europa is het vrij
moeilijk voor een Moslim om de Djomo’ah
bij te wonen, maar iemand die het echt wil,
die kan het ook. Met de Zegeningen van
God hebben wij namelijk veel voorbeelden
van Ahmadies, die hun agenda op zo’n
manier hebben ingedeeld, dat zij tenminste
elke derde Djomo’ah kunnen bijwonen.
Hazrat Abu Hurairar rapporteert dat de
Heilige Profeets heeft gezegd dat op vrijdag,
de engelen aan de deur van de moskee staan en
dat ze alle namen registreren van hen die als
eerste komen en de Heilige Profeets heeft gezegd
dat diegenen die als eerste komen als hen zijn,
die een kameel offeren en zij die later komen
zijn als hen die een koe offeren en zij die daarna
komen zijn als hen die een schaap offeren en
zij die daarna komen zijn als hen die een kip
offeren en zij die daarna komen zijn als hen die
een ei offeren. En wanneer de Imam met zijn
april 2002
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Goetba begint, sluiten zij hun registers en gaan
zij naar de Goetba luisteren.
Als iemand dus de hele Vrijdag vrij is, dient
zo iemand vroeg naar de moskee te gaan.
Het moet geen gewoonte zijn dat als iemand
vrij is om ruim op tijd naar de moskee te
gaan, hij vlak voor de Goetba binnenkomt.
Hazrat Jabirr rapporteerd dat op een dag
iemand de Moskee binnenkwam toen
Mohammads al bezig was met de Goetba.
Mohammads vroeg hem of hij al had gebeden waarop hij negatief beantwoordde.
Mohammads zei toen dat hij eerst twee
rakaat moest verrichten.
de Beloofde Messiasa over
het vrijdaggebed
De Djomo’ah is als een Ied, maar de meeste
mensen zijn zich niet bewust van deze Ied.
Zij dragen nieuwe kleding voor de andere
Ieds, maar voor deze Ied komen ze met vuile
kleren. Volgens mij is deze Ied beter dan
de andere Ieds. Soera Djomo’ah is speciaal
voor deze Ied. Voor deze Ied is er een Qasr
al-islaam

(ingekorte) Namaz en vrijdag is die dag,
waarop op het tijdstip van het Asr-gebed,
Adama is geboren. Ook is de openbaring van
de Qor’aan op die dag beëindigd. (Malfozaat
deel , p. ).
De Beloofde Messiasas heeft tevens een speciale brief naar de regering gezonden om de
Vrijdag vrij te geven voor de Moslims.
algemene informatie over Djomo’ah
Elke persoon die naar de Djomo’ah komt
dient een bad te nemen. Zo kwam op een
dag iemand direct van zijn werk, waar hij
vuil was geworden, naar de Djomo’ah en
Hazrat Umar ra zei dat het beter was als die
persoon eerst een bad had genomen.
¬ Als iemand ruim op tijd in de moskee is,
dient hij vier rakaat soenna te verrichten.
¬ Als iemand de moskee binnenkomt wanneer de Goetba is begonnen dient hij twee
rakaat soenna te verrichten.
¬ Als de Djomo’ah en het Asr-gebed worden
gecombineerd dient iedereen twee rakaat
soenna te verrichten.
¬ Het is gewenst dat alle luisteraars zich
naar de Imam richten.

Djomo’ah in Baitunnoer, Nunspeet.
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Het verhoren van Jezusa’
gebed: ‘Laat deze beker
aan mij voorbijgaan’.
Jalaluddin Shams (-),
Van - imam van ‘The London Mosque’
De episode voorafgaand aan de kruisiging wijst er duidelijk op
dat Jezusa van de kruisdood zou worden gered. God verhoort de
gebeden van Zijn dienaren en redt hen uit alle benauwenissen en
schenkt hen succes ondanks tegenstand en vijandschap. In dit
geval wordt Jezusa gered van de vervloekingsdood aan het kruis.
Het onderstaande artikel is ontleed aan het boek Waar stierf Jezus
van wijlen imaam Jalaluddin Shams, waarvan tussen 22 maart
en 1 april ter introductie van de nieuwe uitgave, 500 exemplaren
onder Nederlandse belanghebbenden werden verspreid.
het gebed van Jezus
Toen Jezus verkondigde de Messias te zijn
nam hij alle voorzorgsmaatregelen voor zijn
persoonlijke veiligheid. Op bepaalde tijdstippen gelastte hij zijn discipelen dat zij niemand zouden vertellen, dat hij de Christus
was. Matth. :) Een andere keer, toen zijn
tegenstanders beraadslaagden hem te doden,
wandelde hij niet meer vrij onder de joden,
maar ging van daar naar een landstreek nabij
de woestijn. (Joh. : -) Zelfs verborg hij
zich voor hen. (Joh. :) Toen hij de vastberadenheid van zijn tegenstanders kende
om zijn werk door geweld of zelfs door hem
te doden stop te zetten, trok Jezus met zijn
discipelen naar een geheim oord. (Joh. : ) Daarop kwam hij te weten dat Judas hem
zou verraden en dat hij weldra in hechtenis
genomen zou worden. Er was geen enkele
redding dan door met grote nederigheid te
bidden en zijn voorhoofd te plaatsen op de
al-islaam

drempel van God, Die alleen de plannen van
zijn vijanden kon verijdelen door hem uit de
klauwen des doods te verlossen.
Uit Mattheüs , Marcus  en Lucas 
blijkt dat Jezus met enige van zijn discipelen
naar Gethsemane ging en hen verzocht te
bidden. Zij vielen echter in slaap en Jezus
wekte hen tweemaal zonder gevolg. Hij bad
in grote nederigheid het volgende:
Abba, Vader, alles is U mogelijk; laat deze
beker aan mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil,
maar Uw wil geschiede. (Marcus :)
Op deze wijze bracht hij het grootste gedeelte van de nacht in ernstig gebed door en speciaal toen een engel uit de hemel hem verscheen, wat een teken was van de aanvaarding van zijn gebed, bad hij nog ernstiger,
en zijn zweet viel als grote druppels bloed ter
aarde. (Lucas :)

De kern van het gebed van Jezus was dat hij
van de dood zou worden gered. Niet omdat
hij vrees koesterde om zijn leven voor God
op te offeren, maar opdat Gods wil aangaande Zijn afgezant zou mogen worden vervuld
tegen de wil van zijn vijanden in. Dit is naar
mijn mening de betekenis van Jezus’ gebed:
Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede. Had
Jezus gedacht dat zijn kruisdood Gods wil
was, dan had hij nooit gebeden: Alle dingen
zijn U mogelijk, neem deze beker van mij weg.
Met andere woorden de beker van de dood,
die zijn tegenstanders hem wilden laten drinken.
de beker werd weggenomen
Wij geloven dat voornoemd gebed door God
werd verhoord, en wel om de volgende redenen:
. Jezus zegt zelf dat God zijn gebeden verhoorde: Vader ik dank U dat Gij mij hebt verhoord, doch ik weet dat Gij mij altijd verhoort.
(Joh. :) Ook raadt hij anderen steeds aan
te bidden en zegt dat God hun gebeden zal
verhoren. (Marcus :) Ook zegt hij: welk
mens is er onder u, die als zijn zoon hem bidt
om brood, hem een steen zou geven, of als hij
hem bidt om een vis, hem een slang zou geven?
(Matth. :-) Indien Jezus’ eigen gebed,
dat in doodstrijd met zo’n hevigheid en
oprechtheid werd geuit, om zo een gewichtige zaak als de dood, op een uiterst afschuwelijke wijze van de hand werd gewezen,
dan zouden zijn bevelen, dat zijn discipelen
moesten bidden om hetgeen zij behoefden en
de bewering dat zij zouden worden verhoord,
absoluut doelloos lijken. Daarom blijft er
geen andere keus dan te geloven dat God
zijn gebed verhoorde en hem redde van de
vervloekingsdood.
. Betreffende het aanvaarden van zijn gebed
kunnen de volgende teksten uit de Psalmen
worden geciteerd: Want honden hebben mij
omringd en een bende boosdoeners heeft zich
rondom mij gevoegd, zij hebben mijn handen
en voeten doorgraven... maar Gij, Heer, wees
niet verre: mijne sterkte, haast U om mij te

helpen...Want Hij heeft niet veracht noch versmaad de ellende des armen en Zijn aangezicht
niet voor hem verborgen, en toen hij tot Hem
riep, hoorde Hij het. (Psalm :-)
Ook in Psalm  lezen wij: De rechtvaardige
moet veel lijden, maar de Here helpt hem uit
dit alles. Hij bewaart al zijn beenderen, dat niet
één daarvan gebroken wordt.
In Johannes :- worden beide Psalmen
op Jezus betrokken. De tweede toont
ook duidelijk aan dat de beenderen van
Jezus onaangetast bleven, terwijl wij in de
Evangeliën lezen, dat de beenderen van twee
misdadigers, die met Jezus gekruisigd werden, werden gebroken. Alzo heeft God, zijn
gebed verhorende, hem van de vervloekingsdood gered.
. Jezus zelf geloofde dat God zijn gebed had
verhoord. Toen hij dan ook, aan het kruis
genageld zonder een schijnbare kans op
redding, zijn toestand inzag, raakte hij voor
het eerst in vertwijfeling, die zich uitte in de
wanhopige schreeuw: Mijn God, mijn God,
waarom hebt Gij mij verlaten? (Matth. :)
Maar God had hem niet verlaten. Hij had
een middel bereid tot zijn verlossing. Indien
wij echter aannemen dat hij wel aan het
kruis stierf, moeten wij geloven dat God
hem verlaten had, wat in absolute tegenspraak is met zijn woorden: Zie, de ure komt
en is alreeds gekomen, dat gij verstrooid zult
worden, elk naar het zijne, en mij alleen laten.
Maar ik ben niet alleen, want de Vader is met
mij. (Joh. :)
. Alle geschriften zijn het er over eens, dat
God de gebeden van de rechtvaardigen verhoort, maar niet die van de bozen, noch die
van Zijn vijanden. Zie bijvoorbeeld Psalm
: en :-, Jeremia : en Job :.
Ook lezen wij in Johannes :: Wij weten
dat God de zondaren niet verhoort, maar wanneer een man godvruchtig is en Zijn wil doet,
hem verhoort Hij.
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Of welk mens is er onder u,
die als zijn zoon hem bidt om
een brood, hem een steen zou
geven? (Matth. 7:9-10)

Indien wij dan ontkennen dat God de gebeden van Jezus verhoorde, hebben wij geen
andere keus dan te geloven dat Jezus een
zondaar was en geen rechtvaardige, die Gods
wil deed. En om dit te geloven van Jezus, een
profeet van God, is waarlijk godslastering. In
Hebreeën lezen wij omtrent het gebed van
Jezus: … en hij heeft in de dagen zijns vlezes,
gebeden en smekingen met een sterk geroepen
tranen geofferd aan Degene, Die hem uit de
dood kon redden en is ook wegens zijn godvrezendheid verhoord. (Hebreeën :)
Zo werd het plan van de joden verijdeld en
God redde Jezus, een rechtvaardig en godvrezend mens, van de vervloekingsdood.
was Jezus een vervloekte?
Jezus zei tot zijn tegenstander: Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, gij die
het Hemelrijk toesluit voor de mensen! Gij
komt er immers niet in en wie er in willen, laat
gij er niet ingaan. (Matth. :)
Wederom zei hij: … wie niet gelooft zal veroordeeld worden. (Marcus : )
Nu geloofden de Farizeeën, dat zij Jezus een
vervloekingsdood hadden doen sterven, en
als dit waar is (en Paulus getuigt ervan), dan
hadden zij volgens hun eigen wet bewezen
dat Jezus een valse profeet was en dat zij er
goed aan hadden gedaan hem te verwerpen.
Zij zullen er daarom niet voor worden verdoemd. Volgens de werkelijke betekenis van
het woord vervloekt kan een vervloekte geen
profeet en geliefde van God zijn, omdat een
persoon niet vervloekt kan zijn zonder dat
hij door God verstoten is en zijn hart leeg is
van Gods liefde en kennis, ofwel wanneer hij
al-islaam

… die Hij zal liefhebben en
die Hem zullen liefhebben.
(Qor’aan 5:55)

buiten Gods genade en barmhartigheid staat.
Hij zou zondig moeten zijn als Satan en in
vijandschap met God; om deze reden wordt
Satan ‘de Vervloekte’ genoemd. Hoe kunnen
wij dan van een rechtvaardig mens als Jezus,
die beweerde het licht van de wereld en de
geliefde van God te zijn, geloven dat hij door
God vervloekt was, geen betrekking met
Hem had en dat zijn hart vol zonde en ongeloof was? Met deze feiten voor ogen moeten
wij de mogelijkheid van Jezus’ kruisdood, die
hem tot een vervloekte zou hebben gemaakt,
wel verwerpen.
de opstanding van de heiligen
Het derde argument, dat aantoont, dat
Jezus niet aan het kruis stierf, vinden wij in
Mattheüs :-: … en de graven openden
zich en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt en gingen uit de
graven, na zijn opstanding, en kwamen in de
heilige stad en verschenen aan velen.
Het is duidelijk dat het bovenvermelde niet
letterlijk kan worden opgevat, want als het
werkelijk gebeurd was, zouden wij zeker
gangbare verwijzingen naar zo’n buitengewoon, onovertroffen en bovennatuurlijk
gebeuren kunnen vinden. Dit is echter niet
het geval en Mattheüs is de enige schrijver
die er over spreekt, terwijl de andere drie er
met geen woord over reppen. Was het een
feit geweest, dan had het de joden een prachtige kans gegeven die opgestane heiligen te
ondervragen omtrent de waarheid van Jezus
Christus, en als ze voor hem hadden ingestaan, zouden de joden hem zonder meer
hebben aanvaard. Thomas Paine zegt over
dit verhaal: Het is gemakkelijk een leugen te

verzinnen, maar het is moeilijk de leugen te
staven nadat zij is geuit. De schrijver van het
Evangelie van Mattheüs had ons moeten vertellen, wie die opgestane heiligen waren, die
de stad introkken en wat er nadien met hen
gebeurde, en wie hen eigenlijk zag – want hij
mist de moed om te zeggen dat hij ze zelf
aanschouwde – of ze naakt waren, of vrouwelijke en mannelijke heiligen, of, indien gekleed,
waar ze hun kleren vandaan haalden; of ze
naar hun vroegere woonsteden trokken, zich
hun mannen, vrouwen en bezittingen weer
toeëigenden, en hoe ze werden ontvangen. Het
is inderdaad vreemd dat een leger heiligen tot
het leven terug zou keren terwijl niemand wist
wie ze waren, of wie hen zag en dat verder geen
woord over de zaak wordt gezegd, ook niet door
de heiligen zelf! (Thomas Paine, The Age of
Reason, Londen )
Indien het de profeten waren geweest die
(naar ons is vermeld) vroeger over deze
dingen hadden geprofeteerd, zouden zij
juist zeer veel te zeggen hebben gehad.
Ze zouden ons uitgebreid kunnen hebben
ingelicht en er zouden ons profetieën nagelaten zijn met voetnoten en commentaren,
die tenminste iets beter waren geweest dan
die wij nu bezitten. Als het Mozes, Aäron,
Jozua, Samuel en Daniël waren geweest,
zou er geen onbekeerde jood in Jeruzalem
zijn overgebleven, en als het Johannes de
Doper en de heiligen van de toenmalige tijd
waren geweest, zou een ieder hen hebben
herkend en zouden zij met hun prediking
alle andere apostelen in de schaduw hebben
gesteld. Doch in plaats hiervan zijn deze
heiligen slechts als het braaksel van Jona’s vis
in de nacht ontstaan om zonder enig doel ’s

morgens in het niet te verdwijnen. Indien wij
deze tekst letterlijk zouden aanvaarden, zouden wij ongetwijfeld met bovengenoemde
vragen worden geconfronteerd.
De waarheid van de tekst ligt echter
volgens Hazrat Ahmad in het feit, dat deze
aanhaling duidt op een door zekere rechtvaardige lieden ontvangen visioen, en het
is bekend dat dergelijke visioenen kunnen
worden uitgelegd, zoals Jozef de droom van
Farao uitlegde. Een interessant feit is, dat wij
kunnen lezen in het Arabisch boek Tatir-ulAnam, dat meer dan  jaar geleden door de
grote autoriteit op het gebied van visioenen,
Sheikh Abdul-Ghani Nablusi, werd geschreven, op blz. :
Indien iemand in een droom doden uit hun
graven ziet komen en huiswaarts gaan, is de
uitleg hiervan dat een groot man uit gevangenschap wordt bevrijd en gered.
Omdat nu dit visioen ten tijde van de
opstanding werd gezien, is de gevolgtrekking
duidelijk, dat zijn dood slechts schijn was en
dat, door de bewusteloosheid die zijn vervolgers deden denken dat hij dood was, zijn
redding uit het graf waarin hij was gelegd
ten uitvoer was gebracht. Dit visioen dus, dat
aan zekere godvrezende lieden was getoond,
openbaarde hun dat Jezus niet aan het kruis
was gestorven, maar als een gevangene in het
graf lag, van waaruit hij ontsnapte naar een
veilig oord.
In het volgende nummer van Al-Islaam wordt de
opstanding van Jezus uit zijn graftombe beschreven, en zijn reis naar de ‘verloren stammen Israëls’
via Afghanistan naar Kasjmir.
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Harde feiten over roken
Drs. M. Amjad

In Nederland rookt 34% van de volwassen bevolking. Verdeeld naar geslacht is dit 37% van de
mannen en 31% van de vrouwen. (Bron: Stichting
Volksgezondheid en Roken (StiVoRo)
Van de jongeren (15-19 jaar) rookt bijna 45%.
Er lijkt een trend waarneembaar onder jongeren
van 13-14 jaar eerder te beginnen met roken. Er
zijn geen verschillen tussen jongens en meisjes.
(Bron: Huisartsen College 1999, nr. 6)

Van alle mensen die longkanker krijgen,
heeft % gerookt. Van alle mensen die in
Nederland doodgaan aan longkanker heeft
van de mannen % gerookt en van de vrouwen %. Ruim eenderde van de mensen
met hart- en vaatziekten heeft gerookt (Bron:
Wereldgezondheidsorganisatie -)
Roken is de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland.
Geschat wordt dat % van de totale sterfte
(. doden per jaar) toegeschreven kan
worden aan roken (Bron: Volksgezondheid
Toekomst Verkenning )
¬ Wereldwijd sterven jaarlijks , miljoen
aan de gevolgen van tabak. Dat zijn maar
liefst . sterfgevallen per dag. Van alle
mensen die nu leven zullen er  miljoen,
ofwel ruim %, sterven aan de gevolgen van
roken. (Bron: )
¬ In Nederland overlijden elk jaar rond de
. mensen aan aandoeningen die vooral
een gevolg zijn van het roken.( Jeugdwerknet
Nederland)
¬ Van elke vier rokers overlijdt er één vroegal-islaam

tijdig door het roken. Nederland telt op dit
moment .. rokers, dat betekent dat
op de lange duur totaal .. van hen
door roken zullen overlijden. (Jeugdwerknet
Nederland)
¬ Je bent lichamelijk verslaafd wanneer je
lichaam aan de nicotine die in de sigaret
zitten gewend is. Je lichaam vind het zo
gewoon dat deze nicotine binnen krijgt dat
hij er om gaat vragen als hij het niet meer
krijgt. Een uur nadat je je laatste sigaret heb
gerookt is het nicotine gehalte in je bloed
voor de helft gedaald. Je lichaam vraagt
meer. Wanneer je een sigaret opsteekt heeft
de nicotine  seconden nodig om een effect
te bezorgen in de hersenen. (Jeugdwerknet
Nederland)
¬ Wanneer je lichaam wel vraagt om nicotine maar het niet krijgt kan je last krijgen
van ontwenningsverschijnselen. Je krijgt
een onbehaaglijk gevoel. De ontwenningsverschijnselen zijn in het begin het hevigst,
na een paar dagen zwakken ze al af. Alleen
van onrust en moeite bij het concentreren

kan je langer last van hebben. (Jeugdwerknet
Nederland)
¬ Uit een Amerikaanse studie is gebleken
dat door passief roken ofwel de blootstelling
aan omgevingstabaksrook het risico op longkanker met circa % toeneemt (-)
¬ Ongeveer de helft van alle rokers overlijdt
door een ziekte veroorzaakt door sigaretten.
(http://www.stivoro.nl/algemeen/publicat/
medcont/index.htm” # inhoudsopgave (
artikelen) –  nr.  ⁄  juni )
¬ Niet alleen bleek roken verantwoordelijk
voor longkanker maar ook voor vele andere
tumoren. Momenteel wordt aangenomen dat
ongeveer % van de kankers toe te schrijven is aan roken. (http://www.stivoro.nl/
algemeen/publicat/medcont/index.htm” #
inhoudsopgave ( artikelen) –  nr.  ⁄ 
juni )
¬ Behalve verkleuring van de tanden door
nicotine- en teeraanslag kan tabaksgebruik,
in het bijzonder het roken van sigaretten,
leiden tot een veelheid van aandoeningen
van het mondslijmvlies en het parodontium.
(http://www.stivoro.nl/algemeen/publicat/
medcont/index.htm” # inhoudsopgave (
artikelen) –  nr.  ⁄  juni )
¬ Bij vergelijkend onderzoek onder ééneiïge en twee–eiïge tweelingen door het
National Cancer Institute in Maryland ()
is gebleken dat bij het ontstaan van longkanker erfelijke factoren géén rol spelen.
Nagenoeg alleen tabaksrook is bepalend voor
het ontstaan van de ziekte ( Info, ⁄ uit:
Berliner Morgenpost  augustus ).
¬ Onderzoekers van de John Hopkins
University School of Medicine hebben aangetoond dat tabaksrook schade veroorzaakt
aan het  gen dat verantwoordelijk is
voor de bestrijding van kankercellen in het
lichaam. Het onderzoek werd gepubliceerd
in de New England Journal of Medicine van
 maart  (Trouw,  maart )
¬ Tabaksrook tast de doorbloeding aan. Dat
kan leiden tot een menigte ziekten, van tandbederf tot impotentie. Maar ook tot rugklachten als gevolg van slechte doorbloeding van
de tussenwervelschijven (Flair en Gezond,

april 1995)
¬ Volgens tandarts Bert van Aalten is maar
liefst % van de mislukkingen bij het toepassen van implantaten terug te voeren op
een slechte mondflora als gevolg van roken
(Goois Weekblad, april )
¬ Ook de Weense professor Stackl, stelde
een belangrijk verband vast tussen roken en
impotentie (Privé,  juni )
¬ Roken veroorzaakt rimpels. Rokers hebben  tot  maal meer rimpels dan niet–
rokers. Dit komt doordat de rook een directe
invloed op de huid heeft en roken het bindweefsel aantast. Rokers hebben ook vaker
dan gemiddeld slaapproblemen. Als gevolg
daarvan zijn ze vaker betrokken bij ongevallen en hebben ze meer last van depressies
(Gezondheidsnieuws ⁄)
¬ Uit onderzoek van de psycholoog George
Spilich van het Washington College in
Maryland blijkt dat de invloed van tabaksrook op de werking van de hersenen fors
negatief is voor het reactievermogen, het
geheugen en de capaciteit om vitale informatie op te pikken uit een overvloed van
minder belangrijke details. In feite is roken
een gevaar voor weggebruikers en alle beroepen waar het aankomt op snelle reacties
zoals piloten en procesoperators. Uit testen
met een autosimulator bleek dat rokers %
meer botsingen hadden veroorzaakt dan
niet–rokers en , keer zo vaak inreden op
een andere auto dan niet–rokers. (Het Beste,
augustus )
¬ Uit Amerikaans onderzoek, gepubliceerd
in het blad New Scientist, bleek wederom dat
bijna alle niet–rokers (%) toch tabaksrook
binnenkrijgen. Dat blijkt uit de aanwezigheid van het afvalproduct cotinine in bloed
en urine. Zelfs bij % van de kinderen tussen twee maanden en elf jaar is blootstelling
aantoonbaar. (Gelderlander,  mei )
¬ Pasgeboren baby’s van wie de moeder
rookte tijdens de zwangerschap hebben
hetzelfde nicotinegehalte in hun bloed als
volwassen rokers en hebben de eerste dagen
van hun leven ontwenningsverschijnselen,
zo blijkt uit een nieuwe studie. De baby van
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een rokende moeder moet worden beschouwd
als een ex–roker, aldus Dr. Claude Hanet
van het universiteitsziekenhuis St. Luc in
Brussel. Bijna alles wat in het bloed van de
moeder terechtkomt wordt overgedragen aan
de foetus in de baarmoeder, inclusief alle
chemicaliën die in tabaksrook voorkomen.
Bij de Belgische studie waren  kinderen
betrokken. (Nieuwsblad van het Noorden, 
maart )
¬ Vaders die roken, lopen een groter risico
een kind te verwekken dat vóór zijn of haar
vijftiende jaar aan kanker overlijdt dan vaders
die niet roken. De meest waarschijnlijke
verklaring is dat roken de zaadcellen van de
man beschadigt. Dit concluderen Engelse
onderzoekers uit een studie van  Engelse
kinderen, die tussen  en  aan kanker overleden. Vaders die ten tijde van de
conceptie van hun kind een pakje sigaretten
per dag rookten, hadden  procent meer
risico op een kind dat later kanker krijgt dan
niet–rokende vaders. Bij twee pakjes per dag
was dat zelfs  procent meer. De onderzoekers van de universiteiten van Birmingham
en Oxford vonden geen verband tussen de
kans op jeugdkanker en roken door de moeder. Volgens onderzoeksleider dr. T. Soharan
betekent dit dat beschadigd sperma de meest
waarschijnlijke oorzaak van het verhoogde
risico is. Het onderzoek bevestigt andere studies in Engeland en de  naar de relatie tussen roken door de ouder(s) en jeugdkanker.
(de Volkskrant,  november )
¬ In Nederland zijn naar schatting  miljoen rokers.
¬ Sigarettenrook bevat meer dan . giftige stoffen,  van deze stoffen kunnen kanker veroorzaken.
¬ De bekendste gevaarlijke stoffen zijn:
nicotine, teer en koolmonoxide.
¬ Roken is vooral schadelijk voor je hart,
longen en bloedvaten.
¬ Ieder jaar sterven ± . Nederlanders
vanwege hun rookgedrag.
¬ Rokers vormen % van alle longkanker
gevallen en % van alle sterfgevallen door
kanker.
al–islaam

¬ Eén sigaret verhoogt de bloeddruk  tot
 mm Hg en vernietigt ongeveer  mg vitamine C in het lichaam
¬ Roken vermindert de zuurstoftoevoer naar
de hersenen, waardoor geheugen, concentratievermogen en reactievermogen minder
worden.
¬ Meer dan % van de chemicaliën in de
sigaret blijft na inhaleren in het lichaam achter
¬ Het verslavende middel nicotine verplaatst
zich naar de hersenen binnen  seconden
nadat de roker een trekje heeft genomen.
¬ Nicotine komt behalve in tabak vrijwel
alleen nog voor in onkruidverdelger
¬ Roken tijdens zwangerschap vertraagt
direct het groeiproces van het ongeboren
kind en verhoogt het risico op een spontane
abortus en beïnvloed levenslang de gezondheid van de baby.
¬ De totale schade door roken kost de
samenleving minstens  miljard gulden per
jaar.
¬ Al na  minuten in een rokerige ruimte,
krijgt een niet–roker last van een verhoogd
koolmonoxide gehalte in het bloed, een snellere hartslag en een hogere bloeddruk.
¬ De effecten van passief roken betekenen
een verlaging van de maximale bescherming tegen: oog– neus– en keelirritaties en
beschadiging van kleine luchtkanaaltjes in de
longen.
¬ Jaarlijks sterven er  mensen door passief roken.
¬ Baby’s van ouders die thuis roken lijden
vaker aan longaandoeningen
¬ Zijstroomrook (rook die voornamelijk
van het brandende eindpunt komt) bevat vijf
keer zoveel giftige gassen en  keer zoveel
ammoniak als de rook die geïnhaleerd wordt.
¬ Tijdelijke vergiftiging door zijstroomrook
kan dus sneller plaatsvinden in een gesloten
auto

Roken verhoogt het risico op volgende aandoeningen:
Longkanker.
Longemfyseem
hart- en vaatziektes
borstkanker
mond-, slokdarm- en andere vormen van kanker aan de luchtwegen
alle nog niet genoemde vormen van kanker
hersenbloeding
longontsteking
bronchitis
oogziekten (o.a. ziekte van Graves
rugklachten
oorklachten
vaatvernauwingen
COPD
Verminder kwaliteit van de ademhaling
Verminder werking van het immuunsysteem
Verslechter algemene lichamelijke conditie
impotentie (erectiestoornis)
onvruchtbaarheid
Vermindert de opnamecapaciteit van zuurstof in het bloed
Gebitsziekten
Verhoogt de kans op miskraam of beschadiging van de ongeboren vrucht
Lager geboortegewicht van kinderen
Lagere mentale vermogen (IQ) van kinderen
Verhoogt de kans op wiegendood bij rokende ouders
Schaadt de gezondheid van blootgestelde kinderen
Schaadt de gezondheid van anderen in de omgeving
Long van een volwassen niet-roker
Risico van ziekten door het drinken van vervuilde moedermelk

Roken veroorzaakt het volgende:
Verlies van smaakvermogen
Fysieke verslaving
Psychologische verslaving
Sociale verslaving
Verlies van smaakvermogen
Verlies van reukvermogen
Beperking relatiemogelijkheden
Stinkend lichaam
Stinkende adem
Stinkende kleren
Gele, onprettig uitziende handen
Vaarwel witte tanden!
Huid veroudert snel en geeft een veel ouder uitziend uiterlijk
Onfrisse lucht binnenshuis
Verhoogd brandgevaar
Long van een volwassen roker
Vuile muren en plafonds
Vuile meubelen, huisraad en stoffering
Vieze, stinkende asbakken
Risico van vergiftigen van kinderen door het inslikken van sigarettenpeuken
Geeft overlast aan anderen in de omgeving
Bederft de omgang met anderen
Bemoeilijkt kansen op een baan
Slecht voorbeeld voor opgroeiende kinderen
(http://www.nietrokers.nl/n/nnv.html” # NederlandseNietrokersvereniging CAN )

Liefde binnen het

Gevoelens kunnen groeien
op een zuivere en veilige
wijze.

islamitische huwelijk
De Lajnaat, Arnhem

De volgende tekst werd samengesteld door de Lajnaat (vrouwenafdeling) Arnhem van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap
over het thema van de boekenweek Liefde voor de boekenweek
tentoonstelling in de openbare bibliotheek van Enschede.
De tentoonstelling loopt van 13 maart t/m 7 april 2002

Allah zegt in de Heilige Qor’aan:
En dit is onder Zijn tekenen, dat Hij uit uw
midden echtgenoten voor u schiep, opdat gij
er rust in moogt vinden, en Hij heeft liefde en
tederheid onder u geplaatst. (.)
Onze Heer, maak onze echtgenoten en kinderen
tot een troost der ogen en maak ons een voorbeeld voor de godvruchtigen. (.)
De islaam geeft een praktische oplossing
voor ieder aspect van het leven, maar niet ten
koste van de rechten van iemand anders. De
islaam is de enige godsdienst die zijn leer tot
de gehele mensheid richt (mannen, vrouwen en kinderen) en niet tot alleen de man
of de vrouw. Indien nodig worden regels
alleen aan een man of vrouw gericht. Een
belangrijk aspect in het menselijk leven is
het vinden van een geschikte levenspartner.
Zowel mannen als vrouwen hebben binnen
de islaam het recht zelf een keuze te maken.
God vertrouwt de ouders toe het kind met
zorg en liefde op te voeden; hiertoe hebben ouders het beste met hun kind voor. Zij
begeleiden hun kind bij het maken van zijn
of haar keuzes als hij of zij daar behoefte aan
al-islaam

heeft.
gearrangeerd huwelijk
Gearrangeerde huwelijken binnen de islaam
zijn niet zoals het vaak gebracht wordt: ‘uithuwelijken’ in de betekenis van, een meisje
wordt zonder haar toestemming of zelfs
tegen haar wil gedwongen te trouwen. Dit
is, wanneer het voorkomt, direct in strijd met
het fundamentele principe dat zowel jongen
als meisje hun toestemming moeten geven.
Ontbreekt dit facet dan is het huwelijk niet
volgens islamitische principe gesloten. Het is
dus correct om te spreken van ‘gearrangeerde
huwelijken’ en niet van ‘uithuwelijken’.
filosofie
Het is van groot belang om de achterliggende
filosofie te begrijpen. Iedere familie heeft
meestal een sociale kring, en men kent elkaar
al jarenlang. Zij kennen elkaars goede en
slechte eigenschappen en familieachtergrond.
Het vertrouwen tussen hen heeft vele moeilijke en makkelijke tijden doorstaan. Ook
kinderen kennen elkaar dan goed en als zij
niet uit hun eigen sociale kring zijn, is informatie natrekken de normale gang van zaken.
Als de tijd rijp is kunnen ouders een familie

of een kind suggereren die past bij de normen en ideeën over het leven of de manier
van opvoeding. Hierbij kan het initiatief van
alle betrokken partijen komen, zowel van de
ouders als de jongen als van het meisje.
beslissing
De uiteindelijke beslissing wordt genomen
door de jongen en het meisje. Zowel de
jongen als het meisje kunnen dit aanzoek
aanvaarden of weigeren. Hierbij hebben de
jongen en het meisje dezelfde rechten. Dit
(semi-)gearrangeerde huwelijk kan dus nooit
tussen twee wildvreemden plaatsvinden,
zonder toestemming van beide betrokkenen.
Hiermee beschermt de islaam de eer en
gevoelens van de man en de vrouw en geeft
hun gelijke rechten en vrijheid over de meest
belangrijke beslissing van hun leven, zonder
hen ooit teniet te doen als mens. Een mens is
niet altijd hoe hij of zij zich voordoet; hierbij
speelt de achtergrond een zeer grote rol. Als
een levenspartner zo zorgvuldig gekozen
wordt, heeft het huwelijk altijd meer kans
van slagen.

droom
Ieder jongen en meisje heeft een droom over
zijn of haar toekomstige liefde. Tijdens het
zoeken en onderzoeken van hun partner
ontstaan romantische gevoelens. Er wordt
heel veel over dit onderwerp gepraat en op
alle gebieden goed nagedacht en gebeden. In
deze periode ontstaan gevoelens van liefde
en deze beginnen te groeien op een hele zuivere en veilige wijze. Deze manier van liefde
struikelt niet over de drempel en valt niet op
de neus, en kent een minimaal risico of angst
van gedumpt worden en teleurstellingen.
vergelijking
Als men in vergelijking met deze respectvolle
en veilige manier van het beginnen van een
nieuwe fase in het leven kijken naar andere
culturen zien we een heel ander beeld. Als
men oppervlakkig kijkt lijkt het alsof men
meer vrijheid heeft, men heeft een relatie die
onbeperkt is, gaat samenwonen om elkaar
‘goed te leren kennen’ voordat men het
huwelijk intreedt. Ieder mens heeft goede en
slechte kanten, en natuurlijk kun je iemands
gewoonten niet allemaal leuk vinden. Op een
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Weinig echtscheidingen
en een vreedzaam,
harmonieus leven.

gegeven moment gaat dat botsen als men na
het jaren samenwonen gaat trouwen. Binnen
de snelste periode scheiden zij in veel gevallen; de verliefdheid is weg, men wordt wakker en ontmoet het bittere einde. Omdat het
alleen ging om liefde en niet goed was nagedacht en gezocht of die twee mensen goede
levenspartner kunnen zijn. Zo kunnen zij in
hun zoektocht naar de ware om de kleinste
dingen uit elkaar gaan. Als men de relatie
niet meer leuk vindt, gaat men in plaats van
eraan te werken sneller uit elkaar. Dit is zeer
triest als er ook kinderen in het spel zijn. Zij
worden vaak de dupe van van de zoektocht
naar de ware. Dit zien we dagelijks in de
westerse samenleving; er zijn talloze alleenstaande moeders die voor hun kinderen moeten zorgen en daarbij vaak moeten werken.
Dat niet alleen, er zijn massa moeders die
kinderen hebben van verschillende vaders,
en iedere keer staat een andere vader voor
de deur. Dat stoort zonder twijfel het vreedzame gezinsleven en veroorzaakt verwarring.
Mannen vinden een jongere aantrekkelijke
vrouw, en de vrouw blijft achter met vraagtekens en met zorg voor de kinderen. Zij
verliest van een jongere vrouw en is zelf ook
nog op zoek naar een levenspartner. Haar
vrijheid heeft haar op de lange termijn alleen
maar ellende bezorgd. In plaats van vrij te
al-islaam

zijn zit ze vast in een nooit eindigende cirkel.
Ook wordt de kinderen het recht op een veilige jeugd ontnomen en ze lijden aan emotionele en psychologische problemen. Deze
vrijheid leidt tot ontrouw en een onveilig
gevoel binnen het huwelijk, aids, overvolle
weeshuizen, hoge zelfmoordpercentages
onder jongen mensen, onwettige kinderen,
rechtszaken om voogdij of materiele zaken
en onrust in de maatschappij.
harmonie
Deze problemen zijn daarentegen in een
moslimmaatschappij aanzienlijk minder.
Een moslimechtpaar leeft in harmonie en
onderling vertrouwen. In islamitische huwelijken is amper of geen kans op ongewenste
kinderen. Dus er komt altijd een gewenst,
verwacht persoon in het gezin die de volle
aandacht, warmte, liefde en bescherming
tegemoet komt. In dit soort huwelijken vindt
liefde niet plaats door impuls en uitproberen
maar het gevoel gaat gepaard met verstand,
verantwoordelijkheid en respect tussen twee
personen. Men straalt de liefde uit. De gevoelens gaan dieper en zijn langdurig, vaak
tot het eind van het leven. Het resultaat is
weinig echtscheidingen en een vreedzaam,
harmonieus gezinsleven.

Les in de Qor’aan bij een islamitisch gezin.
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rondom de moskee
8 Maart. Internationale Vrouwendag.
Arnhem; De vrouwen van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Arnhem hebben in het Buurtcentrum
Hobbit, Zwanenbloemlaan 2 een cultuur en boekenkraam gehouden. Er werd een boodschap van vrede
aan alle vrouwen uitgesproken door mw. Noor-Us-Seher
10 Maart. Samenkomst van Bengaalse gezinnen
Nunspeet, Baitunnoer.
13 Maart-7 April. Liefde binnen het Islamitische huwelijk.
Enschede, Openbare Bibliotheek. De vrouwenafdeling van de Ahmadiyya Gemeenschap Arnhem houdt
ivm. de boekenweek een tentoonstelling. Zij hebben speciaal een folder gemaakt wat te maken heeft met
het onderwerp van de boekenweek ‘Liefde’.
23 Maart. Dag van de Beloofde Messias.
Amsterdam, Cult. Centr. ‘de Griffioen’ VU, - Sprekers: Naeem Ahmad Warraich en Hibatunnoer Verhagen
23 Maart. Dag van de Beloofde Messias
Den Haag, Mobarak moskee. Spreker: Abdul Hamid van der Velden.
23 Maart. Dag van de Beloofde Messias.
Nunspeet, Baitunnoer. Spreker: Abdul Haqq Compier.
23 Maart. Dag van de Beloofde Messias.
Schiedam, Margriet Sporthal. Spreker: Abdul Hamid van der Velden.
24 Maart. Op wereldreis door eigen stad.
Den Haag, Grote Kerk – infokraam.

radio

Amsterdam, radio Akasanoma, (101.8 FM - za. 18.05 u. - 18.30 u.) verzorgd door dhr. Abubakr Sidic
Bin Osman, hoofd Afrikaanse groep. In het Akan (Ghanees).
Ede; de lokale radio omroep Ede zonden op 21 feb een 20 min. durend live interview uit met mw. NoorUs-Sehr over de Qor’aantentoonstelling in de openbare bibliotheek van Ede
Nunspeet 105.9 FM (wo. 22.00 u. - 23.00 u.) ‘Vrede zij met u’ wereldwijd via internet http://
www.nunspeet.net” # www.nunspeet.net - verzorgd door dhr. Ahsan Karim Mahmood en mw. Tahira
Robina Fahim.

Qor’aantentoonstellingen

werden gehouden in de openbare bibliotheken van Brielle, Capelle a/d IJssel, Ede en Nijmegen

Boekenstallen

werden gehouden in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Rotterdam, Tiel, Tilburg, Utrecht en Zwolle

al–islaam

In de maand Ramadaan overhandigde dhr. M. Nanhekhan van de afdeling Amsterdam, de Filosofie
van de Islamitische Leer; Revelation, Rationality, Knowledge and Truth en twee exemplaren van de
Heilige Qor’aan aan Mw. Blom van de Openbare Bibliotheek Amsterdam-Noord.

agenda
apr 24

het leven van Mohammed – voor Turkssprekenden – Den Haag, Schipperstraat 45
(19.00 –22.00) Spreker Dr. Mohammad Jalal Shams

apr 30

nationale boekenstallen dag, regionaal georganiseerd door lokale voorzitters

mei 1

Infoavond, Drunen. Remise, Grote Straat 267 (20.00)

mei 5

Open Dag, Den Haag, Mobarak Moskee (13.30-16.00)

mei 13

Misvattingen over de islaam, Lezing Openbare Bibliotheek Arnhem,
Koningstraat 26 (19.30 – 21.00)

mei 17–19

jaarlijkse bijeenkomst (djalsa salaana) – Nunspeet, Baitunnoer

mei 26

overlijden van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de beloofde Messias en Mahdi (1908)

mei 27

Khaliefa dag – Den Haag, Mobarak moskee / Nunspeet, Baitunnoer

jun 2

bijeenkomst over het leven van de Profeet – Den Haag, Mobarak moskee

jun 9

bijeenkomst over het leven van de Profeet – Nunspeet, Baitunnoer

jul 5–7

jaarlijkse bijeenkomst Khuddamul Ahmadiyya – Nunspeet, Baitunnoer

jul 26–28

int. jaarlijkse bijeenkomst – Londen, UK

nov 6

begin van de vastenmaand Ramadaan – dec 6 Iedul Fitr

nov 20

Misvattingen over de islaam Lezing Openbare Bibliotheek Enschede (20.00 – 22.00)

dec 26–28

jaarlijkse bijeenkomst – Qadian, India

Qor’aantentoonstellingen:
29 apr - 4 jun

Arnhem: openbare bibliotheek, Koningstraat 26)

1 apr – 1 mei

Bergschenhoek: openbare bibliotheek, Notaris Kruwytstraat 10)

1 oct – 1 nov

Duiven: openbare bibliotheek, Rijksweg 53

4 nov – 4 dec

Enschede: openbare bibliotheek

1 aug – 1 sep

Huissen: openbare bibliotheek, Markt 13

1 sep – 1 oct

Lekkerkerk: openbare bibliotheek, Talmastraar 1

5 mrt – 5 apr

Nijmegen: openbare bibliotheek Hatert, Couwenbergstraat20

5 jun – 5 juli

Nijmegen: openbare bibliotheek Bakkenstein, Kan. Faberstraat 1

1 aug – 1 sep

Nijmegen: centrale bibliotheek, Marienburg 24

Boekenstallen:
30 April

Nationale boekenstallen dag over heel Nederland, georganiseerd door lokale
Ahmadiyya Moslim Gemeenschappen

Arnhem Centrum

’t Land van Markt – 13,20 apr/ 11,18 mei/ 8,15,22 jun/ 13,20,27 jul (10.00 – 16.00)

Den Haag

Open markt – Hobbema Plein - za (10.00 – 16.00)

Rotterdam Centrum

Metro station Blaak – bij Blaak markt - za (11.00 – 16.00)

Tiel

Vrije Markt bij het station - wo en zo (10.00 – 16.00)

Tilburg

Centrale Markt (bij het stadhuis) za (11.00 – 16.00)

Utrecht

Utrechtseweg 109c - De Zwarte Beurs - De Meern - zo (09.00 – 17.00)

Zwolle Centrum

Diezerstraat (voor de bibliotheek) – 13,30 apr (10.00 – 15.00)

DE AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP

Hazrat Mirza Tahir Ahmad,
Khaliefatul Masieh , de 4e opvolger
van de Stichter van de Ahmadiyya
Moslim Gemeenschap, en het huidige
hoofd van de Gemeenschap.
Na het overlijden van de Beloofde
Messias in  werd Hazrat Alhaadj
Hakiem Noeruddien zijn eerste
opvolger. Na zijn dood in  werd hij
opgevolgd door Hazrat Alhaadj Mirza
Bashieruddien Mahmoed Ahmad.
Hij leidde de Gemeenschap tot .
De derde opvolger was Hazrat Haafiz
Mirza Nasir Ahmad.
Hazrat Mirza Tahir Ahmad werd
op  juni  gekozen tot Khaliefatul
Masih . Onder zijn bezielende leiding
is de Gemeenschap uitgegroeid tot 
miljoen leden (augustus ).
Vanuit een bescheiden begin,
iets meer dan  jaar geleden, is de
Gemeenschap uitgegroeid tot een
dynamische kracht in de huidige
wereld van de godsdienst.
Onze leden –mannen, vrouwen en
kinderen– hebben hun eigen organisaties op afdelingsniveau naar leeftijdsgroep. Ook draagt ieder lid een deel
van zijn of haar inkomsten bij aan de
fondsen van de Gemeenschap voor het
omvangrijke netwerk van plaatselijke,
landelijke en internationale organisaties, zoals missies, educatieve instellingen, ziekenhuizen, drukkerijen, literatuur, bijeenkomsten, enz.
De Ahmadiyya Moslim Gemeen–
schap verstrekt informatie over de
Islaam o.a. d.m.v. –uitzendingen ()
en geeft publicaties uit waaronder 
vertalingen van de heilige Qor’aan. Zij
heeft vestigingen in
meer dan  landen.
In Nederland is de Ahmadiyya Moslim

Gemeenschap werkzaam sinds , en
telt thans  regionale afdelingen. In 
werd door de Gemeenschap in Den
Haag de eerste moskee van Nederland,
de Mobarak Moskee,
geopend. De Nederlandse vertaling
van de heilige Qor’aan zag het licht in
.
Voor bezoek aan de moskee, individueel of in groepen, informatie over
de islaam, gratis folders, literatuur,
lezingen, etc., wordt u verzocht contact
op te nemen met de imaam van de
Mobarak Moskee.

Een boodschap van vrede
Wij willen u deze boodschap geven in deze tijd van onrust en
wantrouwen. Door de recente gebeurtenissen zijn de aloude
vooroordelen over de islaam in de media weer een prominente
plaats gaan innemen. Dit beeld is niet terecht. De betekenis van
islaam is vrede en genade. Een moslim is hij, die de vrede van
anderen waarborgt en die een genade is voor zijn medemens.
Hij heeft geen religieuze vooroordelen, zodat hij bloemen van
vrede en liefde kan uitreiken. Daarom luidt het motto van de
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap:

Liefde voor iedereen, haat
voor niemand.
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap
Mobarak Moskee
Oostduinlaan 79, 2596 JJ Den Haag
T: 070-3245902 F: 070-3242881
E: islaam@ahmadiyya.nu

al–islaam leert:
– gelijkheid van alle mensen
– geen dwang in de godsdienst
– eerbied voor alle profeten

– universele broederschap
– geen zonde als erfenis
– de onmetelijke liefde en genade van God
– de Beloofde Messias is gekomen

