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Waar of Naar???
1. Is de islaam intolerant?
2. Is djihaad gewelddadig?
3. Worden vrouwen onderdrukt?
4. De doodstraf voor overspel?
5. De doodstraf voor godslastering?
6. Is Mohammeds de laatste profeet,
(en is Jezusa fysiek in de hemel?)
7. Is geloof in het hart, en is uiting niet nodig?
8. Verhindert de moskee integratie?
9. Is de Hel een eeuwige verdoemenis?
10. Zoveel bijgeloof en regels in de islaam?

10 misvattingen over de islaam

DE BELOOFDE MESSIAS

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a (-).
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.

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.
Mohammeds 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.

Bij de tijd.
Voorzeker, de mens is temidden van verlies.
Behalve degenen die geloven en goede werken doen,
en elkander tot waarheid en geduld aansporen. (:-)
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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
Islam, Mohammeds 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
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en voorschriften leven. Zij kunnen worden vergeleken met de vroegere christenen, die in de
Messias geloofden en daarom werden vervolgd.
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Voor de afbeeldingen in deze uitgave zijn wij, mits anders
vermeld, dank verschuldigd aan uitgeverij Könemann
(Islam: Kunst en Architectuur, Keulen 2000)

In Al-Islaam 1/03 wordt vermeld
dat Hazrat Ismaëla de tweede zoon
was van Hazrat Abrahama. Dit had
moeten zijn de eerste zoon.

Waar of Naar???

10 misvattingen
over de islaam
1. Is de islaam intolerant?
2. Is djihaad gewelddadig?
3. Worden vrouwen onderdrukt?
4. Doodstraf voor overspel?
5. Doodstraf voor godslastering?
6. Is Mohammeds de laatste profeet,
(en is Jezusa fysiek in de hemel?)

7. Is geloof in het hart, en is uiting niet nodig?
8. Verhindert de moskee integratie?
9. Is de Hel een eeuwige verdoemenis?
10. Zoveel bijgeloof en regels in de islaam?

Vanaf de eerste voordracht in de openbare bibliotheek Arnhem op 13 mei 2002 heeft
de lezingenserie Waar of Naar??? in vele plaatsen in Nederland gezorgd voor een dieper
begrip van de islaam en zo de soms verkilde relaties tussen bevolkingsgroepen mogen
smelten. In dit speciale nummer van Al-Islaam bieden we de tekst aan zwart op wit. De
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland wil alle bibliotheken die tot nu toe hebben
meegewerkt bedanken voor de openheid en moed waarmee zij hebben bijgedragen
aan de presentaties, en we danken het Nederlandse publiek voor het enthousiasme
waarmee de lezingen steeds weer zijn ontvangen. Iedereen is natuurlijk nog steeds van
harte welkom contact op te nemen met onze moskeeën om een lezing te reserveren.

Concept en redactie: N. Mahboob. Bijdragen en presentaties van:
A.H. Compier, H. Ikhlaf, I. Ikhlaf, N. Mahboob, W. Mahboob,
R. Malik, A. Naeem, M. Nutrat, W. Said, K. Tahir, A.H. van der Velden,
M. van der Velden, A. Verhagen , H. Verhagen, S. Verhagen

1e Misvatting: De islaam is intolerant
Invloed van culturen en tradities
De islaam die we uit de Qor’aan en van het leven
van de profeet Mohammeds kennen is zeer tolerant.
Diverse culturen en tradities hebben de islaam soms
een wreed omhulsel gegeven waardoor ze intolerant
lijkt. Vandaag zult u enkele aspecten van de islaam
leren kennen en dan zult u zien dat de tolerantiegraad
van de islaam zo hoog is dat geen enkel ander geloof
of cultuur zo’n hoge tolerantiegraad heeft. Nu volgen
enkele voorbeelden van de tolerantie in de islaam:
Gelijkheid van de mens
De Qor’aan legt nadruk op de gelijkheid van alle
mensen. Het is de eerste Heilige Schrift, die leerde
dat het mensdom één gemeenschap vormt (2:214, 10:
20). Het erkent wel de indeling in landen, volkeren
en stammen, maar verklaart als toelichting hierop dat
de verschillende kleuren in de schepping een teken
zijn van Allah ‘opdat gij elkander moogt kennen’ (49:
14). Maar ten aanzien van rechten moeten alle mensen gelijkwaardig zijn (4:2). Het komt hevig in verzet
tegen het maken van onderscheid op grond van ras,
economische positie of andere vermeende superioriteit
van de één boven de ander: De godvruchtigste onder u is
de eerwaardigste bij Allah (49:14).
Vrijheid van meningsuiting
De islaam geeft ongeacht het geslacht, ras, cultuur en
geloof aan ieder individu de vrijheid van meningsuiting. En dat deed de islaam ongeveer 1400 jaar geleden, terwijl in de meest ontwikkelde landen dit recht
pas in de vorige eeuw aan iedereen verleend werd.
Hieruit kunnen we ook afleiden dat een individu zelf
mag bepalen welk pad hij of zij kiest op het gebied van
geloof. Allah zegt in de Qor’aan:
Er is geen dwang in de godsdienst (2:257).
Doodstraf voor afvalligheid?
In het nrc Handelsblad van 25 april 2002 stond een
artikel over een islamitische rechtbank in de NoordNigeriaanse stad Mada waar twee mannen ervan zijn
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beschuldigd zich te hebben bekeerd van de islaam tot
het christendom. Ze kregen drie dagen om zich weer
terug te bekeren anders riskeerden ze de doodstraf. Uit
het vers dat ik net gelezen heb zien we hoe de ware
islaam is en uit de gebeurtenis in Nigeria zien we wat
ervan gemaakt is.
Ook door de beroemde gebeurtenissen rondom
Salman Rushdie en Hirsi Ali in Nederland zien we
hoe onjuist tegenwoordig de islaam wordt gepraktiseerd. Terwijl de heilige Qor’aan mensen vrijheid van
geloofsbelijdenis geeft, presenteren sommige islamitische landen een tegenovergesteld beeld en plakken
erop de sticker van de islaam.
Het leven van Mohammeds laat een groot voorbeeld
van tolerantie zien. Geen ander persoon was in staat
zo verdraagzaam te zijn. Jarenlang na zijn openbaring
werden hij en zijn volgelingen mishandeld in Mekka.
Zijn volgelingen werden vermoord, hun bezittingen
werden afgenomen, er vond een totale boycot plaats
tegenover Mohammeds en zijn volgelingen. Door
extreme onderdrukking en moordaanslagen moesten
hij en zijn volgelingen zelfs vluchten naar Medina.
Zelfs daar werd hij niet met rust gelaten door de
onderdrukkers. Maar toen hij terugkeerde naar Mekka
nadat hij Mekka overwonnen had gaf hij aan zijn
volgelingen de opdracht dat ze absoluut geen geweld
mochten gebruiken tegen de niet-moslims. Speciaal
hun vrouwen, kinderen en bezittingen moesten
beschermd blijven. En zo leefden de niet-moslims ook
vredig in Mekka na de overwinning. Ook in de latere
geschiedenis van de islaam kregen de niet-moslims
alle vrijheid om hun eigen geloof te mogen uitoefenen.
Zo zijn er talloze voorbeelden in de geschiedenis van
de Islam. Helaas kan ik ze niet allemaal hier behandelen door de beperkte tijd.
Beeldenvernietiging in de islaam?
Er wordt gezegd dat Mohammeds niet de goden van
andere geloven tolereerde en daarom alle beelden in
Ka’ba, het huis van God in Mekka. vernietigde. Veel
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moslims zeggen dat ze daarom dus de beelden van
goden van andere geloven mogen vernietigen. Dit
resulteerde in het incident in Afghanistan enkele
jaren geleden, waar beelden van Boeddhaa vernietigd
werden. Het feit dat Mohammeds de beelden in de
Ka’ba vernietigde heeft echter niets te maken met
de één of andere vorm van haat tegenover andere
geloven. De Ka’ba is sinds de tijd van de profeet
Abrahama een symbool geweest van het huis van
de Ene God. Toen de profeet Mohammeds Mekka
veroverde haalde hij dus alle beelden uit Ka’ba, maar

in de rest van de Mekka mochten de bewoners hun
eigen geloof uitoefenen en hun beelden werden niet
vernield. De Qor’aan leert in feite Scheldt degenen,
die zij naast Allah aanroepen niet uit, anders zullen zij
uit nijd in hun onwetendheid Allah uitschelden (6:109).
Wat in Afghanistan gebeurde was daarom in strijd
met de leer van de islaam.
Hopelijk heeft u aan de hand van deze voorbeelden
kunnen zien hoe tolerant de islaam is.

2e Misvatting: Djihaad is gewelddadig
Vaak hoort men de beschuldiging dat de islaam de zogenaamde heilige oorlog voorstaat en zijn aanhangers leert hun geloof met het zwaard en geweld te verspreiden.
Deze beschuldiging tegen de islaam mist elke grond
De noodzaak voor de heilige oorlog in de tijd van profeet Mohammeds
Alle profeten die met hun metgezellen met geweld werden vervolgd, verlieten de
plaats waar ze verbleven. Mozesa zag bijvoorbeeld dat Farao en zijn mensen problemen maakten voor hem en zijn volgelingen, en Mozesa verliet die plaats. Farao
achtervolgde Mozesa en zijn metgezellen, totdat Farao en zijn gezelschap verdronken.
Ook Jezusa verliet Jeruzalem om naar een andere plaats te gaan. Op dezelfde manier
nam de profeet Mohammeds de moeilijke beslissing om naar Medina te emigreren.
Vervolgens werd hij met zijn gemeenschap echter het doelwit van geloofsvervolging.
Toen moest hij wel een keuze maken tussen sterven, hetgeen tegen de wens van God
was, of zich verdedigen om zichzelf te beschermen en zijn kleine gemeenschap voor de
ondergang te behoeden. Oorlog in de vroege islaam was altijd een middel tot behoud
en niet een doel op zich; het was een noodzakelijke verdediging en geen aggressieve
aanval.

Qor’aan wordt het verkondigen van het Boek zelf ‘djihaad’ genoemd (25:53)–en dit
vers stamt uit een tijd dat er nog geen sprake was van een fysiek gevecht. De betekenis
van het woord djihaad was dus vanaf het begin af aan geweldloos.
Hoe is de ‘djihaad’ van vandaag ontstaan?
Het feit dat de meerderheid van de moslims een verkeerde interpretatie hanteert van
djihaad is te wijten aan zowel de onwetende geleerden in de islaam als aan de prediking van christelijke missionarissen aan de moslims. Ze baseerden hun kennis respectievelijk op onwetendheid of oneerlijkheid. En de onverlichte massa werd misleid door
fatwa’s van de geleerden aan de ene kant en propaganda van de christelijke missionarissen, die door de moslims voor geleerden werden gehouden, aan de andere kant.
Geloof is een zaak van het hart
Er is niet de minste waarheid in de bewering dat het tijd is om het zwaard en het
geweer ter hand te nemen om het ware geloof en oprechtheid te verspreiden. Verre
van de bewering dat het zwaard de schoonheden en uitmuntendheden van de waarheid toont, maakt zij ze twijfelachtig en werpt ze naar de achtergrond. Degenen die er
zulke meningen op na houden zijn niet de vrienden van de islaam maar de dodelijke
vijanden ervan. Zij beweren dat de islaam het zwaard nodig heeft voor zijn vooruitgang, zij brandmerken zo de zuiverheid ervan en zij werpen een smet op zijn heilige
naam. De godsdienst die zijn waarheid en superioriteit kan vestigen met solide intellectuele argumenten, hemelse tekenen of een andere betrouwbare getuigenis, heeft
geen zwaard nodig om daarmee de mensen te bedreigen en ze een erkenning van de
waarheid af te dwingen. Godsdienst is alleen de naam waardig zolang deze in harmonie is met rede. Het geloof is een zaak van het hart. Wie kan met het zwaard het hart
van iemand winnen? De Heilige Qor’aan zegt: Derhalve voor u uw godsdienst en voor
mij mijn godsdienst (109:7)

Verschillende betekenissen van djihaad
De islaam was vanaf het begin een godsdienst van vrede, liefde, broederschap en tolerantie. Agressie is in de islaam verboden. De Heilige Qor’aan zegt: Toestemming om
te vechten is gegeven aan degenen tegen wie gevochten wordt, omdat hun onrecht is aangedaan, voorzeker Allah heeft de macht hen bij te staan. (22:40)
De heilige profeet Mohammeds was altijd erg tolerant en volgde Goddelijke principes.
Hij dwong de mensen nooit de islaam aan te nemen. Men gelooft met een vrije wil en
er is geen dwang in de godsdienst (2:257)
De vertaling van het Arabische woord ‘djihaad’ is ‘zich volledig inspannen’. Deze
inspanning beheerst elk gebied van het leven van een moslim: bidden, prediken,
belasting betalen, armen verzorgen, de waarheid spreken. De profeet Mohammeds
zei: De beste djihaad is een woord van rechtvaardigheid tegen een onrechtvaardige koning
(Tirmizi). Ook zei hij dat de grote djihaad is tegen de slechtheid in uzelf en in uw
gemeenschap, de kleine djihaad is tegen hen die u aanvallen met het zwaard. In de
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De Ka’ba in Mecca was volgens de oude overleveringen door de vroegste profeten
gebouwd en onderhouden voor de aanbidding van de Ene God.
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3e Misvatting: Vrouwen worden onderdrukt
Recentelijk vloog een Arabische prins naar New
York. Vóór het landen gaf hij de opdracht dat alle
vrouwelijke krachten de verkeerstoren uit moesten.
Zijn opdracht werd uitgevoerd. Maar de islaam
vraagt zoiets niet.
Wij lezen in de Heilige Qor’aan: Maar wie goede
werken doet, hetzij man of vrouw en gelovig is, zal de
hemel binnen gaan en hem of haar zal niet het geringste
onrecht worden aangedaan. (4:125)
Uit dit vers blijkt duidelijk dat man en vrouw op
geestelijk gebied volkomen aan elkaar gelijk gesteld
zijn volgens de islamitische wet. Er wordt geen
onderscheid gemaakt tussen de ziel van een man of
die van een vrouw. Hagarr, de moeder van Mozesa,
Mariar, en vele anderen ontvingen openbaring van
God.
Materieel recht
Vrouwen en mannen, en ook echtgenoten, hebben
voor de islamitische wet hun eigen bezit. De man
heeft geen recht op het bezit van de vrouw en ook
zijn schuldeisers kunnen in geval van faillissement
van de man geen aanspraken doen gelden op de
bezittingen van de vrouw. Omgekeerd is dit ook zo.
Vrouwen kunnen als zij dat willen onafhankelijk
zaken doen en geld verdienen en hun inkomsten
zijn onaantastbaar voor de man. Daar staat tegenover
dat de man de verplichting heeft het geld voor het
onderhoud van zijn gezin te geven, de vrouw heeft
geen verplichting voor haar gezin geld te verdienen.
Als zij dat uit vrije wil doet is dat haar zaak.
Huwelijks-ontbindingsrecht
De heeft de vrouw het recht gegeven om het huwelijk te ontbinden. Zij hoeft alleen naar de rechter te
gaan en scheiding aan te vragen. De man hoort drie
maanden te wachten voor het scheiden.
Gearrangeerd huwelijk
Iedere vader en moeder zullen hun uiterste best doen
om hun kind van een gelukkige toekomst te verzekeren. Als de jongen of het meisje de huwbare leeftijd
bereikt heeft en zij hebben de wens te kennen gegeven dat zij graag willen trouwen dan zal de naaste
familie een huwelijkskandidaat zoeken. Zij zullen
zeer zeker rekening houden met de wensen van hun
kind. Als uiteindelijk een geschikte kandidaat gevonden is wordt de opinie van het meisje of de jongen
gevraagd. Het sluiten van een huwelijk zonder de
toestemming van de kandidaten is totaal in strijd met
de islamitische wet.
8
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Vrijheid
Er staat nergens in de Heilige Qor’aan dat mannen
hun vrouwen opgesloten moeten houden in hun
huizen, dat vrouwen twee passen achter de man
moeten lopen, dat ze niet mogen studeren, dat zij
geen auto mogen rijden, of dat zij de moskee niet
mogen bezoeken voor gebedsdiensten of andere aangelegenheden. Vrouwenbesnijdenis komt niet voor
in de Qor’aan, soenna of hadith. Vrouwen kunnen
stemmen en vrouwen kunnen voorgaan in gebed in
vrouwelijk gezelschap.
Emancipatie
De Heilige Profeet Mohammeds. heeft met nadruk
gezegd: Het vergaren van kennis is verplicht voor iedere
moslim man en iedere moslim vrouw.
Hierbij geef ik een aantal voorbeelden. De vrouw
van de Heilige Profeets, Aishar was een van de
grootste rechtsgeleerden van haar tijd. Zij was goed
onderlegd in geneeskunde en was een geleerde in
de Arabische literatuur en poëzie. Verder was zij de
grootste vraagbaak voor de tradities van de Heilige
Profeets en gaf daarop haar commentaar. Zij gaf ook
les aan mannen.
Labena, afkomstig uit Cordoba, was de privé secretaresse van Khalifa Hakim, tevens was zij filosofe en
meetkundige.
Zubaidah, de vrouw van de beroemde koning
Haroen al Rashid van Bagdad en Nur-Jehan, de
vrouw van Jehangir, de Keizer van India hebben
beiden een zeer belangrijke rol in de geschiedenis
gespeeld.
Nog niet zo lang geleden hebben we in Pakistan een
vrouwelijke premier, Benazir Bhutto, gehad.
Indonesië heeft eveneens een islamitische vrouw als
premier, mevrouw Megawati.
De islaam heeft 1400 jaar geleden niet alleen stemrecht aan vrouwen gegeven maar ook het recht om
een land te regeren. Dit zijn maar enkele voorbeelden.
Deze emancipatie van moslimvrouwen is meer
dan 1400 jaar geleden begonnen, in een tijd waarin
dochters na hun geboorte levend begraven werden
en vrouwen geen betekenis hadden behalve als een
voorwerp waarmee mannen konden doen waar zij
zin in hadden. Deze emancipatie hebben wij moslim
vrouwen te danken aan de islaam.

Net als in de islaam is in het christendom is de heilige maagd Mariar een symbool van kuisheid,
vroomheid en dapperheid. In de christelijke iconografie is zij altijd afgebeeld met een sluier, die
in geen geval onderdrukking symboliseert. Hier een schilderij van Carracci, ca. 1600.
(Bron: The Image of Christ, National Gallery, Londen 2000).
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Vrouw als moeder
Een keer vroeg een metgezel van de Heilige Profeets
aan hem: ‘Wie van mijn ouders verdient meer respect
van mij?’ ‘Jouw moeder’, antwoordde de Heilige
Profeets ‘Wie daarna?’ ‘Jouw moeder’, zei de Heilige
Profeets de tweede keer. ‘Wie daarna?’, vroeg die persoon. ‘Jouw moeder’, antwoordde de Heilige Profeets
ook de derde keer. ‘Wie daarna?’, vroeg die persoon.
‘Jouw vader’ zei Heilige Profeets Op deze wijze geeft
de islaam aan de moeder een veel hogere positie dan
aan de vader. Ook zegt de profeet dat ‘het paradijs
onder de voeten van de moeder’ ligt. Dat wil zeggen
dat als een moeder haar kinderen goed opvoedt, zij
het paradijs vinden.
Vrouw als dochter
De Heilige Profeets zei een keer dat ‘degene die twee
dochters goed heeft opgevoed, zal in het paradijs zo
zijn met mij’, en hij deed zijn middelvinger en wijsvinger naast elkaar. Dat wil dus zeggen, heel dichtbij
hem. Dat is een positie die iedere moslim graag wil
hebben.
Vrouw als echtgenote
Om het respect voor een vrouw als echtgenote aan te
geven zegt de Heilige Profeets: De beste van jullie is
degene die het beste is jegens zijn vrouw.

Levende bewijzen
Ik zal afscheid nemen met een aantal voorbeelden
die het levende bewijs zijn van de emancipatie van
moslimvrouwen op materialistisch en op godsdienstig
gebied.

Als er thans islamitische vrouwen zijn die aan emancipatie denken, dan doen zij dat met het idee dat zij
de rechten die de islaam hen 1400 jaar geleden al
gaf en die hen door slechte economische en politieke
omstandigheden in diverse landen zijn ontnomen,
weer terug zullen krijgen.

In de Qor’aan staat hierover in vers 24:3-5:
Geselt iedere echtbreekster en echtbreker met honderd
slagen. (…) En zij die kuise vrouwen beschuldigen en
geen vier getuigen brengen - geselt hen met tachtig slagen en aanvaard hun getuigenis nooit meer, want dezen
zijn overtreders.
Er staat dus in ieder geval geen doodstraf op overspel.
Geseling lijkt voor sommigen misschien een zware
straf–deze mag dan ook alleen in zeer uitzonderlijke
gevallen worden uitgevoerd. Het is essentieel om
de sanctie te lezen in samenhang met het tweede
genoemde vers waaruit blijkt dat er vier getuigen
moeten zijn van de echtbreuk, en dat is
al-islaam

Ik wil beginnen met een voorbeeld uit de praktijk
waarbij de doodstraf wordt gegeven voor godslastering
in naam van de islam. In Pakistan is in het Wetboek
van strafrecht in de afdeling over godslastering opgenomen dat het beledigen van de Heilige Profeet
Mohammeds zal worden bestraft met de doodstraf.
Dit is te vinden in artikel 295-C. Daar zal ik een
gedeelte uit voorlezen:
Use of derogatory remarks, etc. in respect of the Holy
Prophets. Whoever by words, either spoken or written,
defiles the sacred name of the Holy Prophets Muhammad
shall be punished with death.

Wij hebben hier mw. Imtyaaz But, afgestudeerd als
meester in geschiedenis in Pakistan en voorzitster
van de nationale vrouwenorganisatie. Mevr. Henna
Mariam Ikhlaf doet mbo, richting ondernemend
manager. Zij werkt nu op een school en zij is voorzitster van de vrouwenorganisatie in Drunen. Noor-UsSeher Mahboob is derdejaars student geneeskunde en
assistente voorlichtster op nationaal niveau en lokaal
niveau in Arnhem. Atiyatul Hadi Verhagen is derdejaars student Europees recht en zij geeft onderwijs en
begeleiding aan meisjes op lokaal niveau in Arnhem.
Zelf ben ik afgestudeerd Bachelor in de politicologie in Pakistan, en heb een vierjarige hbo-opleiding
gevolgd in Nederland en ik ben voorzitster van de
vrouwenorganisatie in Arnhem.

4e Misvatting: De doodstraf voor overspel
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5e Misvatting: De doodstraf voor godslastering

Hier wordt de doodstraf gegeven voor belastende
opmerkingen ten aanzien van de Heilige Profeets
terwijl nergens in de Qor’aan hiervoor de doodstraf
wordt genoemd. Om deze wetgeving te weerleggen
is het van belang om een voorbeeld te noemen uit de
praktijk van de profeet Mohammeds zelf. Hoe ging
hij met beledigingen om?
een zeer streng vereiste. Dat is noodzakelijk omdat
een beschuldiging van echtbreuk een zeer ernstige
aantijging is.
De oorsprong van het feit dat in bepaalde islamitische
landen toch de doodstraf wordt gegeven, is waarschijnlijk hierin te vinden dat voordat de Qor’aan
af was en bepaalde onderwerpen nog niet geregeld
waren, vaak het Oude Testament werd gehanteerd.
Dit kon niet meer als voorbeeld worden gevolgd
zodra de Qor’aan dat onderwerp anders regelde. In
de Torah kunnen we namelijk wel expliciet vinden
dat de straf op overspel de doodstraf is, en in sommige gevallen door middel van steniging. Zie hiervoor
Deuterono-mium 22:22 e.v.
Het feit dat vrouwen in bepaalde ‘islamitische’
landen gestenigd worden voor overspel is derhalve
niet gebaseerd op de wetten in de Qor’aan maar op de
wetten uit het Oude Testament.
Een aansluitende misvatting die in de media veel naar
voren is gekomen is dat in de islaam de doodstraf
staat op homoseksualiteit. Het is algemeen bekend dat
zowel het jodendom, christendom en de islaam deze
praktijk verwerpen. Maar de doodstraf hiervoor is nergens in de Qor’aan terug te vinden.
Het is zeer te betreuren dat in de praktijk de doodstraf
wordt gegeven voor deze zaken, en dat vaak in de
naam van de islam. Terwijl hier nogmaals nergens in
de islamitische leer grond voor wordt gegeven.

Er was een man genaamd Abdullah, die had gezegd
dat Mohammeds een van de meest verachtelijke personen onder de bevolking van Medina was. Een aantal gelovige moslims vertelde dit aan de profeet. Zelfs
de zoon van ene Abdullah vond dit zo erg dat hij, uit
liefde voor Mohammeds zei dat zijn vader de dood
verdiende en hij vroeg toestemming aan de Profeets
om Abdullah te doden. De Profeets zei hierop dat
hij dit helemaal niet wilde, en dat hij Abdullah met
begrip en bedachtzaamheid zou behandelen. Het is
zelfs zo dat toen Abdullah na enige tijd een natuurlijke dood was gestorven, de profeet het gebed tijdens
zijn begrafenis had geleid.
Nu volgt een voorbeeld uit de Qor’aan over een andere vorm van godslastering, namelijk het aanbidden
van afgoden. In vers 6:109 staat:
En scheldt degenen, die zij naast Allah aanroepen niet
uit, anders zullen zij uit nijd in hun onwetendheid Allah
uitschelden.
Uit dit vers volgt dat men als moslim zelfs de gevoelens van afgodendienaren niet mag krenken, laat staan
ze straffen met de dood.
Uit deze voorbeelden en met de nadruk op het feit
dat nergens in de Qor’aan de doodstraf wordt gegeven
voor godslastering, blijkt dat er binnen de islamitische
leer geen enkele grond is voor het vastleggen van een
zogenaamde islamitische wet die de doodstraf geeft
voor godslastering.
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6e Misvatting: Mohammads is de laatste profeet
en Jezusa verblijft fysiek in de hemel
Om inzicht te verkrijgen in de controversiële standpunten tussen de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap
en orthodoxe moslimgemeenschappen is het van
wezenlijk belang om enigszins aandacht te besteden aan de islamitische leer omtrent de komst van
profeten. De Heilige Qor’aan leert dat de leerstellingen van de islaam volledig gebaseerd zijn op de
natuur van de menselijke psyche, die zelf universeel
en onveranderlijk is. Omdat het Boek dat hij bracht
nooit is veranderd, en nooit van interpolatie e.d.
hoefde worden hersteld, is Mohammeds ook de laatste wetdragende boodschapper.
Maar de mens is vergeetachtig en kan in dwalingen vervallen. Hij is geneigd zich weer te wenden
naar het kwade en wordt opstandig. In de tijd waarin
zonde, verderf en onheil over de gehele wereld verspreid zouden worden, is door de Heilige Profeets
de voorspelling gedaan van de wederkomst van de
Messias, Jezus, de zoon van Mariaa. Deze voorspelling dient als metafoor te worden geïnterpreteerd.
De Heilige Profeet is volgens de Heilige Qor’aan
het ‘zegel der Profeten’. Hieruit wordt de conclusie
getrokken dat Mohammeds de geestelijke vader is
van alle profeten en dat er geen profeet meer kan

opstaan zonder zijn geestelijke zoon te zijn. Dit
betekent dat de voorspelde tweede komst van Jezusa
ook moest verschijnen als een geestelijke zoon van
Mohammeds.
In de Heilige Qor’aan wordt het volk van
Mohammeds vergeleken met het volk van Mozesa.
Zoals Jezusa als een Messias verscheen onder de
Israëlieten en wel 1300 jaar later, zo zou er een
Messias, gelijkend op Jezusa verschijnen onder
de moslims 1300 jaar na het leven van de Heilige
Profeet Mohammeds.
Jezusa was een Messias voor de kinderen Israëls,
een nobele boodschapper van God en de grootste
vertegenwoordiger van Mozesa onder de profeten
van Israël. Weliswaar trachtten de joden hem door
middel van kruisiging te doden, zodat dit een bewijs
zou moeten zijn van een valse profeet en een vervloekte. Maar het plan mislukte, want hij werd door
Goddelijke wijsheid gered van de vervloekingsdood.
Hij emigreerde naar het Oosten voor prediking aan
de tien verloren stammen van Israël en stierf, na zijn
missie te hebben voltooid, op 120-jarige leeftijd in
Srinagar, Kashmir, India.

levende boom; geen goede daden wil zeggen dat het geloof dor is en onvruchtbaar.
Volgens de Heilige Qor’aan zullen de gelovigen, die geloven en goede daden verrichten, ‘in tuinen worden
toegelaten waar doorheen rivieren stromen’ (4:123), wat betekent, dat zij die geloven en rechtschapenheid
beoefenen een paradijs bouwen met hun eigen handen. De bomen hiervan zijn hun geloof en de stromen
ervan zijn hun rechtschapen daden. Hieruit blijkt dat het geloof zonder rechtschapen daden uiteindelijk zal
uitsterven. Een rechtschapen, gelovig mens is als een vruchtbare boom. Hij wendt zich in alle nederigheid tot
zijn Schepper en trekt innerlijk het levenssap naar zich toe. Uiterlijk ontworstelt hij zich met behulp van goede
daden aan het keurslijf van zondigheid. Terwijl een slecht mens, wiens hart koel is geworden, is als de ontwortelde boom die geleidelijk afsterft. Het is zoals Jakobus, de broeder van Jezus zegt: Wat baat het,
mijne broeders, of iemand al zegt geloofd te hebben, als hij de werken niet heeft? Kan het geloof hem behouden?
(Jacobus 2:14). Dit in tegenstelling tot wat Paulus ten onrechte zegt: Wij weten dat de mens niet door werken der
wet wordt gerechtvaardigd, maar door het geloof in Jezus Christus (Gal. 2:16).

8e Misvatting: De moskee verhindert integratie
Dit gebed wordt gezegd bij het binnenkomen van de moskee:
In naam van Allah, moge de vrede en zegeningen op de boodschapper van Allah zijn.
O Allah, vergeef mij mijn zonden en open voor mij de poorten van uw genade.
Een moskee is geen tegenkracht van integratie maar dient als positieve kracht ter bevordering
van de integratie en vooruitgang van een gemeenschap in de samenleving.
De profeet Mohammeds zei: De hele schepping behoort aan God en God houdt van hen, die
Zijn schepping goed behandelen en de behoeften van Zijn schepping vervullen. (Mishkat)

7e Misvatting: Geloof is in het hart, en uiting is niet nodig

Er wordt vaak met genoegen tot uiting gebracht, dat geloof niet noodzakelijk gepraktiseerd
dient te worden en dat louter innerlijke overtuiging voldoende is. Deze stelling is volgens de
islaam onjuist en onvoldoende. Zowel het lichaam als de geest behoren, overeenkomstig met
elkaar, in evenwicht te functioneren, om de liefde van de Heer te verkrijgen. Wanneer men
beweert een zekere waarheid te aanvaarden maar het lichaam en gedrag laten dit niet tot
uiting komen, kunnen we met zekerheid beweren dat de desbetreffende persoon tekort schiet
in zijn geloofsovertuiging.
Een persoon laat zijn eigenaardige emoties spontaan rol spelen wanneer hij zijn geliefde
ontmoet, zoals ouders hun liefde tegenover kinderen tonen door hun spontaan te omhelzen
en te kussen. Het is daarom onmogelijk God lief te hebben en deze innerlijke relatie niet tot
uitdrukking te doen komen alleen door middel van uiterlijk vertoon en uiterlijke aanbidding.
Aanbidding met hart en ziel is de inhoud en aanbidding door middel van het lichaam is het
omhulsel. De inhoud kan niet bewaard worden zonder het omhulsel. En wanneer het omhulsel wordt vernietigd moet de inhoud hetzelfde lot ondergaan. Dit is de wijsheid met betrekking
tot alle religies, dat innerlijke liefde voor God en sympathie voor de medeschepselen tot uiting
moet worden gebracht met opofferingen van bezittingen en rijkdom. Goede werken zijn het
bewijs van een levend geloof. De goede daden zijn voor het geloof wat de vrucht is voor een
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Een moskee speelt een onmisbare rol in de islam. Het dient als een centrum voor de aanbidding en de gedachtenis van God en is een centrum voor onderwijs en training voor het
praktische leven. De moskee moedigt de moslims aan om de taal van het land te leren om in
de maatschappij te kunnen functioneren. Het is een instituut voor de ontwikkeling van intellectuele, religieuze, spirituele en morele kwaliteiten van moslims en voorziet in kennis en
leiding voor hun welvaart en welzijn.
Een moskee promoveert en bevordert rechtvaardigheid, vriendelijkheid en liefde tegenover de schepping. Ze creëert discipline en is een instrument om wanorde en verwarring
tegen te gaan. De moskee is een heilige en gezegende plaats waar geen onderscheid is tussen
de rijken en de armen, de koning en de bedelaar.
De deuren van de moskeeen moeten altijd open zijn voor de volgelingen van andere
godsdiensten. Zij die geloven in één God mogen God in de moskee aanbidden. Zelfs de
afgodendienaren kunnen niet genegeerd worden om de moskee te bezichtigen.
Een praktisch voorbeeld vinden we in het leven van de Heilige profeets toen eens een
Christelijke delegatie van Najran uit Yemen naar Medina kwam voor een onderhandeling.
De onderhandelingen vonden plaats in de moskee en duurde enkele uren. De leider van de
christelijke delegatie wilde hun gebedsdienst houden in hun eigen plaats van aanbidding. De
heilige Profeets vertelde hun dat ze nergens hoefden te gaan en dat zij hun gebedsdienst in
de moskee konden houden. Wat verboden is in de moskee is eerbetoon
te geven aan iemand naast God. De moslimplaatsen van aanbidding moeten geheel toegewijd blijven aan de Ene God.
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9e Misvatting: De Hel is eeuwig
In de Qor’aan staat: Degenen dan, die ongelukkig zullen
zijn, zullen in het Vuur zijn, waarin zij zullen zuchten en
steunen en er, zolang de Hemelen en de Aarde bestaan in
vertoeven, met uitzondering van hetgeen uw Heer moge
behagen. Zeker, uw Heer brengt teweeg wat Hij wil. Maar
degenen, die gelukkig zullen blijken te zijn, zullen in de
Hemel vertoeven, zolang de Hemelen en de Aarde bestaan,
met uitzondering van hetgeen uw Heer moge behagen, een
gave, die niet zal worden afgesneden. (11:107-109)
De Heilige Qor’aan leert ons dat, wanneer een mens
sterft, zijn ziel een nieuwe wereld binnengaat en een
nieuw lichaam aanneemt. Dit lichaam is van een andere
aard dan het fysieke lichaam, dat op de behoeften van
dit leven is ingesteld. Het is een nieuw soort geestelijk
lichaam dat het vermogen bezit om de schone eigenschappen van God te kunnen waarnemen.
De volmaakte zielen zullen onmiddellijk de toegang
vinden tot het paradijs. Zij die in dit leven onvolmaakt
zijn ontwikkeld, zullen in de toestand komen die de Hel
wordt genoemd en die een toestand is voor de genezing
van geestelijke ziekten. Het is dus duidelijk dat volgens
de Heilige Qor’aan, het Paradijs en de Hel plaatsen zijn
voor een blijvende vooruitgang van de mens naar een
hoger bewustzijn. De Qor’aan zegt: Dat gij zeker van de
ene toestand naar de andere overgaat. (84:20)
Het Paradijs en de Hel worden ontwikkeld door de
mens zelf; een hemelse of een hels leven begint in deze
wereld. Goede of kwade daden gedaan in deze wereld
manifesteren zich in het volgende leven.
Het vuur van de hel is niets anders dan het vuur van
zondes. Zoals de Heilige Qor’aan zegt: Het vuur van
God, brandend in overeenstemming met de zondes welke
uit de harten stijgen. De Qor’aan leert niet dat personen
die in de hel vertoeven, eeuwigdurende kwellingen zullen ondergaan. De Hel is bedoeld voor de vooruitgang
van de mens en voor zijn innerlijke zuivering. Wanneer
deze zuivering in iedere ziel zich heeft voltooid, komt
de ziel in het Paradijs, dit zal doorgaan totdat alle
zielen het Paradijs hebben bereikt en de helletoestand
geheel zal worden opgeheven. Dit is op een ontroerende
manier beschreven in een vertelling van Mohammeds.
Als de slechten in de Hel zijn geworpen zeggen de
bewoners van de Hemel:
‘Onze Heer, zij hebben met ons gevast en de salaat
verricht en de bedevaart gemaakt’.
God zal zeggen: ‘Haal er dan uit wie u kent en hun
gestalten zullen het hellevuur worden ontzegd’.
Dan zullen zij er veel mensen uit halen bij wie het
vuur al tot de helft van hun scheenbenen of tot hun
knieen stond, en zij zullen zeggen:
‘Onze Heer, er is daar niemand achtergebleven van
degenen over wie U ons bevel gegeven had.’ God zal
zeggen: ‘Ga terug, en als u iemand vindt met het

gewicht van een dinar aan goeds in zijn hart, haal die er
dan uit.’ Dan halen zij er nog velen uit en zeggen:
‘Onze Heer, wij hebben daar niemand achtergelaten
van degenen over wie U ons bevel gegeven had.’
‘Ga terug, en als u iemand vindt met het gewicht van
een halve dinar aan goeds in zijn hart, haal die er dan
uit.’ Dan halen zij er velen uit en zeggen:
‘Onze Heer, wij hebben daar niemand achtergelaten van degenen over wie U ons bevel gegeven had.’
‘Ga terug, en als u iemand vindt met het gewicht van
een greintje goeds in zijn hart, haal die er dan uit.’ Dan
halen zij er velen uit en zeggen: ‘Onze Heer, wij hebben
daar niemand gelaten die iets goeds had.’
(Aboe Sa’ied [de verteller] zei: ‘Als u mij niet gelooft
aangaande deze traditie, reciteer dan eens als u wilt: God
doet niet voor een greintje onrecht. Als het een goede duad is
verdubbelt Hij die en geeft Hij van Zijn kant een geweldig
loon. [Qor’aan 4:41])
Dan zegt God: ‘De engelen hebben voorspraak gedaan,
de profeten hebben voorspraak gedaan en de gelovigen
hebben voorspraak gedaan; alleen de Barmhartigste der
barmhartigen is nog over.’
Dan neemt Hij een handvol vuur en haalt daar
mensen uit die helemaal niets goeds gedaan hadden
en die al tot houtskool geworden waren. Hen gooit
Hij in een rivier aan de rand van het paradijs, die de
levensrivier genoemd wordt; en daar komen zij uit zoals
graantjes die meegevoerd worden door een stortvloed: je
ziet ze soms bij een steen of een boom; als ze aan de zon
worden blootgesteld zijn ze gelig of groenig en als ze in
de schaduw terechtkomen zijn ze wit.
‘Profeet,’ zeiden ze, ‘het lijkt wel of u herder geweest
bent in de woestijn.’
Zij komen eruit als parels, met zegels in hun nek,
en worden door de paradijsbewoners herkend. Dit zijn
de vrijgelatenen Gods, die God het paradijs heeft doen
ingaan zonder dat zij enig werk hebben gedaan of enig
goeds hebben kunnen aanvoeren. Dan zegt Hij:
‘Ga het paradijs binnen, en wat u daar ziet is voor u.’
‘Onze Heer, U geeft ons wat U geen der wereldwezens hebt gegeven!’
‘Ik heb nog iets beters dan dit voor u.’
[Qor’aan 3:16]
‘Onze Heer, wat is beter dan dit?’
‘Mijn welgevallen. Hierna zal Mijn toorn de mensen
niet treffen.’

Uit de verzameling tradities van Muslim, 1:302

10e Misvatting: Zoveel bijgeloof en regels in de islaam

Bijgeloof
Wat betreft bijgeloof is de bewering onterecht. Qor’aan is de wetgeving in de islaam en de Qor’aan steunt
bijgeloof op geen enkele wijze. De Qor’aan leert ons alleen in God te geloven. Qor’aan zegt hierover (4:
37) En aanbidt Allah en vereenzelvigt niets met Hem. Een persoon die zegt dat hij van God houdt kan zich
onmogelijk met bijgeloof bezighouden. Geloven dat door te duimen of speciale amuletten alles goed zal
komen is de zaak van wanhopigen. Geloven dat dagen als Vrijdag de 13e onheil brengen is een teken van
ongeloof in Gods Almacht. De Qor’aan zegt over mensen die door bijgeloof hun leven moeilijk maken:
‘Toen Loqmaan tot zijn zoon zei , terwijl hij hem raad gaf: O mijn lieve zoon, ken geen medegoden tot Allah
toe. Afgoderij is inderdaad een grote ongerechtigheid’ (31: 14).
Bijgeloof ontstaat wanneer men de diepgang van godsdienst niet begrijpt. Dan ontstaan misvattingen
over de betekenis van een bepaald gebod.
Regels
Er wordt beweerd dat de islaam zoveel wetten heeft. Maar kijk om u heen op de aarde: alle landen die
ontwikkeld zijn hebben veel wetten en alle culturen en volkeren die in de geschiedenis goed ontwikkeld
waren hadden veel wetten. Zoals bijvoorbeeld de Romeinen, naar wiens voorbeeld de Westerse samenlevingen zijn ingericht. En kijk naar het verkeer: hoe complexer het verkeer des te meer regels er nodig zijn
om het in goede banen te leiden. Wetten zijn geschapen voor het bestwil van de mens. Een maatschappij
heeft wetten nodig om orde en vrede te waarborgen. De islaam is een multicultureel geloof en heeft veel
wetten om onder verschillende culturen en volkeren éénheid te scheppen door gerechtigheid. En zoals
regels ons helpen de weg te vinden in het uiterlijk, zo helpen ze ons ook de weg te vinden in het innerlijk.
Wet is geen last!
De Qor’aan leert dat Gods wet op wijsheid is gegrondvest en is bedoeld de mens te helpen op de weg van
de vooruitgang. Gods geboden zijn niet als last of straf voor zijn dienaren bedoeld. Integendeel is ieder
gebod bedoeld als hulp en steun voor de mens in zijn vooruitgang en als middel tot verbetering van zijn
maatschappelijke toestand. De Qor’aan onderschrijft niet de leerstelling van het opleggen van geboden
onder dwang of onbegrijpelijke leerstellingen. Hij leert dat God niemand veroordeelt zonder ten volle
rekening te houden met elke omstandigheid, die zijn handelwijze zou kunnen verontschuldigen of zijn
schuld verzachten. Ook leert de Qor’aan dat niemand mag worden veroordeeld, tenzij hij op passende
wijze van tevoren is gewaarschuwd.
Leiden de regels naar verlossing?
Dat is een vraag die in de gedachten van een mens opkomt als hij over religie denkt. De profeet
Mohammeds zei hierover dat zelfs door alle regels te volgen men niet in het paradijs kan komen. Zijn
volgelingen vroegen zich af of hij zeker in het paradijs zou komen, een persoon die alle regels van de
islaam en dus ook van God in zijn eigen persoon had verwezenlijkt. De profeets antwoordde hierop
dat zelfs hij niet in het paradijs zou komen als niet door de genade van Allah. Het feit dat de profeet
Mohammeds wilde dat zijn volgelingen de regels van de islaam volgen, heeft te maken met zijn ervaring
een geliefde van God te zijn geworden. Die ervaring gunde hij ook zijn volgelingen. De regels zijn er om
dichterbij Allah te komen. Het gaat bij het volgen van de regels ook om je intenties. Klakkeloos opvolgen is niet de bedoeling van deze regels. Je intenties moeten schoon en puur zijn zonder enige vorm van
egoïsme en materialisme. Alleen dan zal de genade van Allah aan jouw kant zijn en alleen dan kan een
mens hopen op het paradijs.
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Appendix 1. Een lezing langs schone
punten van de islaam
A.H. Compier
Deze lezing werd gehouden op 29 september 2002 en op 7 maart 2003 voor
de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen te Rotterdam,
in combinatie met lezingen van N. Mahboob en I. Ikhlaf.
Dia: Liefde voor Iedereen, Haat voor Niemand.
Recitatie van de Heilige Qor’aan:
O gij die gelooft! Laat een volk het andere volk
dat waarschijnlijk beter is dan zij, niet bespotten, noch vrouwen andere vrouwen, die misschien beter zijn dan zij. (:)
En verschuilt u niet achter Allah met uw eden
om u t eonthouden van het goeddoen en het
rechtvaardig handelen en het stichten van vrede
tussen de mensen. Allah is Alhorend, Alwetend.
(:)

De Taj Mahal is één van de grootste wonderen van de architectuur. Hij werd ontworpen en gebouwd door koning
Jahan (17e eeuw), uit verdriet voor zijn vrouw die hij verloren had.

Vrede zij met u. De Qor’aan gebiedt moslims om vrede te stichten tussen de mensen.
En Jezusa zei: ‘Zalig zijn de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God worden
genoemd.’ (Mattheüs 5:9). Daarom moet
vanavond in het teken staan van vrede. De
kerk heeft daarvoor de eerste stap gezet,
met de openheid van uw uitnodiging en de
welwillendheid van de samenwerking die
wij hebben ervaren. Moge God u daarvoor
rijkelijk belonen. De lezing van vanavond
zal gaan over de religie genaamd ‘islaam’.
En het woord islaam betekent ook vrede.
Het is een Arabisch woord dat verwant is
aan het Hebreeuwse ‘shalom’. Daarom moet
vanavond in het teken staan van vrede. Als
wij dit hebben bereikt, dan is onze lezing
geslaagd.
Dia: Overzicht van de lezing
We hebben besloten de lezing vandaag te
verdelen in drie delen. Omdat er veel mis-

verstanden zijn over de islaam, zullen twee
delen gewijd zijn aan het rechtzetten van
twee misverstanden. Het eerste misverstand
dat we willen rechtzetten is de betekenis van
djihaad en de relatie tussen kerk en staat
in de islaam. Het tweede misverstand dat
we moeten rechtzetten is het misverstand
over de positie van de vrouw. De rest van de
lezing hebben we open gelaten om in het
algemeen te vertellen over de schoonheid
van de islaam, en om kort iets te zeggen
over belangrijke punten van het islamitische
geloof.
Wij zijn vanavond gekomen met ons vijven.
Aan mijn rechterhand is mevrouw NoorUs-Seher Mahboob. Ze werd in Pakistan
geboren en woont sinds  in Nederland.
Momenteel studeert zij geneeskunde. Zij
zal vanavond vertellen over de positie van
de vrouw in de islaam. Aan mijn linkerhand is de heer Ibrahim Ikhlaf. Hij werd
in Nederland geboren in een Marrokkaans
gezin en is voor velen een eikpunt voor het
evenwicht tussen oprechtheid en integratie.
Hij zal u vertellen over de betekenis van
djihaad en de scheiding van kerk en staat.
U heeft al kennis gemaakt met de heer
Usman Malik, afkomstig uit Pakistan en nu
in het eindexamen van het vwo. Hij zal de
recitaties uit de Qor’aan verzorgen. Al deze
mensen liggen mij dicht aan het hart en het
is een grote eer ze aan u te mogen voorstellen. Tenslotte dan mijzelf: ik ben Abdul
Haq Compier en werd in  geboren in
Zaanstad. In de afgelopen vijf jaar heb ik mij

bekeerd tot de islaam. De islaam heeft mijn
hart gestolen. En misschien heb ik daarom
vanavond de eer gekregen het gedeelte te verzorgen over de schoonheid van de islaam.

vrouw heeft geschapen. Ik wil nu mevrouw
Noor-Us-Seher Mahboob uitnodigen haar
toespraak te houden over de positie van de
vrouw in de islaam.

U begrijpt dat wij u deze avond niet meer
kunnen bieden dan een impressie. U kunt
literatuur krijgen op onze boekentafel, waaronder ook de tekst van deze lezing. Ook
bent u van harte uitgenodigd een bezoek te
brengen aan onze moskeeën in Den Haag en
Nunspeet.

Lezing N. Mahboob: De positie van de
vrouw in de islaam. Dia: Mariar

Eénheid. Dia: Mozaïek Alhambra 14e eeuw
Het eerste van de islaam is éénheid. Het eerste dat een moslim moet getuigen is ‘God is
één’. In de islamitische cosmologie is het de
éénheid van God waaruit alles voortvloeit,
alle kennis, alle waarheid en alle gerechtigheid, alle schoonheid en alle goedheid. Een
moslim heeft de ervaring dat de éénheid van
God het hele universum doordringt. In de
Qor’aan staat: ‘Waarheen gij u ook wendt,
daar zal het Aangezicht van Allah zijn’ (:
). We beamen ook Albert Einstein, die
zei: ‘Als er geen ander bewijs is van God,
dan is dit voldoende, dat alle wetten van de
natuur een éénheid vormen, en dat niet één
natuurwet de andere tegenspreekt’.
Het doel van een moslim is in zijn aanbidding één te worden met God en al
Zijn eigenschappen over te nemen–zoals
Barmhartig en Genadevol. Dan kan hij werkelijk ‘moslim’ worden genoemd, wat betekent
dat hij de duisternis van zijn eigen bestaan
heeft opgeofferd voor het licht van God.
De islaam beschouwt ook de oorsprong van
alle godsdiensten als één. Wij moeten als
moslims geloven in alle profeten. Hieronder
beschouwen wij ook Krishnaa, Boeddhaa
en natuurlijk Jezusa. In de islamitische

Het voorbeeld van Mohammeds.
Dia: De Ka’ba in Mecca
Ik zal nu iets vertellen over de betekenis die
de profeet Mohammeds heeft voor de moslims. Mohammeds betekent voor ons het
volmaakte voorbeeld van iemand die God
volledig is toegewijd. De kracht van zijn
voorbeeld is zijn menselijkheid. De heiligen
van de islaam hebben altijd gezegd dat de
volmaaktheid van een heilige ligt in twee
dingen: de volmaaktheid van zijn opgang
naar God en de volmaaktheid van zijn afdaling naar de mensen. In Mohammeds zagen
zij deze twee aspecten gecombineerd op een
ongeëvenaarde manier. Hij was volmaakt
in zijn toeweiding aan God wil zeggen, hij
verliet de wereld en zag God in een licht dat
niemand anders ooit zag. Met de volmaaktheid van zijn afdaling wordt bedoeld dat hij
dit licht terug bracht in de wereld met de
meest bescheiden daden, zoals bijvoorbeeld
zijn vrouw helpen in het huishouden, of dag
en nacht klaarstaan om de problemen van
zijn volgelingen op te lossen.1
Volgens de Amerikaanse historicus Michael
Hart is Mohammeds de meest succesvolle
mens in de geschiedenis van de mensheid.2

kunst is éénheid het belangrijkste thema.
Bovenstaande afbeelding is een tegelwand
uit het islamitische Spanje van de e eeuw.
Het is een uiting van de liefde en kennis
die de moslims hadden van de éénheid van
God. In de Qor’aan staat dat God de mens
schiep uit één enkele ziel, en daaruit man en
18
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De strekking van deze lezing kunt u eerder in deze

uitgave vinden onder Misvatting 3: ‘Vrouwen worden
onderdrukt’, en uitgebreider in de uitgave ‘De positie van
de vrouw in de islaam’, bijlage bij Al-Islaam augustus-september 2002.

Hij heeft geleefd als een uitgestotene, zonder eten op straat. En uiteindelijk toont hij
ons hoe te gedragen als een koning met een
hele natie onder zijn hoede. Het tweede
aspect is het feit dat hij in zijn leven .
volgelingen wist op te leiden van het niveau
van beesten tot het niveau van heiligen.
Toen zijn metgezel Umarr bijvoorbeeld de
leiding kreeg over Jeruzalem, dachten veel
joden dat de Messias was gekomen. Omdat
hij zo rechtvaardig was; hij liet de tempelberg weer herstellen, die door de Romeinen
was verwoest. En omdat hij zo nederig was;
soms sliep hij op straat tussen de bedelaars.
Daarom zeggen de moslims dat de leer van
Mohammeds volmaakt is, omdat het uitgaat
van het laagste en leidt tot het hoogste.

1. Dit aspect van Mohammeds wordt in de Qor’aan

De schoonheid van de Heilige Qor’aan
Dia: pagina uit Qor’aan
De dichter Goethe heeft de Qor’aan eens
beschreven als ‘groots, krachtig en steeds
weer echt subliem’. In de Qor’aan vinden wij
natuurlijk de voorschriften hoe wij het beste

beschreven in soera 53:9-19, zie ook Hazrat Mirza
Ghulam Ahmada, The Essence of Islam, p. 162.

2. Michael Hart, ‘The 100, A Ranking of the Most

Zijn succes als profeet is te illustreren met
twee waarnemingen. Ten eerste geeft zijn
leven het voorbeeld voor elke situatie waarin
een moslim zich zou kunnen bevinden.

Influential Persons In History, New York, 1978

kunnen leven. Maar het bijzondere aan de
Qor’aan is vooral de kracht waarmee hij ons
hart reinigt. Mohammeds had gezegd dat
hij naast de Qor’aan geen andere wonderen
nodig had. De Qor’aan heeft het vermogen
ons hart te ontroeren voor God. Over de werking van de Qor’aan vertel ik u het volgende
verhaal. Op een moment was een groep moslims voor de vervolgingen in Mecca gevlucht
naar het nabijgelegen land Abbysinië. Ze
werden door de autoriteiten tegengehouden
en voor de koning gebracht, die een christen was. Ze droegen hem toen een gedeelte
uit de Qor’aan voor over Mariar. Toen de
koning de Qor’aan had gehoord rolden de
tranen over zijn wangen en hij beval dat de
moslims moesten worden toegelaten in zijn
land.
Recitatie. Vertaling:
En vermeld Maria in het Boek.
Toen zij zich van haar volk terugtrok
in een op het Oosten uitziende plaats
En zich aan hun blikken onttrok,
Zonden Wij onze geest tot haar,
en hij verscheen aan haar
in de gestalte van een volmaakte man,

Boven: Een kufisch handschrift van de Qor’aan uit de 10e eeuw.
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Zij zei: ‘Ik zoek toevlucht tot de
Barmhartige tegen u. Laat mij met rust, indien
u God vreest.’ Hij antwoordde: ‘Ik ben
slechts een boodschapper van uw Heer
opdat ik u een reine zoon moge schenken’.
Zij zei: ‘Hoe kan ik een zoon ontvangen
terwijl geen man mij heeft aangeraakt
en ik evenmin onkuisheid heb bedreven?’
Hij zei: ‘Het is zo. Maar uw Heer zegt:
‘Het is gemakkelijk voor mij, opdat Wij hem
tot een teken voor de mensen maken,
een genade Onzerzijds; het is een besloten
zaak. (:-)
Tot zover mijn toelichting op de Qor’aan.
Ik wil nu de heer Ibrahim Ikhlaf uitnodigen
zijn voordracht te houden over de scheiding
van kerk en staat en de betekenissen van djihaad.
Lezing I. Ikhlaf: De scheiding van
kerk en staat en de betekenissen van
djihaad. Dia: het Alhambra in Spanje
De tekst van deze lezing zal inshallah verschijnen in
Al-Islaam, januari 2004: “Kerk en Staat”

De geschiedenis van de islaam.
Dia: De Taj Mahal
Een groot aspect van de schoonheid van de
islaam is ook de geschiedenis van de culturen
die op deze religie zijn gebouwd. Gedurende
een periode van  jaar heeft de islaam
gezorgd voor ongeëvenaarde culturele vooruitgang, vrede, rechtvaardigheid, kunst en
wetenschap in de wereld. De islaam had ook
het bijzondere vermogen om verschillende
culturen en zelfs verschillende religies met
elkaar te verbinden. Het sterkste voorbeeld
van een succesvolle multiculturele samenleving is nog steeds de periode van  jaar
waarin Spanje onder islamitisch bewind
stond. Hiernaast ziet u de Taj Mahal in
India uit de e eeuw. Naast één van de
grootste kunstwerken in de geschiedenis van
de mensheid is het ook een monument voor
het respect voor de vrouw in de islaam; de
koning Jahan liet het bouwen uit verdriet
voor het verlies van zijn vrouw, die hij erg
liefhad.
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De heiligen van de islaam.
Dia: tekening Rembrandt
Gedurende de volledige duur van de islamitische geschiedenis is het geloof blijven leven,
in die zin dat er altijd mensen waren die
door hun contact met God en hun liefde voor
Zijn schepping een teken waren voor het
bestaan van God en de waarde van het voorbeeld van Mohammeds. Mohammed had de
belofte gedaan dat God in elke tijd mensen
zou sturen die met woord en daad de centrale waarden van de islaam aan de mensen
zouden toelichten. Dit zijn de ‘hervormers’
van de islaam, die echter door Mohammeds
‘herlevers’ werden genoemd. Dit hier boven
is een tekening gemaakt door Rembrandt van
Rijn, van vier islamitische heiligen. Om u
een idee te geven van het karakter van deze
mensen vertel u een anekdote over één van
hen, Abdul Qadir Gilanir. Op een dag zag
hij een man gewond en bewusteloos langs
de weg liggen. Abdul Qadir Gilanir hielp
de man van de straat en verzorgde hem.
Toen de man tot bewustzijn was gekomen,
zei deze tegen Gilanir: ‘ik ben de islaam’.
Op deze manier kreeg Gilani de titel, dat
hij de islaam had doen herleven in zijn tijd.
De bedoeling van de anekdote is dat goede
daden het leven zijn van de religie.
Ik wil nu afsluiten met een kort woord over
onze gemeenschap, de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap. In de belofte over de komst
van hervormers had Mohammeds gezegd dat
God in de latere dagen een hervormer zou
sturen met het gewicht van een profeet: de
Rechtgeleide en Gezalfde Imam. Zijn taak
zou zijn het beëindigen van oorlog en het
vullen van de wereld met vrede en gerechtigheid, zoals deze voorheen was gevuld met
onderdrukking en onrecht. De stichter van
de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap maakte
er in  aanspraak op deze hervormer te
zijn. Onze gemeenschap telt momenteel 150
miljoen leden in  landen.

Boven: Een mozaïekwand uit het islamitische Spanje (Alhambra,
14e eeuw) toont de liefde en kennis van de Eénheid van God.
Links: Vier heiligen van de islaam waaronder Abdul Qadir Gilanir,
getekend door Rembrandt van Rijn (17e eeuw) naar een miniatuur
uit het Moghul-Rijk. (British Museum)

We hopen dat we vanavond recht hebben
gedaan aan de boodschap van vrede en
wensen u vrede toe. We danken u voor uw
aandacht .
maart 2003
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Appendix 2. De tien geboden van Ayaan Hirsi Ali
Naeem Ahmad Warraich, imam van de Mobarak Moskee in
Den Haag en hoofdmissionaris van de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap Nederland
Vlak voordat zij werd benoemd tot lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal
deed Mw. Ayaan Hirsi Ali enkele negatieve uitspraken over de islaam en de profeet
Mohammeds (‘De tien geboden’, Trouw 26 januari 2003). Hierop ontstond tot op
internationaal niveau grote commotie en zelfs hebben vertegenwoordigers van verschillende landen haar gevraagd om de woorden uit het interview terug te nemen.
Dit zou een diplomatieke beslissing zijn, waarvoor de verantwoordelijkheid ligt bij de
intenties van mw. Hirsi Ali als politica. Haar negatieve opvattingen zelf zou het echter
niet hebben veranderd maar eerder veregerd. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij
de moslims, die de wereld het juiste beeld van de islaam moeten tonen. Naar aanleiding van wat wij hebben vernomen hoe Ayaan Hirsi Ali behandeld is in naam van de
islaam, en van wat wij vandaag de dag zien gebeuren in naam van onze religie moeten we van onze kant begrip opbrengen wanneer men wantrouwen koestert jegens
deze naam. We hopen met onderstaande tekst een antwoord te bieden op de bezwaren van mevrouw Hirsi Ali en de redenen voor dit wantrouwen weg te nemen, zodat
wellicht ook haar opvattingen zullen veranderen.

. Met het eerste gebod wilde Mohammed
het gezond verstand opsluiten (…) Ik vind de
islaam – je overgeven aan de wil van Allah
– een achterlijk uitgangspunt.
In de geschiedenis van de mensheid is de
éénheid van God altijd het meest inspirerende idee geweest voor alle gebieden van
menselijk denken en handelen; sociale organisatie, ethiek, filosofie, kunst, literatuur. In
de tijd dat afgodendienst en stammencultuur
de gedachten van de Arabieren gevangen
zette in geestelijke en sociale verwarring, was
het idee van éénheid en verantwoordelijkheid
dat door Mohammeds werd gepredikt tegelijkertijd een sociale bevrijding, een ruimte
voor geestelijke vooruitgang en een gebod tot
zelfstandig nadenken. Lezend in de Qor’aan
worden we talloze keren vermaand: In de
schepping van hemel en aarde … zijn tekenen
voor een volk dat begrijpt (:). De Qor’aan
zelf bestaat in feite grotendeels uit redenering
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en discussie (lees bijvoorbeeld de discussie
van Abraham met zijn vader, :-). Het
is inmiddels wel bekend dat dit aspect van
de islamitische boodschap de culturen van
Noord Afrika tot Indonesië heeft geïnspireerd tot de meest schitterende ontwikkelingen, vergezeld van een bijzondere sociale
stabiliteit. ‘Overgave aan de Ene God’ (een
betekenis van het woord ‘islaam’) moet dan
ook zeker niet worden gezien als de overgave aan een instantie die denken verbiedt.
Integendeel is het een existentiële overgave
aan een dimensie in ons verstand die ons
denken verlicht, en ik roep de islamitische
geschiedenis hiervan tot getuige. Competitie
met de leiding en zingeving van de Qor’aan
wordt ook niet verboden maar juist aangemoedigd: ‘Breng dan een Boek van Allah dat
een betere leiding geeft dan dit, ik zal dat
volgen indien gij waarachtig zijt’ (:).

. Op het beledigen van Zijn profeet,
Mohammed, staat de doodstraf. Dat heeft de
profeet zelf van God vernomen.
Laat het eerst duidelijk zijn dat de Qor’aan
of de overleveringen van Mohammeds geen
straf stellen op het beledigen van de Profeet.
Mohammed werd voortdurend beledigd door
zijn tegenstanders, maar er is geen geval
bekend dat hij hiertegen maatregelen trof.
Ook op het lasteren van God Zelf geeft de
Qor’aan geen fysieke straf. De islaam leert
om rechten te geven en respect te geven aan
iedereen. In deze zin geeft het de voorkeur
om vooral over personen en goden die door
anderen in ere worden gehouden, geen
kwaad te spreken. Het gebod in de Qor’aan
tegen Godslastering luidt in feite zo: ‘Scheld
degenen, die zij naast Allah aanroepen niet
uit, anders zullen zij uit nijd in hun onwetendheid Allah uitschelden’ (:).
. Mohammed stal Zaynab, de vrouw van zijn
leerling door te zeggen dat het de wil van Allah
was.
Mohammeds was vijfentwintig toen hij
trouwde, vele jaren over de huwbare leeftijd.
Vóór dit huwelijk heeft niemand echter enige
aanwijzing gevonden dat hij omgang had
met iemand, zelfs niet de mensen die hem
zo tegenstonden dat ze hem wilden vermoorden. Toen Mohammeds verkondigde een
profeet van God te zijn, boden de leiders van
Mekka hem bezittingen aan als hij dat wilde,
en als hij de mooiste vrouw van Arabië wilde,
dan zouden zij haar aan hem geven als hij in
ruil daarvoor op zou houden met prediken.
Hij weigerde dit echter. Mijn conclusie is
dat de Heilige Profeet geen interesse had in
vrouwen die zijn religieuze normen te boven
ging. Zaid was een hulp van de Profeets en
Mohammeds voedde hem op als zijn eigen

zoon. Zaynabr was de eerste vrouw van
Zaidr. Toen Zaidr van haar was gescheiden,
mocht Mohammeds van de wet met Zaynab
trouwen hoewel hij zelf bang was van niet.
Na dit huwelijk had Mohammeds nog
dezelfde goede relatie met Zaidr als daarvoor, en Zaidr ook met hem. Als de Profeets
Zaidr met dit huwelijk gekwetst zou hebben,
zou hun relatie ook beschadigd moeten zijn
geweest, maar dat was niet zo.
. Mohammed werd verliefd op Aisha, de
negenjarige dochter van zijn beste vriend. Haar
vader zei: ‘Wacht alsjeblieft tot ze de puberteit
heeft bereikt’, maar Mohammed wilde zo lang
niet wachten. Dus wat gebeurt er? Hij krijgt
van Allah de boodschap door dat Aisha zich
moet klaarmaken voor Mohammed. Dat is kennelijk de leer van Mohammed: het is geoorloofd
om het kind van je beste vriend af te pakken.
Mohammed is, gemeten naar onze westerse
maatstaven, een perverse man.
Hoewel het algemeen geaccepteerd is dat
Aishar zou zijn getrouwd op -jarige leeftijd,
omdat een dergelijk huwelijk in de traditie
van de Arabieren niet ongewoon was, is met
name bovenstaande overlevering zeer twijfelachtig en wordt door andere overleveringen
tegengesproken, alsmede door de Heilige
Qor’aan. De Qor’aan is wat betreft authenticiteit onaangetast en we kunnen hieruit
met grote precisie zowel historische feiten
opmaken alsook de leer die Mohammeds zelf
volgde. In vers : van de Qor’aan wordt
gezegd ‘O gij die gelooft, het is u niet geoorloofd vrouwen te erven tegen haar wil’. Dit
maakt bovenstaande overlevering dubieus
aangezien er geen sprake is van overleg met
Aishar, zij op  jaar hiervoor te jong zou zijn,
en er zelfs sprake zou zijn van protest van
haar vader! Volgens vers : van de Qor’aan
maart 2003
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valt de huwbare leeftijd ‘wanneer men in
hen rijpheid van verstand aantreft’ zodat zij
‘hun eigen bezittingen ter hand kunnen worden gesteld’. In sommige extreme situaties
waarin sprake is van een strijd om overleven kunnen kinderen dit op  jaar hebben
bereikt. Negen jaar echter is voor deze eis
onmogelijk. Het is zeker dat Mohammeds
nooit tegen de Qor’aan is ingegaan, zodat
Aishar in elk geval geestelijk volwassen moet
zijn geweest en zeker ouder dan twaalf jaar.
Dat betekent dat de overlevering van  jaar
onzeker moet worden verklaard en we ons
voor het bepalen van haar werkelijke leeftijd
bij haar huwelijk moeten wenden tot andere
overleveringen.
Volgens de historicus Ibn Jarir Tabari werd
Aishar geboren ‘vóór de islam’ (Tarikh
Tabari, vol. , p. ). Dit betekent dat zij ten
tijde van haar huwelijk ( jaar na de Hijra)
 of  jaar moet zijn geweest.
Imam Wali-ud-Din Muhammad ibn
Abdullah Al-Khatib (e eeuw) stelde verzamelingen op van overleveringen van de
Profeets en schrijft dat Asmar de zus van
Aishar tien jaar ouder was dan zij en in 
AH stierf op  jarige leeftijd (Mishkat alMasabih, Lahore, , vol. , p. ‒).
Hetzelfde wordt vermeld door de gezaghebbende historicus Ibn Kathir (Al-bidayya walnihaya, vol. , p. ).
Dit betekent dat Aishar toen zij trouwde in
het e jaar van de jaartelling  jaar moet
zijn geweest. Dit komt overeen met andere
overleveringen, waar Aishar tijdens het leven
van de Profeets en vlak na zijn overlijden
naar voren komt als een zeer krachtige en
volwassen persoonlijkheid die in staat was de
leer van Mohammeds met wijsheid te interpreteren en met gezag over te dragen.
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. Mohammed is een tiran. Hij is tegen vrije
meningsuiting.
Onder het leiderschap van Mohammeds
waren alle mannen en vrouwen van iedere
geloofsovertuiging vrij om te spreken.
Mohammeds vroeg juist vaak advies aan
zijn volgelingen. Ongevraagd liepen zijn
volgelingen bovendien zijn deur plat om
hun problemen met hem te bespreken. Wat
betreft geloofsovertuiging zegt de Qor’aan:
‘Er is geen dwang in godsdienst’ (:).
Onder het kalifaat van Umar was er een vast
belastingbedrag bestemd voor de kerken en
gebedshuizen van niet-moslims. In Medina
sloten de moslims met christenen en andere
niet-moslims een verdrag om gezamelijk
de stad te verdedigen. Dit betekent dat de
inwoners van Medina vrij waren in hun verschillende overtuigingen, maar als inwoners
verenigd.
. Mohammed zegt dat een vrouw binnenshuis
moet blijven, een sluier moet dragen, bepaald
werk niet mag verrichten, niet hetzelfde erfrecht
heeft als haar man, gestenigd moet worden als
zij overspel pleegt.
Nog geen eeuw geleden konden vrouwen
in Europa niet in de politiek, niet naar de
universiteit, niet werken, niet naar buiten.
Vijftienhonderd jaar geleden, in een tijd
waarin vrouwen niet meer werden geacht dan
slaven, heeft Mohammeds de moslimvrouwen deze rechten wel gegeven. Het grootste
islamitische land, Indonesië, kan daardoor
op dit moment worden geregeerd door een
vrouwelijke president. Ook Aishar had groot
gezag in de moslimgemeenschap. Er zijn
echter ook grenzen aan vrijheid als we onze
verworvenheden op lange termijn niet weer
willen verliezen. Volgens de islaam mogen
vrouwen werken, maar niet boven hun fysieke
vermogens. In het gezin is de nabijheid van
de moeder bovendien erg belangrijk voor de
ontwikkeling van de kinderen, wat op dat
moment haar prioriteit moet hebben boven

werk buitenshuis. Zo zijn mannen ook de
grens opgelegd, dat ze juist moeten zorgen
voor het onderhoud van het gezin en niet
hun tijd moeten verdoen met thuisblijven.
. Allah zegt: eerst gehoorzaam je mij, dan
gehoorzaam je de profeet Mohammed en
daarna je vader en je moeder. In alles. Er is
maar één moment waarop je ongehoorzaam
mag zijn: als ze je vragen niet langer in Allah
te geloven. Ik heb nagedacht over de frustratie van mevrouw Hirsi Ali hierin, maar dit
gebod is mijns inziens volkomen onschuldig.
Het zou toch absurd zijn om iemand die
in de Qor’aan gelooft, te vragen om Allah
of Zijn boodschappers ongehoorzaam te
zijn? En als zij niet in de Qor’aan gelooft,
waarom maakt ze zich dan druk Allah of
Mohammeds gehoorzaam te moeten zijn?
Het gebod gehoorzaam te zijn aan uw
ouders is een vanzelfsprekend principe in de
structuur van een samenleving; alleen wanneer ouders onverantwoordelijk handelen
en nergens op ter verantwoording kunnen
worden geroepen kunt u van een kind verwachten dat het niet gehoorzaamt aan het
ouderlijk gezag.
. Een enkele godsdienstwaanzinnige zal mij
willen doden omdat ik atheïst ben geworden en
omdat hij, door mij te vermoorden, in de hemel
denkt te komen.
Het idee van sommige extremisten dat
niet-moslims of ‘afvalligen’ gedood zouden
moeten worden is een treurige uitwas, en
absoluut tegen de Qor’aan en het voorbeeld
van Mohammeds.
. Ik werd uitgehuwelijkt aan een verre neef.
Het is ongelukkig dat zulke dingen voorkomen. De islaam is juist tegen gedwongen huwelijken en gaf vrouwen het
recht te scheiden. Een vrouw kwam naar
Mohammeds en vroeg een scheiding aan.

Zij was getrouwd toen zij te jong was,
maar woonde nog niet met de man samen.
Mohammed zij dat ze vrij was om met die
man verder te gaan of om van hem te scheiden. Het idee van ouderlijke toestemming of
bemiddeling bij het huwelijk is ten behoeve
van de veiligheid van de vrouw en mag geenzins door de ouders worden misbruikt om
hun dochter juist ongelukkig te maken en
haar voor hun eigen redenen uit te huwelijken.
. Voor het plegen van ontucht verdien ik volgens de Qor’aan honderd stokslagen en voor het
plegen van overspel kan ik gestenigd worden.
De islaam verbiedt nadrukkelijk omgang
buiten de echtelijke sfeer. Als iemand
omgang verlangt met een persoon waarmee
hij of zij niet getrouwd is, moet hij of zij
eerst een scheiding aanvragen en trouwen
met deze persoon. Dit recht geeft de islaam.
Tegelijkertijd impliceert het verbod op buitenechtelijke omgang een waarschuwing dat
omgang zonder verantwoordelijkheid, liefde
en duurzaam respect, op teleurstellingen uitloopt en de mens zijn waardigheid ontneemt.
Dat de Qor’aan op ontucht en overspel een
straf stelt in deze wereld is om de moslimgemeenschap te vrijwaren van het wantrouwen
dat de sociale acceptatie van een te vrije
moraal met zich meebrengt.
De zin en onzin van lijfstraffen wil ik hier
even laten voor wat het is. Wat betreft steniging moet worden gezegd dat dit niet in
de Qor’aan wordt genoemd; steniging is
een straf uit het Oude Testament. Toen de
moslims werd gevraagd recht te speken in
Medina stonden joden en christenen er in
een aantal gevallen op berecht te worden
naar het Oude Testament, waardoor deze
straf op hen van toepassing werd. Dit hebben
sommigen geïnterpreteerd alsof de moslims
deze straf voorstonden, maar dit is niet correct.
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DE AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP

Hazrat Mirza Tahir Ahmadaba
Khaliefatul Masieh iv, de 4e opvolger
van de Stichter van de Ahmadiyya
Moslim Gemeenschap, en het huidige
hoofd van de Gemeenschap.

Slotboodschap programma Christenen en Moslims
Kerkgebouw Oosteinde 73, Rotterdam, 7 maart 2003

Als de gelovigen van Nederland geloven in vrede zijn zij ook
verantwoordelijk voor vrede.
Elke religie streeft naar vrede. Hoe kunnen we dan strijd toelaten?
Het licht van elke religie is opgebouwd uit dezelfde kleuren:
Geloof, Liefde, Moed, Nederigheid, Vergevensgezindheid,
Waarheidslievendheid, Vriendschap, Zorgzaamheid, Leiderschap,
Rechtvaardigheid, Trouw, Barmhartigheid. Enzovoorts.
Als onze boeken overlappen, hoe kan er dan tussen de gelovigen
een kloof zijn?
De wereld heeft vrede nodig. Zij die geloven in vrede moeten
daarom vrede sluiten.
De afgelopen maanden hebben een kerk en een moskee elkaar
gevonden in een project voor vrede. Wij zijn daarom het bewijs
dat vrede kan in deze tijd, als wij recht doen aan de religies die
ons zijn gegeven.
Naast onze samenwerking hebben enkelen van ons elkaar ook
gevonden in vriendschap. Moge deze vriendschap een voorbeeld
zijn voor een verdeelde wereld. Moge zij nog vele vruchten
afwerpen en bijdragen aan de waardigheid van de mens in deze
tijd, amien.

— de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
en de
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Na het overlijden van de Beloofde
Messias in 1908 werd Hazrat Alhaadj
Hakiem Noeruddien zijn eerste opvolger. Na zijn dood in 1914 werd hij
opgevolgd door Hazrat Alhaadj Mirza
Bashieruddien Mahmoed Ahmad.
Hij leidde de Gemeenschap tot 1965.
De derde opvolger was Hazrat Haafiz
Mirza Nasir Ahmad.
Hazrat Mirza Tahir Ahmad
werd op 10 juni 1982 gekozen tot
Khaliefatul Masih iv. Onder zijn
bezielende leiding is de Gemeenschap
uitgegroeid tot 150 miljoen leden
(augustus 2001).
Vanuit een bescheiden begin,
iets meer dan 100 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
Gemeenschap verstrekt informatie over
de Islaam o.a. d.m.v. tv–uitzendingen
(mta) en geeft publicaties uit waaronder 54 vertalingen van de heilige
Qor’aan. Zij heeft vestigingen in
meer dan 175 landen.

In Nederland is de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap werkzaam sinds 1947,
en telt thans 12 regionale afdelingen.
In 1955 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
1953.
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.

http://www.ahmadiyya-islam.nl
http://www.alislam.org

Ik geloof dat ik spreek namens alle volgelingen van Christus als ik zeg dat wij respect
hebben voor de islaam. Laat God oordelen
over de verschillen; wij moeten ons richten
op de overeenkomsten.

—J.D.T. Noot
Ringpresident van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen te Rotterdam, tijdens het programma
Christenen en Moslims, Rotterdam,
7 maart 2003.

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

