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de waarheid
is gekomen

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.
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
Mirza Ghulam Ahmada.
Ahmadiyya Moslims zijn geen zogenaamde
fundamentalisten of fanatici. Hun regel is ‘Er is
geen dwang in de godsdienst’ (Koran, :). 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
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.
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.

En zeg: ‘O mijn Heer, laat mijn intrede
een goede intrede zijn en mijn uitgang
een goede uitgang zijn. En schenk mij
van u een gezag dat tot hulp zou kunnen
strekken.’
En zeg: ‘Waarheid is gekomen en leugen
is verdwenen. En de leugen is inderdaad
onderhevig om te verdwijnen.
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—Dr. Ayman Odeh
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Tegenstand is als vruchtbare mest voor de Islam
—Hazrat Mirza Ghulam Ahmada

Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba), Khalifatul Masih V.

In de tekst komen de volgende afkortingen voor:
s)
a)
ra)
rh)
aba)

salla llâhu alaihî wa-sallam: ‘mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn’
alaihi s-salâm: ‘vrede zij met hem’
radiallâhu anhu/ha: ‘moge Allah welbehagen hebben in hem /haar’
rahmatu llahi alaihi/ha: ‘Allah zij hem/haar genadig’
ayyadahu llâhu ta’âla bi-nasrihi l-’azîz: ‘moge Allah, de Verhevene, hem met Zijn machtige hulp helpen’

Arabische woorden worden zoveel mogelijk weergegeven in de internationale transcriptiecode.
Referenties uit de Heilige Koran worden aangegeven door (sura:vers).

Ahsan Karim Mahmud, hoofd afdeling literatuur
van Ahmadiyya Moslim Djamaat Nederland, op een
boekenstal tijdens de jaarlijkse vergadering of Jalsa
Salana in 2006. Foto: Iftegaar Joemmanbaks.

Aantijgingen tegen de Islam
beantwoord in tien punten
Dr. Ayman Odeh

Naar aanleiding van de berichten in kranten en andere media betreffende
uitlatingen van het parlementslid Wilders tegen de Islam, de heilige Koran
en de Heilige Profeet van de Islams en na geweldplegingen van sommige
moslims tegen “ex-moslim” Ehsan Jami, vragen wij van deze twee heren
en de moslims in het bijzonder en de rest van de Nederlandse bevolking
in het algemeen de aandacht voor de volgende tien punten.
. Het is niet mogelijk om de Islam in
te delen in ‘goede Islam’, ‘slechte Islam’,
‘gematigde Islam’ of ‘fundamentalistische
Islam’. Er bestaat maar één Islam, en dat is
niet de Islam die wordt beschreven door de
heer Wilders en gelijkdenkenden, maar de
Islam die is beschreven in de Heilige Koran
en die in praktijk is gebracht door de heilige
profeet Mohammeds. Islam is een godsdienst
van vrede en liefde, die oproept tot tolerantie
en vrede tussen alle verschillende godsdiensten en rassen. Islam predikt vrijheid van
godsdienst voor alle volkeren en keurt alle
vormen van dwang in geloofszaken af. De
volgende verzen uit de Heilige Koran maken
dit duidelijk: Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, het juiste pad is van dwaling
onderscheide (:)
Allah verbiedt u niet degenen die niet tegen
u om de godsdienst hebben gevochten, noch u
uit uw huizen hebben verdreven, goed te doen
en rechtvaardig te behandelen. (:)
En indien uw Heer had gewild, zouden
allen die op aarde zijn zeker tezamen hebben
60 JAAR AL-ISLAAM 1948-2008

geloofd. Wilt gij de mensen dan dwingen, gelovigen te worden? (:)
En op de boodschapper rust slechts de duidelijke overbrenging (van de boodschap). (:)
En veel andere verzen van de Koran, die
hetzelfde begrip van godsdienstvrijheid en
tolerantie benadrukken maken dit duidelijk. Er bestaan in de praktijk verschillende
sekten binnen de Islamitische wereld, die
de Islam op verschillende manieren praktiseren. Echter we kunnen niet de Islam
als godsdienst, maar hooguit de moslims
indelen in de hierboven genoemde categorieën. De Islam die wordt beschreven in de
Heilige Koran heeft met deze indeling niets
te maken.
. Verwijzend naar bovengenoemde verzen,
wordt de moslims in het bijzonder eraan
herinnerd dat het ieders recht is om de Islam
te verlaten en voor een ander geloof te kiezen, of helemaal religieloos door het leven te
gaan. Dit recht geldt voor iedereen, ook voor
januari-februari 2008
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Toestemming om te vechHighlight
ten is gegeven aan degenen
tegen wie gevochten wordt
… degenen die ten onrechte
uit hun huizen werden verdreven alleen omdat zij
zeiden ‘onze Heer is Allah’.
(22:40-41)

Iedere
regering die de
Highlight
twee basisprincipes van
rechtvaardigheid en
godsdienstvrijheid biedt
aan alle burgers, dient
volgens de Islam te worden
gehoorzaamd.
Ehsan Jami. Ook worden de moslims in de
Heilige Koran eraan herinnerd dat ze niet
het recht hebben om deze personen lastig
te vallen, zelfs als ze zich vijandig opstellen
tegen de Islam en de profeet van de Islams.
De Heilige Koran heeft geen enkele straf
genoemd voor afvalligen en godslastering,
en de uitvoering ervan is dus niet relevant
en zeker niet aan de mensen (moslims)
overgelaten. Het enige wat de Heilige Koran
in dit verband heeft duidelijk gemaakt over
afvalligheid en godslastering is dat Allah Zelf
Zich met het lot van deze categorie mensen
zal bezig houden, en waar Hij dat nodig
acht, deze zal straffen. De mensen (moslims)
worden niet geacht zich hiermee te bemoeien in welke vorm dan ook. Het enige wat de
moslims volgens de Heilige Koran dienen te
doen, is het weerleggen van geuite beschuldigingen met argumenten en wijsheid. De
volgende verzen maken dit duidelijk:
Maar wie onder u zich van zijn geloof
afkeert en sterft als een ongelovige, diens werken zullen tevergeefs zijn in deze wereld en in
de toekomende, dezulken zijn de bewoners van
het Vuur en zij zullen daarin verblijven. (:)
Hij die zich omkeert zal aan Allah in het
geheel geen schade berokkenen.’ (:)
Wie Allah verwerpt na te hebben geloofd
- behalve hij die wordt gedwongen terwijl
zijn hart in het geloof vrede blijft vinden, en
zijn hart voor het ongeloof opent, op hem rust
Allah’s toorn, en er zal een grote straf voor hem
zijn. (:)

. Degenen (onder de moslims) die denken dat op afvalligheid en godslastering
de doodstraf staat en die oproepen tot het
doden van zulke personen, hebben de
Islam en de Heilige Koran totaal verkeerd
begrepen. Zij beroepen zich voornamelijk
op een paar ‘gezegden’ van de heilige profeets. De authenticiteit van deze gezegden is
zeer zwak. Bovendien staan deze gezegden
duidelijk in contrast met de verzen van de
Heilige Koran. De leerstellingen van de
Heilige Koran zijn leidend in alle gevallen.
Alle andere bronnen, zelfs de gezegden, die
de Heilige Profeet zou hebben gedaan, moet
men toetsen aan de leerstellingen van de
Heilige Koran.
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. De Islam roept niet op tot het stichten van
een ‘Islamitische staat’. Volgens de Islam
is het geloof een persoonlijke zaak. Iedere
moslim wordt geacht de Islamwetten (sharia)
op zichzelf toe te passen en ernaar te leven.
De Islam leert de moslims ook de wetten
van het land te respecteren en na te leven,
ongeacht de vorm van het politieke systeem
van het land. De Islam legt vooral nadruk
op rechtvaardigheid en godsdienstvrijheid voor
iedereen. Iedere regering die deze twee basisrechten biedt aan haar burgers, dient volgens
de Islam te worden gehoorzaamd. De volgende verzen maken dit duidelijk:
Voorwaar, Allah gebiedt u het u toevertrouwde over te geven aan hen die er recht op
hebben en dat, wanneer gij tussen mensen richt,
gij rechtvaardig handelt… gehoorzaamt Allah
en Zijn boodschapper en degenen die onder u
gezag hebben. (:-) O gij die gelooft, weest
oprecht voor Allah en getuigt met rechtvaardig-

heid, en laat de vijandschap van en volk u niet
aansporen, om onrechtvaardig te handelen.
Weest rechtvaardig; dat is dichterbij de vroomheid. (:)
Dus op basis van teksten uit de Heilige
Koran is er geen enkele aanleiding voor wie
dan ook, om te denken dat het aanwezig
zijn van de Islam en de Koran in dit land,
het stichten van een ‘Islamitische staat’ tot
gevolg kan hebben. Dat er moslims in dit
land zouden bestaan, dit wel in dergelijke
zaken geloven, kan niet als excuus worden
gebruikt om de Islam en Heilige Koran van
deze verkeerde ideeën te beschuldigen.
. De Islam roept niet op tot geweld tegen
niet-moslims. Integendeel, in de Heilige
Koran vinden we verzen die juist een goede
en vreedzame omgang prediken met iedereen, zoals: Allah verbiedt u niet degenen, die
niet tegen u om de godsdienst hebben gevochten,
noch u uit uw huizen hebben verdreven, goed te
doen en rechtvaardig te behandelen. (:)
En als een der afgodendienaren u om bescherming vraagt, schenk hem dan bescherming dat hij
het woord van Allah moge horen. Voer hem dan
naar de plaats waar hij veilig is. (:)
. De verzen in de Heilige Koran die de
moslims het recht geven om tegen nietmoslims te vechten (oorlogvoering), worden
vaak (bewust of onbewust) verkeerd begrepen en uitgelegd. Het betreft hier zeker niet
het willekeurig doden van niet-moslims
(zoals helaas sommige ‘objectieve’ arabisten
beweren). Deze verzen spreken over een
defensieve oorlog van moslims tegen hun
60 JAAR AL-ISLAAM 1948-2008

onderdrukkers. Zeker in de begintijd van
de Islam, werden de moslims veelvuldig
vervolgd vanwege hun godsdienst. Deze verzen zijn van toepassing alleen op vijanden,
die moslims aanvallen en vervolgen, hun
ervan weerhouden om in alle vrijheid hun
godsdienst te beleven, constant complotten
tegen hen smeden en andere mensen tegen
hen ophitsen. Enkele van de nobele doelen
van deze oorlogen waren het verdedigen
van de vrijheid van denken en godsdienst
voor iedereen (ook niet-moslims), de vrede
te bewaren en te voorkomen dat de nieuwe,
nog prille godsdienst zou worden uitgeroeid. De verzen in de Heilige Koran die dit
duidelijk maken zijn talrijk, waaronder het
volgende:
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 … degenen
die ten onrechte uit hun huizen werden verdreven alleen omdat zij zeiden ‘onze Heer is
Allah’… en indien Allah sommige mensen niet
met behulp van anderen tegenhield, zouden
ongetwijfeld kloosters, kerken, synagogen en
moskeeën, waarin dikwijls de naam van Allah
wordt herdacht , afgebroken zijn. Allah zal
ongetwijfeld degenen ondersteunen die Hem
helpen. Allah is inderdaad sterk Almachtig.
(:-)
Deze verzen geven duidelijk aan dat deze
oorlogen dienen ter bewaring van vrede
en het veilig stellen van godsdienstvrijheid
voor moslims en niet-moslims. De (vroege)
geschiedenis van de Islam is hiervan zeker
getuige.
januari-februari 2008
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a: ‘Geeft het
Jezus
Highlight
heilige den honden niet,
noch werpt uw paarlen
voor de zwijnen.’
(Matt 7:6)

Wilders heeft kennelijk over
Highlight
het hoofd gezien dat hier in dit
land, duizenden Nederlandse
vrouwen uit niet-islamitische
gezinnen zeer ernstige vormen
van huiselijk geweld moeten
ondervinden.
. De Koran roept niet op tot het slaan van
de vrouw. Dit is de regel. Het enige vers
in de Heilige Koran dat hierover iets zegt,
behandelt een bijzonder en zeldzaam geval
van vrouwen. Het gaat hier om vrouwen met
een zeer rebelse aard, zo rebels dat een normaal gezinsleven onmogelijk is. Om te voorkomen dat zo’n gezin uit elkaar valt, met
alle negatieve gevolgen van dien, staat de
Islam als laatste redmiddel, na het falen van
alle mogelijke pogingen om tot verzoening te
komen, een vorm van ‘slaan’ toe. De Heilige
Profeets heeft heel duidelijk gemaakt wat dit
‘slaan’ inhoudt. Hij heeft uitgelegd, dat het
gezicht vermeden moet worden en dat het
‘slaan’ geen markeringen mag achterlaten op
het lichaam. Deze ‘fysieke berisping’ heeft
meer een psychisch doel en moet dit soort
rebelse vrouwen weer tot bezinning brengen. De praktijk heeft uitgewezen dat deze
vrouwen voorkomen, zij het in zeer kleine
aantallen. Een godsdienst die beweert complete leerstellingen te brengen voor de mensheid – en de Islam maakt hierop aanspraak
– moet ook in het geval van een dergelijke
bijzondere situatie leiding en raad geven in
plaats van hierover geheel te zwijgen. Dat
sommige moslims dit vers verkeerd begrijpen
of misbruiken om hun vrouwen te slaan, kan
men moeilijk de Heilige Koran aanrekenen.
De heer Wilders en gelijkdenkenden schijnen zich veel zorgen te maken over deze
passage uit de Heilige Koran. Daarbij heeft
hij kennelijk over het hoofd gezien dat hier
in dit land, duizenden Nederlandse vrouwen
uit niet-islamitische gezinnen zeer ernstige
vormen van huiselijk geweld moeten ondervinden, zodanig zelfs dat voortgezet verblijf

bij de echtgenoot uiterst onwenselijk is. Het
zou veel logischer zijn, de problematiek van
deze vrouwen op te lossen, in plaats van
uitlatingen te doen over zaken waarvan hij
duidelijk geen verstand heeft. Bovendien is
de Koran wat dit onderwerp betreft rechtvaardig en consequent in de richting van
beide geslachten. Zo komen er ook teksten
voor die het slaan van de man voorschrijven
in geval het doen en laten van deze laatste
schadelijk is voor de maatschappij. In dit
verband, is het misschien nuttig om de heer
Wilders en gelijkdenkenden eraan te herinneren dat de Bijbel bijvoorbeeld een veel
ernstigere straf voorschrijft voor bepaalde
vrouwen, zoals: De tovenares zult gij niet
laten leven. (Exodus 22:18)
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Er wordt verder in de Bijbel niet vermeld
wat de straf voor een (mannelijke) tovenaar
is. Andere voorbeelden uit de Bijbel van de
onderdrukking van vrouwen zijn:
Dat uw vrouwen in de gemeenten zwijgen;
want het is haar niet toegelaten te spreken,
maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook
de wet zegt. En zo zij iets willen leren, laat
haar te huis haar eigen mannen vragen; want
het staat lelijk voor de vrouwen, dat zij in de
gemeente spreken. ( Korintiërs :-)
Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle
onderdanigheid. Doch ik laat de vrouw niet
toe, dat zij lere, noch over den man heerse,
maar wil, dat zij in stilheid zij. Want Adam
is eerst gemaakt, daarna Eva. En Adam is
niet verleid geworden; maar de vrouw, verleid
zijnde, is in overtreding geweest. Doch zij zal
zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft

in het geloof, en liefde, en heiligmaking, met
matigheid. ( Timoteüs :-)
Als de heer Wilders, oproept om de Heilige
Koran te verbieden op basis van zijn inhoud,
is hij dan ook van plan om hetzelfde te doen
met de Bijbel?
. Het lijdt geen twijfel dat de heer Wilders
geleid wordt door zijn extremistische
ideeën en blinde haat jegens de Islam en
zijn Heilige Profeets bij het doen van zijn
uitlatingen. Tevens denkt hij met deze uitlatingen een versnelde glansrijke politieke
carrière te kunnen maken. Dit laatste komt
duidelijk naar voren wanneer hij de truc uithaalt enerzijds de Islam en de Heilige Koran
te vergelijken met het fascisme, en anderzijds met het boek ‘Mein Kampf’. Door deze
valse beschuldigingen, gaat hij respectloos
om met het gevoel van meer dan een miljard
moslims op deze wereld. Het lijkt erop dat
de heer Wilders, op zijn jacht naar ‘gevaarlijke teksten’, alleen de Heilige Koran in het
vizier heeft. Hierbij is hij in allerijl vergeten
dat er ‘nog gevaarlijkere teksten’ in andere
heilige boeken vermeld staan. Om maar een
paar voorbeelden uit de Bijbel te noemen:
Wanneer u de Heere, uw God, zal gebracht
hebben in het land, waar gij naar toe gaat, om
dat te erven; en Hij vele volken voor uw aangezicht zal hebben uitgeworpen, de Hethieten,
en de Girgasieten, en de Amorieten, en de
Kanaänieten, en de Ferezieten, en de Hevieten,
en de Jebusieten, zeven volken, die meerder en
machtiger zijn dan gij; en de Heere, uw God,
hen zal gegeven hebben voor uw aangezicht,
dat gij ze slaat; zo zult gij hen ganselijk verban60 JAAR AL-ISLAAM 1948-2008

nen; gij zult geen verbond met hen maken, noch
hun genadig zijn.’ (Deuteronomium :-)
Nu dan, doodt al wat mannelijk is onder
de kinderkens; en doodt alle vrouw, die door
bijligging des mans een man bekend heeft.
(Numeri :)
In Hosea : staat dat kinderen als straf
zullen worden verpletterd en dat zwangere
vrouwen zullen worden opengesneden. Dit
vers is in vele hedendaagse Nederlandse
vertalingen weggelaten, maar nog wel te vinden in de American Standard Version. Jezus
is echter niet gekomen om de wetten van
het Oude Testament af te schaffen. Uit de
volgende woorden van Jezus blijkt dat alle
wetten van het Oude Testament bindend
zullen blijven voor zijn volgelingen: Maar
nog eerder vergaan hemel en aarde dan dat er
ook maar één tittel van de wet wegvalt.
(Lucas :)
De wreedheid van deze passages spreekt
voor zichzelf. Laat de heer Wilders eens
nadenken over wat het toepassen van deze
bevelen tot gevolg zal hebben in de wereld.
Is dit hoe men moet omgaan met krijgsgevangen en strookt dit met de rechten van de
mens? Zijn deze teksten nog van deze tijd,
of behoren ze tot de donkere middeleeuwen? Enkele andere voorbeelden:
Als nu een man en vrouw in zich een waarzeggenden geest zal hebben, of een duivelskunstenaar zal zijn, zij zullen zekerlijk gedood
worden; men zal hen met stenen stenigen; hun
bloed is op hen. (Leviticus :) De tovenares
zult gij niet laten leven. (Exodus :)
Deze passages behoeven geen commenjanuari-februari 2008
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Als Jezusa dit werkelijk
Highlight
gezegd zou hebben, zou dat
vast in een bepaalde context
zijn geweest, maar mensen
als Wilders citeren op een
nog onzorgvuldiger wijze uit
de Koran.
taar. In de volgende passages zou Jezus de
ongelovigen met honden en zwijnen hebben
vergeleken: Geeft het heilige den honden niet,
noch werpt uw paarlen voor de zwijnen; opdat
zij niet te eniger tijd dezelve met hun voeten
vertreden, en zich omkerende, u verscheuren.
(Mattheüs :)
‘Het heilige’ en ‘paarlen’ betekenen hier de
leerstellingen van God. In de volgende passages zou Jezus de niet-Israëlieten met honden hebben vergeleken:
En Jezus van daar gaande, vertrok naar
de delen van Tyrus en Sidon. En ziet, een
Kananese vrouw, uit die landstreken komende,
riep tot Hem, zeggende: Heere! Gij Zone
Davids, ontferm U mijner! mijn dochter is
deerlijk van den duivel bezeten. Doch Hij
antwoordde haar niet een woord. En Zijn
discipelen, tot Hem komende, baden Hem,
zeggende: laat haar van U; want zij roept ons
na. Maar Hij, antwoordende, zeide: ik ben niet
gezonden, dan tot de verloren schapen van het
huis Israëls. En zij kwam en aanbad Hem, zeggende: Heere, help mij! Doch Hij antwoordde
en zeide: het is niet betamelijk het brood der
kinderen te nemen, en den hondekens voor te
werpen. (Mattheus :-)
Hoewel de Koran Jezus vrijspreekt dat hij
zulke lage uitspraken zou hebben gedaan,
is dit wel hetgeen in de Bijbel staat. In het
volgende vers beveelt Jezus om al diegenen
te doden die niet in hem willen geloven en
hem niet als koning accepteren:

12

Alleen door een construcHighlight
tieve dialoog zal er een
sfeer ontstaan van tolerantie en vertrouwen, waarin
een ieder een veilig en
rechtvaardig bestaan kan
opbouwen in dit mooie
land.
Doch deze mijn vijanden, die niet hebben
gewild, dat ik over hen koning zoude zijn,
brengt ze hier, en slaat ze hier voor mij dood.
En dit gezegd hebbende, reisde Hij voor hen
heen, en ging op naar Jeruzalem. (Lucas :
-)
Als Jezus dit werkelijk gezegd zou hebben
zou dat vast in een bepaalde context zijn
geweest, maar mensen als Wilders citeren
op een nog onzorgvuldiger wijze uit de
Koran. Zo beschuldigt hij de Koran van
leerstellingen die juist in tegenstrijd zijn
met de Koran, maar wel in de Bijbel voorkomen, zoals doodstraf voor overspel en
afvalligheid. Zo beveelt de Bijbel als volgt
om diegenen die van geloof willen veranderen ter dood te stenigen:
Wanneer uw broeder, de zoon uwer moeder, of uw zoon, of uw dochter, of de vrouw
van uw schoot, of uw vriend, die als uw ziel
is, u zal aanporren in het heimelijke, zeggende:
laat ons gaan, en dienen andere goden, die gij
niet gekend hebt, gij noch uw vaderen; Van de
goden der volken, die rondom u zijn, nabij u,
of verre van u, van het ene einde der aarde tot
aan het andere einde der aarde; zo zult gij hem
niet ter wille zijn, en naar hem niet horen; ook
zal uw oog hem niet verschonen, en gij zult u
niet ontfermen, noch hem verbergen; maar gij
zult hem zekerlijk doodslaan; uw hand zal eerst
tegen hem zijn, om hem te doden, en daarna
de hand des gansen volks. En gij zult hem met
stenen stenigen, dat hij sterve; want hij heeft u
gezocht af te drijven van den     , uw God,
Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgevoerd heeft. (Deuteronomium :-)
100 JAAR AHMADIYYA KALIFAAT 1908-2008

Als de heer Wilders de Koran wil verbieden, is hij dan ook bereid om alle boeken te
verbieden, die dergelijke passages bevatten?
De heer Wilders zal dit laatste nooit in zijn
mond nemen, vanwege de grote tegenstand
die hij dan zal ondervinden. Bovendien
staat het oproepen tot het verbieden van bijvoorbeeld de Thora (het Oude Testament)
gelijk aan politieke zelfmoord. Sinds het dus
duidelijk is dat het de heer Wilders niet te
doen is om de maatschappij te redden van
‘gevaarlijke teksten’ uit heilige boeken, maar
eerder om een gecalculeerde en bewuste
aanval tegen de Heilige Koran en de Islam
voor politiek gewin, zou het verstandiger
zijn voor hem om dit onderwerp te mijden
en in plaats daarvan zich bezig te houden
met zijn vak.
. Het moet duidelijk zijn voor de moslims
in dit land, dat het zich verweren tegen
personen als Wilders, Ehsan Jami en gelijkdenkenden niet buiten het kader van de
constructieve dialoog moet plaatsvinden. Dit
moet gebeuren zoals de Heilige Koran dit
leert, namelijk met argumenten, wijsheid,
geduld en vergeving. Elke vorm van geweld
tegen deze twee heren en gelijkdenkenden is
volgens de Heilige Koran volstrekt tegen het
islamitische moreel. Allah heeft nergens in
de Heilige Koran moslims opgeroepen, om
in dit soort gevallen het recht in eigen handen te nemen. Roep tot de weg van uw Heer
met wijsheid en goede raad en redetwist met
hen op een gepaste wijze. (:)
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. Het verzoek wordt gericht aan de vertegenwoordigers van alle godsdiensten in dit
land om te stoppen met het aanvallen van
elkaars heiligdommen. In plaats hiervan
moet men de constructieve dialoog zoeken
waarbij respect voor elkaars heiligdommen
centraal staat. Alleen op deze manier zal
er een sfeer ontstaan van tolerantie en vertrouwen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Alleen op deze manier ontstaat er
een atmosfeer waarin een ieder een veilig
en rechtvaardig bestaan kan opbouwen in
dit mooie land. Dit is de islam waarin de
Ahmadiyya Moslim Jamaat gelooft en die
zij ook uitdraagt. Een Islam van vrede, verdraagzaamheid en tolerantie. Een islam die
het recht van vrijheid van godsdienst waarborgt voor alle mensen. Een andere definitie
van de Islam doet geen recht aan deze godsdienst. Wij roepen een ieder op om kennis te
nemen van deze mooie godsdienst en deze
te bestuderen.
Dr. Ayman Odeh is secretaris Koranonderricht van de
Ahmadiyya Moslim Djamaat Nederland.

januari-februari 2008

13

Geen jongere zal een ouder persoon eren vanwege
zijn leeftijd, zonder dat Allah iemand aanstelt om
deze jongere te eren, wanneer hij een hoge leeftijd
heeft bereikt.

— Mohammed s

Iemand die een aandeel vriendelijkheid is gegeven,
is een aandeel gegeven van datgene wat het beste is
in deze wereld en in het hiernamaals. Versterking
van de familiebanden, goed gedrag en goed nabuurschap laat steden floreren en verlengt de levensduur
van de mensen.

— Mohammed s

Muhammad Zafrullah Khan: Wisdom of the Holy Prophet

Muhammad Zafrullah Khan: Wisdom of the Holy Prophet

Op een dag werd tijdens een gesprek vermeld dat
de hel zeven poorten had en het Paradijs acht. Ik
begon erover na te denken waarom het Paradijs een
extra poort had en het werd mij direct doorgegeven
door God de Almachtige: Er zijn zeven principes
van slechtheid en zeven van goedheid, maar er is
ook een poort van Goddelijke Genade, welke een
toevoeging is aan de poorten van het Paradijs.

—Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a
             
Badr, vol ii, no 29, 7 augustus 1903; p. 227

14

100 JAAR AHMADIYYA KALIFAAT 1908-2008

60 JAAR AL-ISLAAM 1948-2008

januari-februari 2008

15

© Makhzan-e Tasaweer 2006

Islam is een religie
van vrede
Hazrat Mirza Masroor Ahmadaba
  
Mij is gevraagd om wat licht te laten schijnen op de Islam als een godsdienst van vrede. Omdat ik maar een korte tijd tot mijn beschikking heb,
kan ik dit onderwerp alleen maar kort behandelen. Wanneer we spreken
over de Islam als een geloof van vrede, komt natuurlijk meteen de vraag
naar voren waarom de Islam het geloof van vrede is, terwijl er zoveel
andere geloven zijn zoals het Jodendom, Christendom, Hindoeïsme,
Boeddhisme, etc.
Een van de redenen hiervoor is dat een paar
jaar na het ontstaan van de Islam, anti-islamitische krachten een propagandacampagne
begonnen dat Islam een geloof van extremisme en geweld was en anderen met geweld
tot het geloof wilde dwingen.
Natuurlijk is dit onjuist. In het begin
werden de moslims van Mekka vervolgd,
maar zij bleven zwijgen. Uiteindelijk vertrokken zij naar Medina, maar ook daar
werden zij nog steeds opgejaagd door nietgelovigen, die hen dwongen een strijd aan te
gaan. Hierop zal ik later terugkomen. Het
bewijs tegen deze tegenstanders, die beweerden dat de Islam verspreid werd door het
zwaard, is dat, alhoewel de niet-gelovigen
van Mekka verschillende bezwaren aanvoerden, de geschiedenis bewijst dat de mensen
van Mekka zelf nooit klaagden dat de moslims het zwaard tegen de niet-gelovigen
gebruikten om hen te dwingen van geloof te
veranderen.
Op de tweede plaats kreeg de Islam
een slechte naam door een afschuwelijk en
schrikwekkend beeld van extremisme dat,
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bewust of onbewust, door sommige moslimgroeperingen en organisaties werd neergezet.
Betreurenswaardig is het dat deze groepen
hierbij persoonlijk belangen hadden.
Teneinde de schoonheden of onvolkomenheden van een godsdienst te zien,
gebiedt de eerlijkheid dat je zijn leerstellingen of zijn heilig geschrift tot uitgangspunt
maakt om te oordelen, anders zou iedereen
elk ander geloof onvermijdelijk beschuldigen.
De leerstelling van bijvoorbeeld het
Christendom is, volgens de Heilige Bijbel:
Maar ik zeg u de boze niet te weerstaan,
doch wie u een slag geeft op de rechterwang,
keer hem ook de andere toe. (Mattheus :)
Maar in Bosnië, Irak of andere landen
nemen Amerika en de andere Westerse
machten hun toevlucht tot agressie. Als we
echter zeggen dat de christelijke leerstelling
is dat, als iemand jou zijn hoofd toekeert, je
al je kracht moet gebruiken om het te vermorzelen, dan zou dit een ernstige onrechtvaardigheid zijn. Om de ware leerstellingen
van de Islam te ontdekken, moeten wij de
januari-februari 2008
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In Bosnië, Irak of andere lanHighlight
den nemen Amerika en de
andere Westerse machten
hun toevlucht tot agressie.
Maar het zou onrechtvaardig zijn te zeggen, dat dit de
leer is van het Christendom.
Heilige Koran bestuderen en ons niet baseren op de acties van sommige moslims, die
de leerstellingen van de Heilige Koran zijn
vergeten.
Het standpunt van de Ahmadiyya
Moslim Gemeenschap is dat de leerstelling
van de Heilige Koran vrede bevordert. Wij
moeten deze boodschap naar alle delen van
de wereld verspreiden. Daarom begin ik
mijn boodschap vandaag met het verwijzen
naar de Heilige Koran. Daarna nemen we
de gewoonten onder de loep van de Heilige
Profeet Mohammeds, aan wie de leerstellingen van de Heilige Koran werden geopenbaard. Heeft hij ooit steun verleend aan enig
soort van wreedheid, geweld of extreem terrorisme? Bovendien werden, gebaseerd op de
Heilige Koran en de overleveringen van de
Heilige Profeets, enkele belangrijke ophelderingen aan ons doorgegeven door de stichter
van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad van Qadiana,
die er aanspraak op maakte de Beloofde
Messias te zijn. Ik zal naar enkele van zijn
geschriften verwijzen.
Laten we in ieder geval zien wat de
Heilige Koran beveelt met betrekking tot
het stichten van vrede. De Almachtige God
zegt in de Heilige Koran: Wie ook een mens
doodt, behalve wegens het doden van anderen of
het scheppen van wanorde in het land, het ware
alsof hij het gehele mensdom had gedood. (:)
De Stichter van de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap legt dit vers als volgt uit:
Wanneer een mens een ander mens onrechtvaardig doodt of iemand doodt die zich niet
verzette, noch een bron van het verstoren van
vrede tegen mensen was, noch wanorde stichtte
18

in het land, is het alsof hij de gehele mensheid
heeft gedood. Met andere woorden, als men
iemand doodt zonder enige reden, dan is het,
volgens de Almachtige God, alsof het gehele
menselijke ras wordt vermoord. Dit vers maakt
duidelijk dat het een grote zonde is om, zonder reden, het leven van een andere persoon te
nemen.1
Daarom is dit de mooie leerstelling van de
Islam, die zegt dat het onwettig doden of het
vergieten van onschuldig bloed van iemand
gelijk staat aan het vermoorden van de gehele mensheid; dat wil zeggen: het wegnemen
van een enkel leven is als het afslachten van
duizenden onschuldige levens. Iedereen kan
zich voorstellen welke soort straf iemand
zal krijgen, die schuldig is bevonden aan
het nemen van duizenden onschuldige
levens. Dit is de mooie leerstelling die de
Almachtige God ons door de Koran heeft
geschonken. Wie hiertegen handelt, handelt
tegen de leerstellingen van de Islam.
De Heilige Stichter van de Ahmadiyya
Gemeenschap brengt ons nog verder, want
door zijn ware reflectie en behoedzaamheid
en zijn begrip van islamitische leerstellingen, heeft de Almachtige God hem tot leider
benoemd. Hij voegt bij het toelichten van dit
vers toe:
Hij die afstand doet van vriendelijkheid,
doet afstand van geloof. De Heilige Koran
leert dat het vermoorden van iemand zonder
rechtvaardige reden is als het vermoorden van
de hele wereld. Hetzelfde geldt voor wat ik zeg,
namelijk dat als iemand onvriendelijk is voor
zijn broeder, dan is het alsof hij onvriendelijk
tegen de hele wereld is geweest.2
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Militaire invasies, bezetting, plundering, vernedering en vernietiging:
gebaseerd op het christelijk geloof, of op humanistische waarden?

‘Misschien zult gij in
droefheid over hen sterven,
omdat zij niet in deze
boodschap geloven’. (18:7)

Toen zijn slaaf weigerde
moslim te worden, was het
enige wat Hazrat Umar zei:
‘Er is geen dwang in godsdienst’. Uiteindelijk liet hij
deze slaaf voor zijn overlijden, vrij.

Met betrekking tot dit vers heeft de stichter
van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap
een interessante conclusie getrokken: mensen denken dat Islam een extremistische
godsdienst is, maar dat is een misverstand
van hun zijde. De Islam zegt dat zelfs als
je in je bejegeningen naar je medemens
onvriendelijk bent, je een van de redenen
bent voor het vernietigen van de vrede en
harmonie in de wereld. Denk niet aan het
vermoorden van iemand, maar wees altijd
vriendelijk in de omgang met iedereen en
verspreidt de vreedzame boodschap van de
Islam.
Ik zal kort enkele van de ontelbare
voorbeelden van de vriendelijkheid van de
Heilige Profeet Mohammeds uitleggen, die
we in zijn leven tegenkomen en die aantonen hoe betrokken hij was bij de gesteldheid
van zijn mensen. Als iemand vriendelijk
voor een ander is en voor zijn of haar verbetering wil zorgen, dan zal die persoon zijn
best doen om iets voor hem of haar te doen.
De Heilige Profeets was zo vriendelijk en
bezorgd voor zijn mensen en bad voor hen,
ondanks dat zij in vele goden geloofden, dat
wij ons dat niet kunnen voorstellen.
De Almachtige God heeft beloofd dat
hij zeker diegenen zou straffen die aan God
deelgenoten zouden toekennen. De gedachte
dat de Almachtige God niemand zou vergeven die aan God deelgenoten toekende,
maakte de Heilige Profeets zo onrustig
dat hij meermalen knielde voor gebed. Hij
had zo’n brandend verlangen in zijn hart
om zijn mensen te hervormen, dat hij moe
van bezorgdheid werd voor zijn mensen.
Uiteindelijk vertelde God de Almachtige
hem dat hij zichzelf niet, van verdriet om

hen, dood moest treuren (:) en dat het
alleen zijn taak was om hen de boodschap te
brengen.
Wij kunnen zijn gebeden beoordelen
volgens de onderstaande overlevering. De
Heilige Profeets bad voor zijn vijanden:
O Allah. Leid mijn mensen, want zij weten
het niet (kennen de waarheid niet).
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Toen aan hem gevraagd werd om te bidden
voor een straf voor de stam van Dossan, bad
hij in plaats daarvan: O Allah. Leid de stam
van Dossan.
Hij had deze bezorgdheid voor vriendelijkheid en menselijkheid in zich. Hij heeft
nooit gezegd dat hij hen, door het zwaard,
tot het geloof zou dwingen. In feite onthield
hij zich van elke kwaadsprekerij noch sprak
hij enige vloek uit om kwaad over zijn vijanden af te roepen.
De goddelozen van Mekka verbanden de
Heilige Profeets uit Mekka en gaven hem
geen rust in Medina, maar elke keer dat
de Heilige Profeets hen ontmoette, kwam
hij hen met vriendelijkheid tegemoet. Na
de verhuizing van de Heilige Profeets naar
Medina leed de bevolking van Mekka zo erg
onder een hevige droogte, dat zij moesten
leven van dood vlees en botten. In uiterste
nood benaderde de leider van de Mekkanen,
Abu Sufyan, de Heilige Profeets en zei: ‘O
Mohammed. U hebt bevolen om de eigen
(bloed)verwanten goed te behandelen. Uw
mensen sterven. Bid ten gunste van ons tot
uw God (dat deze schaarste voorbij gaat)
en dat het gaat regenen, anders komen uw
mensen om’. Om Abu Sufyan te ontnuchteren merkte de Heilige Profeets op dat hij

het heel dapper en moedig vond dat hij,
ondanks de zonden van de Mekkanen,
namens hen om gebed vroeg. Maar de
Heilige Profeets weigerde niet om te bidden,
want hij was de belichaming van genade en
hij zou zijn mensen nooit laten omkomen.
De mensen zagen dat hij meteen zijn
handen ophief voor gebed en de gebeden
van de Heilige Profeets om aan de hongersnood een einde te maken en de hemel
te openen werden prompt verhoord. Het
regende zo hard dat de dagen van rust en
overvloed terugkeerden naar de Quraish
(stam) van Mekka. Maar tegelijkertijd groeide hun ontkenning en tegenstand snel.3
Hoe kan iemand nu nog zeggen dat de
Heilige Profeet leerstellingen verkondigde
over extremisme en terrorisme.
Er is geen dwang in de godsdienst volgens
de Islam

De Heilige Koran zegt: Er is geen dwang in
de godsdienst. Voorzeker, het juiste pad is van
dwaling onderscheiden; derhalve hij die de
duivel verloochent en in Allah gelooft, heeft
een sterk houvast gegrepen, dat onbreekbaar is.
Allah is Alhorend, Alwetend. (:)

De uitleg en praktische toepassing hiervan
blijkt uit de Overlevering, in welke het volk
van Nadir werd verbannen uit Medina,
toen zij er niet in slaagden hun beloften van
vrede waar te maken. Er waren in die tijd
ook veel kinderen van de Ansar (moslimbewoners van Medina). Deze kinderen leefden
tussen de Joden omdat in de pre-islamitische
dagen van onwetendheid, tussen de stammen van Aus en Khizraj de volgende belofte
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werd gemaakt: zij, die nog geen mannelijke
kinderen hadden zouden, als er een zoon
zou worden geboren, deze tot jood maken.
Aldus waren er veel jongens van de Aus
en Khizraj stammen overgedragen aan
joodse families. Toen de joden van het volk
van Nadir verbannen werden vanwege hun
zonde, wilden de moslims hun eigen nakomelingen terug van de Joden. De Heilige
Profeet van de Islams hield hen af van hun
actie wegens de ware grondslag dat ‘er geen
dwang is in godsdienst’. Wanneer je je eigen
zoon aan iemand anders hebt overgedragen
en die andere maakt jouw nakomeling tot
een volger van het joodse geloof, dan kun je
hem niet terughalen; hij moet meegaan met
het volk van Nadir.
Dan is er de verklaring van een slaaf
van hazrat Umarra die vertelt dat, ondanks
dat hij een slaaf was, hazrat Umar hem
nooit had gedwongen om moslim te worden. Hazrat Umar heeft ongetwijfeld met
liefde en genegenheid gepleit om moslim
te worden, maar toen de slaaf weigerde was
het enige wat Hadrat Umar zei: ‘Er is geen
dwang in godsdienst’, en daarna werd hij
stil. Uiteindelijk liet hij deze slaaf voor zijn
overlijden, vrij. Hoe kan iemand dan beweren dat er binnen de Islam enige ruimte is
voor dwang of een reden bestaat voor het
breken van vrede?
De stichter van de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap, de Beloofde Messiasa heeft
gezegd: Ik weet niet waarvandaan of van wie
onze tegenstanders hebben gehoord dat de Islam
verspreid werd door het zwaard. God zegt in de
Heilige Koran dat er geen dwang bestaat in het
islamitisch geloof. Wie gaf dan de opdracht tot
geweld? Wat waren de wapens van dit geweld?
januari-februari 2008
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God lichtte de Heilige
Profeets in dat er, naast
kwaad, niets meer was overgebleven in Mekka en de
inwoners vastbesloten waren
om te moorden. Hij moest
meteen vertrekken.

‘Ieder van jullie is vrij om te
geloven wat hij wil. Jullie
zijn onze beschermelingen.
God en Zijn Boodschapper
zullen volledig verantwoordelijk zijn voor jullie veiligheid.’ — Mohammeds
En wat voor een soort oprechtheid en geloof is
het van deze ‘gedwongen’ moslims die, zonder
betaling en ondanks dat zij met niet meer dan
twee- tot driehonderd man waren, een strijd
aangingen met een strijdkracht van duizenden. En dan, toen zij uitgroeiden tot enkele
duizenden, dan zouden zij meer dan honderd
duizenden moeten verslaan en, om hun geloof
te beschermen tegen de vijand, zouden zij hun
hoofden moeten offeren als een offerlam en de
waarheid van hun geloof moeten bezegelen met
hun eigen bloed. Zij moeten zo gepassioneerd
zijn om de Eenheid van God te verspreiden
dat zij, als vluchtelingen, ontberingen moeten
verdragen en de woestijn van Afrika bereiken
om de islam in dat continent te verspreiden;
zij moeten zoveel moeilijkheden ondervinden
en China bereiken, niet als indringers maar als
vluchtelingen, en de bewoners van China tot de
Islam roepen.
Zeg eens eerlijk, is dit het werk van mensen
die gedwongen werden om moslim te worden?
Van diegene wiens hart ongelovig is, zouden
wel hun tongen geloven? Nee, dit is het werk
van diegene wiens hart vervuld is met het licht
van het geloof en in wiens hart niemand anders
is dan God en God alleen.4
Vrijheid van geloof en geweten

ren, want zij wisten dat de Heilige Profeets
voorgeschreven had dat iedereen het recht
had om in elke godsdienst te geloven. Deze
tegenstanders hadden dit gebod niet aanvaard, maar hadden in het verleden geweld
tegen de moslims gebruikt. Toen de tegenstanders waren verslagen, besloot de Heilige
Profeets om hun vernedering weg te nemen
en sprak hen toe met het voorstel:
Het uitgangspunt waarvoor ik tegen jullie
vocht, wordt niet opgegeven door jullie verzet
hiertegen. Zonder enige twijfel hebben jullie,
door jullie wrede mentaliteit, een verkeerde
koers gevaren, maar het recht zal zegevieren.
Ga; jullie treft geen blaam. Ieder van jullie is
vrij om te geloven wat hij wil. Jullie zijn onze
Dhimmi’s (niet-moslims die in een moslimland
wonen). God en Zijn Boodschapper zullen volledig verantwoordelijk zijn voor jullie veiligheid.5
Bovendien zegt Allah: O gij die gelooft, weest
oprecht voor Allah en getuigt met rechtvaardigheid. En laat de vijandschap van een volk u
niet aansporen, om onrechtvaardig te handelen.
Weest rechtvaardig, dat is dichter bij de vroomheid en vreest Allah, voorzeker, Allah is op de
hoogte van hetgeen gij doet.(:)

Tussen de vele overleveringen over de leerstellingen van de Islam met betrekking tot
geloof en geweten, is misschien één beschrijving voldoende die geen verdere verklaring
nodig heeft. Enkele groepen van tegenstanders wilden hun eigen geloof aanhangig
blijven, ondanks het feit dat zij de ondergeschikten van de Heilige Profeets werden. Zij
vroegen zich af wat er met hen zou gebeu-

Laten we nu de praktische toepassing van
deze leerstelling uit de Koran onderzoeken.
Wie kan hierna nog zeggen dat de Islam
geen geloof is van vrede, harmonie, verzoening en gerechtigheid? Er wordt verteld dat
Muhayyassa, een volgeling van de Heilige
Profeets, de martelaarsdood was gestorven
in Khyber. Zijn nabestaanden vroegen de
Heilige Profeets om een zware straf. De
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Heilige Profeets vroeg: ‘Kunnen jullie zweren en vaststellen wie zijn moordenaar is
geweest?’ Zij zeiden: ‘O Profeet van God,
wij waren niet daar, dus hoe kunnen wij
dan zweren?’ Hij antwoordde: ‘Er kan geen
zware straf zijn zonder bewijs. Er is maar
één mogelijkheid en dat is dat de joden van
Khyber die jullie verdenken, volgens de
wet  keer zweren dat zij niet weten wie
de moordenaar is.’ De nabestaanden van
Muhayyassa zeiden: ‘Wie kan die joden
vertrouwen, zij zullen valse verklaringen
afleggen.’ De Heilige Profeets antwoordde:
‘Omdat er in deze wetgeving geen kruisverhoor is toegestaan, kan er geen voorkeursbehandeling zijn.’ Hierna betaalde de Heilige
Profeets bloedgeld aan de nabestaanden van
Muhayyassa.6
Door deze verzen zou het duidelijk moeten worden dat er volgens de leerstellingen
van de Islam geen dwang is in geloofsaangelegenheden. De Almachtige God laat het
aan het geweten van ieder persoon over,
welk geloof hij wil aanvaarden. En niet te
vergeten in het voorbeeld dat ik eerder gaf
over de slaaf, zelfs in zijn geval werd hij niet
gedwongen om de Islam te aanvaarden. De
Heilige Koran vermeldt deze gewetensvrijheid in verschillende verzen; het is onmogelijk deze alle hier te vermelden. Na deze
duidelijke en ondubbelzinnige leerstelling
komt de vraag op: als de Heilige Profeets
of zijn volgelingen niet in de ene hand het
zwaard hadden en in de andere de Koran en
niet de wereldvrede vernietigden, wat zijn
dan die heilige oorlogen en wat is dan die
‘jihad’ die op ieders lippen ligt en waardoor
iedere moslim beschuldigd wordt van het
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veroorzaken van chaos in de wereld? Het
verbazingwekkende is dat men gelooft dat
deze oorlogen begonnen in de tijd van de
Heilige Profeets.
Om aan de voorwaarden van absolute
rechtvaardigheid te voldoen, moeten we de
situatie van die tijd onderzoeken, want als
wij deze tijd niet naar voren halen, wordt
het onmogelijk om recht te doen. In dit
verband zal ik in het kort de woorden uiteenzetten van de stichter van de Ahmadiyya
Moslim Gemeenschap, die zei:
Onze Profeets verdroeg pijn in Mekka en
zelfs daarna nog door toedoen van de ongelovigen. Als we dat beeld in gedachten houden van
dertien jaren in Mekka met zulke vervolgingen
en alle soorten van wreedheden, dan komen
tranen bij ons op. Maar hij trok zijn zwaard
niet en beantwoordde hun ruwe woorden
niet met strengheid – totdat vele volgelingen
en zijn naaste vrienden op gruwelijke wijze
werden vermoord, aan verschillende beproevingen werden blootgesteld en soms werden
vergiftigd. Er werden veel complotten tegen
hem gesmeed, maar de tegenstanders behaalden
geen resultaat. Toen de dag van de afrekening
van God naderde, gebeurde het dat alle leiders
en hooggeplaatste personen in Mekka unaniem
besloten dat, koste wat kost, de Heilige Profeets
moest worden gedood. God, die de Bewaker en
Beschermer is van Zijn beminden en eerlijke
en ware dienaren, lichtte op dat moment de
Heilige Profeets in dat er, naast kwaad, niets
meer was overgebleven in deze stad en de
inwoners vastbesloten waren om te moorden.
Hij moest meteen vertrekken. Op goddelijk
bevel trok hij toen naar Medina, maar zelfs
daar lieten zijn vijanden hem niet met rust en
januari-februari 2008
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‘De moslims liepen,
zodat wij krijgsgevangenen
konden rijden; zij bleven
hongerig, omdat zij ons
te eten gaven; zij bleven
dorstig, omdat zij ons
water gaven.’

Men zou zich moeten afvragen of hoge waarden zich
manifesteren wanneer
bommen van de hemel
neervallen, wanneer raketten op steden en woningen
worden afgevuurd.

vervolgden hem; zij wilden in ieder geval de
Islam vernietigen. Toen hun kwaadwilligheid
niet meer een halt kon worden toegeroepen en
het vermoorden van vele onschuldige mensen
het rechtvaardigde om hun moordenaars te
straffen, kwam op dat moment de toestemming
tot verdediging en zelfbescherming. Bovendien
waren veel van deze onschuldige mensen
moedwillig en niet in een open strijd vermoord
en waren hun bezittingen in beslag genomen,
zodat het gerechtvaardigd was om hun tegenstanders op deze manier te bestrijden. Maar
toen de Heilige Profeets over Mekka zegevierde,
vergaf hij hen allen. Daarom is de gedachte dat
de Heilige Profeets en zijn metgezellen in enige
strijd gemengd waren om het geloof te verspreiden of om iemand te dwingen om moslim
te worden, een verschrikkelijke misvatting en
wreedheid.7

Oorlogen, grondbeginselen en voorschriften

En ondanks de verleende toestemming om
te strijden in een verdedigende oorlog tegen
deze achtervolgers en wrede vervolgers, bleef
de leerstelling van de Almachtige God om
de grenzen niet te overschrijden, zoals is vermeld in de Heilige Koran: En bestrijdt hen,
totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor Allah wordt. Maar indien
zij (met strijden) ophouden, dan is er geen vijandelijkheid meer toegestaan, behalve tegen de
onrechtvaardigen. (:)

Na de overwinning, verkondigde hij altijd:

Dus dit gebod tot oorlog geldt voor verdedigingsoorlogen en om een eind aan kwaad te
maken. Daarom is vastgesteld dat, wanneer
zij ophouden, je niet met hen in strijd mag
gaan, want jouw werkelijke taak is het om
vrede te stichten. Dus zelfs in de toestemming tot oorlogvoeren zit een mooi principe
om te verdedigen en vrede te stichten.
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Toen de Heilige Profeets betrokken was in
een strijd, gaf hij altijd het volgende vastberaden bevel:

• Er mogen geen vrouwen worden
vermoord;
• Er mogen geen kinderen worden
vermoord;
• Ouderen mogen niet worden gehinderd
• Er mag niets gezegd worden tegen de
vluchtelingen, monniken of kluizenaars;
• Niemand mag worden verbrand;
• Er mogen geen dieren worden
omgebracht;
• Er mag geen boom worden omgehakt;
• Niet zoals je vijanden doen, mag van
niemand de neus of het oor worden
afgesneden;

• Gewonden mogen niet worden gedood;
• Achtervolg iemand die ontsnapt niet
onnodig;
En met betrekking tot de krijgsgevangenen, vroeg hij altijd om een vriendelijke
behandeling. Zo verklaarden de mensen die
gevangen waren genomen na de strijd van
Badr zelfs: ‘O mijn God. De moslims liepen,
zodat wij konden rijden; zij bleven hongerig,
omdat zij ons te eten gaven; zij bleven dorstig, omdat zij ons water gaven’.8
Zij die de Islam een strijdlustig, schietgraag
en extremistisch geloof noemen, moeten zich
afvragen of een strijdlustig geloof zulke leerstellingen kan voortbrengen. Geef de Islam
niet de schuld van de daden van enkele
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mensen en organisaties, en noem dit dan
Islam. Vandaag de dag, waarin men zichzelf
beschouwt als hoog ontwikkeld en verstandig, zou men zich moeten afvragen of deze
hoge waarden zich manifesteren wanneer
bommen van de hemel neervallen, wanneer
raketten op steden en woningen worden
afgevuurd. Hoeveel onschuldig bloed is vergoten tijdens willekeurige bombardementen
die hier plaatsvinden en die hier iemand
doden en daar weer iemand anders? In de
gebieden waar anarchie heerst, zijn er elke
dag begrafenissen van ouderen, vrouwen en
kinderen. Zulk nieuws blijft niet verborgen
voor onze ogen.
Tot besluit eindig ik mijn onderwerp
over de mooie leerstellingen van de Islam en
zijn bevordering van vrede en zijn leerstellingen die de mensheid verenigen tot één
enkele broederschap, met een uitsprak van
een christelijke historicus, Georgie Zeidan:
Een elementaire reden voor de snelle vooruitgang in de moslim-ontwikkeling is dat de
khalifa’s van de Islam hoge waarde hechtten
aan de geleerden van alle geloven en alle mensen, en hen altijd verrijkten door het toekennen
van giften en gaven. Zij bekommerden zich
niet om hun religie of nationaliteit of hun
afstamming of geloof. Onder hen waren christenen, joden, sabijnen, tovenaars, waarzeggers,
in feite mensen uit alle groepen. De Khalifa’s
traden hen tegemoet met grote eerbied, respect
en achting. De niet-moslims hadden dezelfde
rechten en vrijheden die de moslimleiders en
bestuurders genoten.9
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Als nu nog iemand zou zeggen dat de
Islam geen godsdienst van vrede is, dan zou
dat een groot onrecht zijn. Ik hoop dat ik,
ondanks de korte tijd, e nkele aspecten van
de islamitische leerstellingen over vrede heb
kunnen laten zien. Ik ben u dankbaar dat
u mijn voordracht met aandacht en respect
hebt aangehoord.
Vertaling van een toespraak van Hadrat Mirza Masroer
Ahmad, Khalifatul Masih V, de 5e opvolger (kalief) van
de Beloofde Messias en Mahdi, hoofd van de wereldwijde Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, gehouden in
de Universiteit D’Abomey-Calavi, Cotonou in Benin.


1. Voordracht Chasma-e Ma’rifat blz. 23-24: commentaar door
de Beloofde Messias, deel 2, blz. 405
2. Al Hakam, dl. 9, nr. 15 van 30 april 1905, blz. 2: commentaar door de Beloofde Messias, dl. 2: blz. 405
3. Bukhari: Kitabul Tafseer Sura Al-Rum, lidukhan
4. Paigham-e Sulh: Ruhani Khazain, dl. 23 blz. 468-469
5. Nisb al Raiah fi Takhrij Ahadith Al Hadaya dl. 4, blz. 381,
gepubliceerd in Egypte
6. Tajrid Al-Bukhari, hoofdstuk Faslil Jihad, dl. 2, gepubliceerd door Ferozsons, Lahore
7. Masih Hindustan Mein, blz. 7-8: Tafseer Hadrat Masih
Maud, dl. 3, blz. 316-317
8. Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Daud
9. Tarikh Al Tamaddan Al Islami, dl. 3, blz. 194

januari-februari 2008

25

Zoek verheffing in de ogen van Allah door middel
van beleefdheid tegenover iemand die zich nors
tegenover u gedraagt en door middel van het schenken van gunsten aan diegene, die u onthoudt waar
u recht op heeft.

— Mohammed s
Muhammad Zafrullah Khan: Wisdom of the Holy Prophet

Voor een zoeker naar waarheid is de enige vraag hoe men
ware welzijn bereikt welke het middel dient te zijn tot eeuwige blijdschap en geluk. Het teken van een ware religie is
dat het men tot die welzijn dient te brengen. Door de leiding van de Heilige Koran leren wij dat die eeuwige welzijn
wordt gevonden in het ware begrip van God de Almachtige
en in Zijn heilige en perfecte persoonlijke liefde, en in perfect geloof welke de rusteloosheid van een geliefde in het
hart creëert. Dit zijn maar een paar woorden, maar er zou
toch een boekdeel voor nodig zijn om ze uit te werken.

De gewoonte om slecht te denken over anderen, is een aandoening die een persoon blind maakt en hem in de donkere
diepten van vernietiging duwt. Het is deze eigenschap die
de aanbidding van een dood mens heeft veroorzaakt. Het
is deze eigenschap die de Goddelijke eigenschappen van
schepping, genade voorzienigheid, etc. opheft en God tot
een nutteloze entiteit reduceert. Het zou geen overdrijving
zijn dat het als gevolg van deze gewoonte is, dat het grootste gedeelte en zelfs de hele hel zal worden gevuld. Zij die
slecht denken over diegenen die zijn aangesteld door God de
Almachtige, veronachtzamen Zijn gunsten en Zijn genade.

—Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a
    
Malfoozat vol i, p. 95-96

—Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a
           
Chashmai Masihi. Qadian, Magazine Press, 1906.
Nu uitgegeven in Ruhani Khazain
London 1984, vol.20,
p. 32-34
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‘Fitna’ schande voor Nederland
De film Fitna is propagandistisch
en rukt bewust passages van
de Koran uit hun verband. Niet
alleen is het uitbrengen van een
dergelijke film door een parlementslid schadelijk voor de reputatie van Nederland. Het hele
debat zoals dat in de media wordt
gevoerd is van een verbijsterend
niveau.
Wij gaan niet in op het voorstel
van Wilders om de Koran te
redigeren naar zijn wensen. De
godsdienstbeleving van mensen
te confronteren met een dergelijke
keuze vinden wij grievend. Hoewel
de Bijbel passages kent waarvan
de toepassing de openbare orde
en menselijke relaties schade zou
toebrengen, is het in de islamitische
geschiedenis nooit voorgekomen dat
christenen en joden werd gevraagd
hun Bijbel te redigeren naar de
wensen van moslims. De Islam
respecteert de geloofsbeleving
van elke godsdienst, en heeft in
de geschiedenis ook atheïstische
denkbeelden vrijgelaten. Het is

Bespreking Koranverzen

stuitend dat Wilders vrijheid van
meningsuiting voor zichzelf opeist,
zelfs met betrekking tot opruiend
materiaal, maar vervolgens eist dat
een godsdienstig geschrift wordt
gecensureerd.
In de film worden gruwelijke
beelden van menselijk leed op een
respectloze manier achter elkaar
gezet om een politieke boodschap
te dienen. Deze beelden worden
vervolgens geassocieerd met de
Koran door verzen uit hun context te
citeren. Wij zullen, ons inziens ten
overvloede, deze context nogmaals
toelichten.
Alle geciteerde verzen over
oorlog werden geopenbaard nadat de
profeet Mohammed (vrede zij met
hem) en de moslimgemeenschap
werden aangevallen omwille van
hun nieuwe geloofsovertuiging,
niet andersom. Wilders zou na
bestudering van de context hebben
kunnen inzien dat de door hem
geciteerde verzen niet geldig zijn in
vredestijd. Bijvoorbeeld wordt het
door hem aangehaalde vers ‘bestrijdt
hen totdat de godsdienst alleen voor
Allah is’ in soera 8:38-41 omgeven

Allah wel kent, moogt afschrikken. En
wat gij ook voor de zaak van Allah
besteedt, het zal u ten volle worden
Wij zullen hieronder een juiste
terugbetaald en u zal geen onrecht
interpretatie geven van de verzen, naar
welke wordt verwezen in de film ‘Fitna’. worden aangedaan.
Wij merken hierbij op dat de nummering
Hier zien wij dat het woord
van verzen niet in alle gevallen gelijk
“terroriseren” of enige relatie daarmee
is. In sommige koranuitgaven wordt
niet voorkomt in dit vers. Dit vers
het eerste vers niet van een nummer
slaat puur op een onvermijdelijke
voorzien, terwijl in andere uitgaven
oorlogssituatie. Ieder land acht het
het eerste vers het nummer 1 wordt
immers zijn plicht zich zo goed mogelijk
toegekend. Wij zullen daarom hierna
te beschermen. Het volgende vers zegt
steeds de beide mogelijkheden van
duidelijk: ‘En als zij tot vrede neigen,
nummering weergeven.
neigt u er dan ook toe.’
Het eerste vers is 8.60/8.61. Het luidt:
Het volgende vers luidt als volgt:
En maak aan de grens alle mogelijke
strijdkrachten en vastgehouden paarden Gewis, degenen die Onze tekenen
voor hen gereed, waarmede gij de vijand verwerpen zullen Wij weldra het Vuur
doen binnengaan. Wij zullen hen telkens
van Allah en uw vijand en anderen
wanneer hun huiden zijn verbrand,
buiten hen, die gij niet kent, doch die
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met de volgende woorden: ‘Zeg tot
degenen die niet geloven, dat als zij
ophouden u te vervolgen, hetgeen
voorbij is zal worden vergeven …
en als zij ophouden dan ziet Allah
voorzeker hetgeen zij doen’. De
verzen vertegenwoordigen een strijd
voor gewetensvrijheid. Hetzelfde
geldt voor alle door hem aangehaalde
passages.
De Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap is zich er als geen
ander van bewust dat er onder de
moslims personen zijn die omwille
van politiek gewin, Koranverzen
even schaamteloos misbruiken als
Wilders doet voor het zijne. Wij
menen echter dat het op dit moment
beter is voor degenen die de uitingen
van Wilders steunen, om bij zichzelf
te rade te gaan. Het proces dat zich
onder hen voltrekt is namelijk veel
schadelijker dan wat zij vrezen van
extreme moslims.
De propagandistische werkwijze
van Wilders brengt herinneringen
boven aan de nazi-propaganda tegen
joden in de jaren dertig. De joden
werden tot zondebok benoemd,
ten koste waarvan het Duitse

andere huiden ervoor in de plaats
geven, opdat zij de straf ten volle zullen
ondergaan. Waarlijk, Allah is Almachtig,
Alwijs. (4:56/57).
Dit vers bevat een waarschuwing die
geldt voor het leven na de dood en
niet voor het leven in deze wereld. Het
leven hierna is niet van materiele aard,
en een indicatie over de aard ervan kan
slechts in materiele termen worden
weergegeven. De verwijzing naar dit
vers is daarom in de context van de film
irrelevant. Iedereen zal sterven en na de
dood wordt voor iedereen het resultaat
wat hij of zij in deze wereld heeft gedaan
zichtbaar.
Het derde citaat uit de Koran
heeft wederom betrekking op een
onvermijdelijke oorlogssituatie. Het luidt
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nationalisme nieuw leven werd
ingeblazen. De joodse religie werd,
ook aan de hand van spotprenten en
het manipuleren en uit de context
halen van citaten uit de Talmoed,
geassocieerd met alle kwaad. Het
aantal joden in Duitsland moest
drastisch worden gereduceerd. We
weten allen waartoe dit heeft geleid.
Het is wrang te zien hoe Wilders de
oude nazi-strategie opnieuw inzet.
Ronduit verbijsterend is het dat
hij zijn handelswijze legitimeert
door de moslims zelf te vergelijken
met nazi’s, en de Koran met ‘Mein
Kampf’.
De Islam te vergelijken met
het nationaal-socialisme is een
onhistorische absurditeit. We worden
helaas gedwongen de Islam zelfs
in deze schandelijke vergelijking
te verdedigen. Volgens de Islam
kunnen verschillende volkeren en
verschillende godsdiensten naast
elkaar en temidden van elkaar leven.
Daarnaast mogen nationalistische
gevoelens nooit ten koste gaan
van anderen en van fundamentele
waarden zoals barmhartigheid en
verdraagzaamheid. De racistische
en fatale jodenhaat van de nazi’s is
niet te vergelijken met de rol van
het joodse volk in de Koran en in de

geschiedenis van de Islam. Joden zijn
in de islamitische geschiedenis in het
algemeen aanzienlijk beter behandeld
dan in Europa het geval was, en zij
bekleedden al vanaf de 7e eeuw
belangrijke overheidsfuncties (ter
vergelijk: de eerste joodse minister
van Nederland werd pas benoemd
in 1853). Nadat de joden door de

de demagogische manier waarop
Wilders angst onder de mensen
mobiliseert tegen een volledig
gestigmatiseerde bevolkingsgroep.
Het zou in Nederland, waar de
afgelopen decennia alsmaar werd
geroepen ‘dat nooit meer’, volstrekt
ondenkbaar moeten zijn om in deze
termen te spreken. Toch noemen de
kranten en televisiecommentaren
de film ‘mild’. Van de academici,
Het is wrang te zien hoe
die ons jarenlang uit de werken van
Wilders de oude naziDr. L. de Jong hebben voorgelezen,
strategie opnieuw inzet.
horen we geen geluiden van verzet.
Ronduit verbijsterend is het Kerken, die het christendom
adverteren met de spreuk ‘hebt
dat hij zijn handelswijze
uw vijanden lief’, reageren soms
legitimeert door de moslims instemmend op deze volstrekt
zelf te vergelijken met nazi’s, haatdragende film. Maar van
en de Koran met ‘Mein
vertegenwoordigers van de gestigmatiseerde groep wordt geëist dat ze
Kampf’.
als brave onderdanen op televisie
komen vertellen dat ze ‘niet gekwetst
christenen eeuwenlang uit Jeruzalem
zijn’. Dit is een vorm van publieke
waren verbannen, hebben de moslims
vernedering die niet door de beugel
hen in 637 n.Chr. weer uitgenodigd
kan. Als niet het geweten van onze
te komen leven in de heilige stad,
rechtsstaat zich hiertegen verzet, dan
die voor hen zo belangrijk was. Het
zal het geweten van de geschiedenis
getuigt van schadelijke projectie
hier zeker raad mee weten.
wanneer Europeanen de oude
Europese jodenhaat in de schoenen
De film Fitna werd gepubliceerd op donderdagavond 27 maart. Dit persbericht werd verstuurd
van de moslims willen schuiven.
op 1 april. Het stuk werd slechts gedeeltelijk geEr zijn in de media te weinig
plaatst in ‘Nunspeet Huis aan Huis’ en ‘Ermelo’s
kritische geluiden te horen over
Weekblad’ van 9 april.

Het moge duidelijk zijn dat dit vers
voor de huidige situatie in ons land, dus
in de door Wilders geschetste context
volkomen irrelevant is. Het volgende
citaat uit de film betreft de huichelaars
die tegen hun eigen volk strijden. Het
Dit vers geeft heel beknopt enige
luidt als volgt: Zij wensen dat gij
ethiek betreffende oorlogvoering. In
verwerpt, evenals zij hebben verworpen,
de verdedigingsstrijd werd de moslims
zodat gij aan hen gelijk zult worden.
bevolen zich met moed te verweren
tegen de aanvaller en het slagveld niet te Neem derhalve geen vrienden uit hun
verlaten Zij konden slechts overwinnen midden totdat zij voor de zaak van Allah
werken. En indien zij tot vijandschap
of worden gedood. Dit alles speelde
zich af in een defensieve strijd en in het vervallen, grijpt hen dan en doodt hen
geval van een tegenstander die een grote waar gij hen ook vindt; en neemt vriend
noch helper uit hun midden. (4.89/90).
overmacht had en slechts tot behoud
van het nieuwe, prille geloof. Wilders
heeft overigens het vervolg van het vers Verraad of hoogverraad wordt in
(vrijwel) alle landen gezien als een
weggelaten. In dit vervolg staat: En
ernstig vergrijp waarop een zware
wanneer de oorlog is opgehouden is,
sanctie staat. Zo werd in Nederland na
laat hen dan vrij uit gunst of voor een
de Tweede Wereldoorlog, toen NSBlosprijs.
als volgt: Wanneer gij de ongelovigen (in
oorlog) ontmoet, treft dan hun nek, en
wanneer gij overwinnaar zijn, bindt hen
dan vast. (47:4/5)
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verraders werden berecht, voor dit doel
de doodstraf ingevoerd. Overigens
verzuimt Wilders ook in deze situatie
het vervolg op dit Koranvers weer te
geven. Dit luidt als volgt: Dus als zij zich
van u op een afstand houden en u niet
bestrijden en u vrede aanbieden, heeft
Allah u niet toegestaan iets tegen hen te
ondernemen. (4:90/91)
Het laatste vers waarnaar wordt
verwezen is (8.39/40). Het luidt als
volgt: En bestrijdt hen totdat er geen
vervolging is en de godsdienst geheel
voor Allah wordt. Maar als zij ophouden,
dan ziet Allah voorzeker hetgeen zij
doen.
Dit vers betreft de strijd voor
gewetensvrijheid. Het toont aan dat het
vechten alleen zolang moest voortduren
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Bespreking Koranverzen (vervolg)
als er vervolging was en de mensen niet
de vrijheid hadden het geloof van hun
keuze te belijden. Als de tegenstanders
zouden ophouden moesten de moslims
dit ook doen. De moslims vochten
slechts ter verdediging en ter vestiging
van de vrijheid van geweten. Deze
gewetensvrijheid gold ook voor andere
religies. Zo heeft de Heilige Profeets
reizende Christenen aangeboden om hun
gebedsdienst in zijn moskee te houden
toen zij een plaats hiervoor zochten.
Hazrat Umar, de tweede opvolger van
Mohammeds had daarna kerken en
andere gebedshuizen laten bouwen.

de Koran hebben bepaalde joden en
andere volken wegens hun misdragingen
bekritiseerd. Als sommige Israëlieten
in de Heilige Koran ‘apen’ worden
genoemd is dit slechts figuurlijk bedoeld
(Heilige Koran 5:60/61). Het wil niet
zeggen dat de Israëlieten tot apen zijn
getransformeerd, maar alleen dat hun
houding met betrekking tot goddelijke
boodschappen laakbaar was omdat zij de
Torah imiteerden en deze niet naleefden,
en hun boek en de tekenen van God
verwierpen. Jezus onderwees ook de
apostelen: ‘Geeft het heilige niet aan de
honden’, en ‘werpt uw paarlen niet voor
de zwijnen’ (Matth. 7:6). Een essentieel
Tenslotte nog een opmerking over joden. deel van het geloof van moslims is een
De Koran en de heilige boeken vóór
diepe eerbied voor de joodse profeten en

heiligen (vrede zij met hen). Zo wordt
de profeet Mohammeds vergeleken met
de profeet Mozesa. Het verdient verder
vermelding dat de Heilige Profeets zelf
de verwijzingen naar dieren nooit heeft
gemaakt.
Wilders maakt in zijn film enkele andere
beschuldigingen tegen de Islam zonder
referenties te vermelden. Zo verwijst hij
naar o.a. vrouwenbesnijdenis, eerwraak,
doodstraf voor afvalligheid, etc.
Deze beschuldigingen missen iedere
grond. Ernaar wordt in de Koran niet
verwezen en het betreft gebruiken die
niet geworteld zijn in de godsdienst van
de Islam.

Uit de pers

www.omroepbrabant.nl — 28 februari

‘Wacht, ik pak de Koran er even bij’
door Debbie Langelaan

Wilders-film: moslimgroep maant tot kalmte

EINDHOVEN - Moslimorganisatie Ahmadiyya uit Eindhoven roept mensen
op om rustig te reageren op de film van Geert Wilders. Dat zei voorzitter
Noeroeddien Sahebali van de moslimgroep donderdagavond tijdens een
lezing over de omstreden film in Eindhoven. De film is nog niet vertoond
maar zorgt nu al voor heftige reacties in de Islamitische wereld. Ahmadiyya
vertegenwoordigt een stroming binnen de moslimwereld. Ze benadrukken dat ze
hopen dat er geen geweld wordt gebruikt als de film uitkomt. In Eindhoven heeft
de Ahmadiyya zo’n zestig aanhangers.

Moslim praat Veluwe bij over Wilders
die de PVV-leider krijgt in de media.
“Het lijkt er op dat de media aan de
voeten van Wilders ligt. De massa echter wordt negatief beïnvloed over de
Islam”. Volgens Dieffenthaler, die zelf
jarenlang in Nunspeet heeft gewoond
en nu woonachtig is in Amsterdam, is
“Dat is nodig”, zegt Fahim Dieffenthaler het echt wel nodig om de Veluwenaren
om te voorkomen dat er op de Veluwe
bij te praten over de film van Wilders
een verkeerd beeld ontstaat van de
en de moslimgemeenschap in Nunspeet.
Islam”. De informatiebijeenkomst
zal worden gehouden op een neutrale
plek in Nunspeet en niet in de moskee, volgens Dieffenthaler. Omdat de
NUNSPEET - De Ahmadiyya moslimdatum van de vertoning van de film
gemeenschap voelt zich twintig jaar
en de inhoud nog niet bekend zijn is
nadat deze religieuze groepering naar
er voor de bijeenkomst met de burgers
de Veluwe kwam helemaal opgenomen
van Nunspeet ook nog geen tijdstip
in de samenleving van Nunspeet.
bepaald. Binnenkort wordt de definitieve
plaats en tijd bekend gemaakt. “Het
Dat zegt Fahim Dieffenthaler, woordwordt een avond voor de inwoners van voerder van deze gemeenschap.
Nunspeet waarop wij duidelijk zullen
Dieffenthaler, nu al weer enkele jaren
maken hoe we zullen reageren op de
woonachtig in Amsterdam, woonde zelf
film van Wilders”, licht Dieffenthaler
ook gedurende een lange periode in het
de agenda van de bijeenkomst toe. De
Veluwse dorp. Zijn dochters wonen er
retoriek die Wilders nu bezigt in de
nog wel. “We hebben na zoveel jaar
media over moslims, de islam en de
een mooie plek verworven in de samenkoran, wordt door Dieffenthaler enigsleving van Nunspeet. We voelen ons
zins gerelativeerd. “Ach, holle vaten
helemaal opgenomen in het dorp”, stelt
klinken het hardst”, zegt de woordDieffenthaler.
voerder van de Ahmadiyya-beweging.
Hij verwijst daarbij naar de goede conToch vindt hij ‘de opruiende uitlatingen tacten die de moslims inmiddels hebben
van Wilders grievend en denigrerend
opgebouwd met de buren, het gemeenvoor de Nederlandse samenleving en de tebestuur en andere geledingen van de
moslims in de wereld’. Dieffenthaler is samenleving in Nunspeet. “Als we een
wel hogelijk verbaasd over de aandacht feestje hebben nodigen wij de buren ook

“Als je niets doet is het ook niet goed”,
stelt Dieffenthaler. De woordvoerder
van de Ahmadiyya-beweging voegt er
aan toe dat de informatie-bijeenkomst
puur is bedoeld om mensen te informeren ‘wat de echte Islam is’. “We gaan
dus veel over onszelf vertellen”, aldus
Dieffenthaler die de moslimgemeenschap in Nunspeet neerzet als een ‘zeer
tolerante beweging’.

Islam verovert plek op de Veluwe
altijd uit”. Toch herinnert Dieffenthaler
zich dat in de beginjaren van de moslimbeweging in Nunspeet er met argusogen
naar de moskee en zijn bezoekers werd
gekeken. “Mensen in Nunspeet vroegen
zich af wat wij op de Veluwe kwamen
doen. ‘Ga toch naar de grote steden’,
kregen wij van buitenstaanders te
horen”, aldus Dieffenthaler.
“Maar van begin af aan hebben wij
geantwoord dat juist de liefde van de
Veluwenaren voor God ons ook aantrekt.
Daarom voelen wij ons ook thuis in
Nunspeet”, aldus Dieffenthaler.
Zijn kinderen hadden het in het begin
niet gemakkelijk op school. “Op straat
werden wij nagekeken. Vijf jaar geleden
is mijn dochter begonnen met het dragen
van een hoofddoekje en dat is nu geen
enkel probleem in Nunspeet. Het wantrouwen is overgegaan in acceptatie”.
(De Stentor, 25 januari 2008)

29 feb 2008, 02:53 - EINDHOVEN - Bidden en de Jihad voeren, dat is het
enige wat moslims kunnen doen tegen beledigingen aan hun adres.
En dat laatste betekent dan niet de wapens oppakken, maar de wereld
verbeteren, te beginnen bij jezelf.
Zo denkt in ieder geval de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap erover. Met
1.500 personen in Nederland is het nog een kleine, maar volgens Noeroeddien
Saheb Ali snelgroeiende stroming binnen de islam. Gisteravond hield de afdeling Eindhoven (zestig personen) een bijeenkomst onder het motto ‘de islam
beantwoordt Geert Wilders’. Saheb Ali en zijn dochter Nazreen probeerden
samen met een stuk of tien geloofsgenoten en nog een paar handenvol
Nederlanders de uitspraken van deze parlementariër over islam, koran en
moslims te pareren.

www.ed.nl/regio/eindhovenstad/article2733305.ece

NUNSPEET - De Ahmadiyya moslimgemeenschap in Nunspeet gaat
de bevolking van het Veluwse dorp
informeren over het standpunt van de
moslims over de omstreden film van
PVV-partijleider Geert Wilders.

www.ed.nl/regio/eindhovenstad/article2733305.ece

Zoals die over de boerka. Dit kledingstuk is volgens Wilders een veiligheidsrisico en een symbool van vrouwenonderdukking. Nazreen Saheb Ali: “De boerka
is een persoonlijke keuze, geen religieus symbool. Ik kan me voorstellen dat
sommigen een vrouw in een boerka een deprimerend gezicht vinden. Maar
we moeten respecteren dat een vrouw zich enorm zou schamen als zij hem
uit moet doen.”
Dat mag zo zijn, de Nederlanders in het publiek blijven erbij dat een kledingstuk
dat communicatie verhindert, ongewenst is. Sommigen vinden hem zelfs
ronduit eng, of een symbool van angst voor seksualiteit. Saheb Ali kan ook
dat zich dat voorstellen, maar: “Er zijn landen waar ze veel gedragen worden.
Dan is het niet eng meer.” Ook de uitspraak van Wilders dat de islam een
beproeving is voor westerse democratieën en de koran een fascistisch boek,
willen vader en dochter Saheb Ali weerleggen. Betekent islam niet letterlijk
vrede en is het motto van de Ahmadiyya-moslims niet: Liefde voor iedereen,
haat voor niemand?
Het is duidelijk dat Wilders, ook als zijn film eenmaal uit is, uit deze hoek
hooguit verbaal geweld hoeft te vrezen. De zaal merkt op dat de stroming, pas
117 jaar oud, een stuk toleranter overkomt dan sommige andere moslims, die
fatwa’s uitspreken en eerwraak propageren. “Dit is de ware islam,” zegt de
jonge Nazreen met een tevreden glimlach. En ze vindt haar gelijk weer in een
citaat uit het dikke boek dat op tafel ligt. “Wacht, ik pak de koran er even bij.”
De Ahmadiyya-gemeenschap (wereldwijd 200 miljoen aanhangers) blijkt zelf
slachtoffer te zijn van intolerantie. In veel moslimlanden worden de aanhangers
vervolgd. Niet omdat ze het pacifisme zo hoog in het vaandel hebben,
maar omdat ze geloven in de beloofde messias, een geestelijke die in de
negentiende eeuw geleefd heeft. Daarmee beledigen de Ahmadiyya-moslims
volgens velen de profeet Mohammed. Net als de Geert Wilders met wie ze het
zo hartgrondig oneens zijn.

Eindhovense moslims reageren op Wilders

http://www.at5.nl/nieuwsartikel.asp?newsid=33208

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap
Eindhoven reageert op Geert Wilders.
Donderdagavond j.l. bezocht ik een voorlichtingsbijeenkomst van de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap Eindhoven in gebouw Unitas in
Woensel. De bezoekers kregen eerst een powerpoint
presentatie over ontstaan en geschiedenis van deze stroming binnen de
Islam. Het blijkt een meer gematigde stroming binnen de Islam te zijn,
die oorspronkelijk stamt uit een gebied dat nu bij Pakistan hoort. Deze
stroming kent een eigen Messias ofwel Mahdi, niet te verwarren met de
Mahdi die eind 19e eeuw tegen de Britten vocht in Soedan. Opmerkelijk
is dat de aanhangers van Ahmadiyya-stroming in de Islamitische wereld
niet als moslims worden beschouwd. In Pakistan zijn ze door de regering
in 1974 officieel tot niet-moslims verklaard. Buiten de Islamitische
wereld worden ze wel als moslims gezien, alleen al vanwege de kleding
en hun - in de ogen van westerlingen typisch Islamitische - gebruiken.
Overbodig te zeggen dat de positie van deze groep er in de situatie
waarin de wereld verkeert niet makkelijker op is geworden.
De lezing toont in ieder geval weer eens aan dat het goed is om oog te
hebben voor de verscheidenheid die er ook binnen de Islam bestaat. Wij
horen vaak alleen maar over Sjiïeten en Soennieten, maar er zijn ook
Alevieten, Soefi’s en dus deze Ahmadiyya-stroming.
Na de introductie was er gelegenheid voor vragen en gedachtenwisseling
met Saheb Ali en zijn dochter Nazreen (foto). Dit verliep niet
helemaal vlekkeloos. Er was iemand van Omroep Brabant aanwezig
die geluidsopnamen maakte en een journaliste van het Eindhovens
Dagblad. De man van omroep Brabant ergerde mensen omdat hij niet
van te voren zei dat hij opnamen ging maken. Sommige aanwezigen
maakten duidelijk dat zij zich daardoor minder vrij voelden om zich
uit te spreken. Een bezoeker werd zelfs zo geïrriteerd dat hij wegging.
Na de pauze kwam er een nieuwe bezoeker binnen, type ‘boze man’ die
met zijn boosheid bijna de avond verpestte. Uiteraard was er ook een
Nederlandse niet-moslim die uitvoerig betoogde dat Geert Wilders ‘niet
gewoon rechts, maar extreem rechts’ is. Mij interesseerde vooral het
verhaal van de inleiders, gewoon omdat ik meer wil weten van de Islam
als religie en de culturele verschijning ervan. Na afloop van de avond was
er literatuur beschikbaar. — Paul Verhaegh

60 JAAR AL-ISLAAM 1948-2008

Schoonmaakactie moslims in Noord
Vrijdag 22 februari 2008
Een groep Amsterdamse moslims heeft de Van
der Pekbuurt in Noord vrijdag een grondige
schoonmaakbeurt gegeven. Met de actie wilden ze
duidelijk maken dat moslims een bijdrage moeten
leveren aan hun omgeving. De komende maanden
volgen er nog meer schoonmaakacties. Hoogtepunt
is de grote opruimbeurt na Koninginnedag.
Voorbijgangers en bewoners konden het initiatief in
Noord wel waarderen, al dacht een enkeling dat de
actie niet vrijwillig was maar onderdeel uitmaakte
van een taakstraf.
Bekijk de video

januari-februari 2008
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100 JAAR AHMADIYYA MOSLIM KALIFAAT
Speciale bijeenkomsten
Er zullen inshallah in 34 vershillende steden Khilafat Jubileum Jalsa’s gehouden
worden in het kader van het 100 jarig jubileum van het Ahmadiyya Moslim
Kalifaat. Neem contact op met uw plaatselijke djamaat voor meer informatie.

Zoetermeer Dichtbij
25 en 28 januari 2008.

Rondom de moskee
Op 1 januari 2008 is in zestien dja’maat-centra het tahajjud
gebed verricht. Hieraan hebben een aantal grote groepen
Ansaars, Khuddam’s en een paar Ladjna deelgenomen. Het
tahajjud gebed is ook op individuele basis verricht, dit was
het eerste programma in verband met het Khilafat jubileum
celebratie.
Zoals gepland was het tweede programma in verband met
de Khilafat jubileumviering, de waqâr-e amal (vrijwilligerswerk) in de vorm van het schoonmaken van de straten.
Alhamdolillah, deze waqâr-e amal is in acht Dja’maat’s
en in zes verschillende steden georganiseerd: A’dam
Centrum, A’dam Zuid-oost, Amstelveen, Den Haag, Drunen,
Leeuwarden, Nunspeet en Arnhem. In A’dam, Arnhem en
Nunspeet werd de waqâr-e amal gehouden in overleg met de
gemeente. Het nieuws over de waqâr-e amal is gepubliceerd
door 3 lokale kranten en dat was in Nunspeet, Arnhem en
A’dam. Op 15 maart zal deze gezegende actie inshallah herhaald worden, op de Nationale schoonmaakdag, inshallah.
In Arnhem en Eindhoven zijn alhamdulillah twee boekentafels gehouden.
Met de zegeningen van Allah heeft de Ladjna (vrouwenafdeling) in Den Haag een informatiebijeenkomst over de
Islam gehouden, waaraan alhamdulillah tien gasten hebben
deelgenomen.
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Zaterdagen

Met de zegeningen van Allah heeft een Pakistaanse broeder
Ahmadiyyat geaccepteerd.
Op 26 januari is in jama’at Leiden een nieuwjaarsreceptie
georganiseerd, in dit programma hebben er 34 nederlandse gasten deelgenomen. Onder deze mensen waren er
lokale bewoners, ambtenaren en mensen van de media. De
Nationale Amir (voorzitter) heeft met de behulp van een
beamer de introductie van de jamaat gegeven. Een familie
die daar aanwezig was heeft aan de locale voorzitter van de
jamaat verteld, dat ze heel erg tegen godsdienst waren en
vooral tegen de Islam maar dat het beeld van de presentatie
en de bijeenkomst hun beeld volkomen heeft veranderd.

19:30
20:00
20:10
20:15
20:20
20:45
21:10
21:30

Zondagen

Receptie (thee/koffie)
Recitatie uit de Heilige Koran
Gedicht
Welkomstwoorden
Introductie over Islam en Khilafat
Succes van het Khilafat
(Beamer-presentatie)
Pauze
Vraag en Antwoord sessie

In januari is er in één nationale krant, in vier lokale kranten
en in één regionale krant een reactie gegeven over het lid van
het parlement die een film wil maken over de Heilige Koran.
Over dit onderwerp hebben veel mensen een goede reactie
gegeven aan de jamaat en gezegd dat ze achter de jamaat
staan als het gaat over dit onderwerp.

In Jamaat Zoetermeer is een nieuwjaarsreceptie gehouden,
waaraan vier Nederlandse gasten hebben deelgenomen en
waarbij ook twee kranten aanwezig waren (AD en een lokale krant). In allebei de kranten zijn er fotos en een bericht
geplaatst over de bijeenkomst. Er was ook iemand van de
kerk aanwezig die daar met een privé-camera gefilmd heeft.

Majlis Khuddam-Ul-Ahmadiyya heeft wegens het Khilafat
jubileum een programma georganiseerd waar met behulp
van een beamer een introductie is gegeven over het Khilafat
Rasheda (Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umer Farooq, Hazrat
Usman Ghani en Hazrat Ali, ra) en ook over het Khilafat
Ahmadiyya. Er is over elke Khalifa een aparte introductie en
geschiedenis gegeven.

In januari hebben twee verschillende schoolgroepen de
Mobarak Moskee bezocht, het totale aantal bezoekers was
60. De hoofdmissionaris heeft een introductie over de jamaat
en antwoorden op een paar vragen gegeven. Aan iedereen is
een Nederlandse folder gegeven. Aan de leraren is het boek
de Filosofie van de islamitische leer gegeven.

100 JAAR AHMADIYYA KALIFAAT 1908-2008

60 JAAR AL-ISLAAM 1948-2008

14.00
14.30
14.40
14.45
14.50
15.15
15.40
16.00

In de eerste week van februari hebben ouderen en jongeren
een bezoek gebracht aan de Mobarak Moskee, het totale
aantal bezoekers was 28. Ook aan hun is er een introductie gegeven over de jamaat en er zijn Nederlandse folders
uitgedeeld. Er is tevens een vraag en antwoord programma
gehouden. Door de antwoorden die de mensen kregen waren
ze heel blij. Ze zijn bediend met thee en koffie.
Aan de nieuwjaarsreceptie in Jamaat Drunen hebben 18
Nederlandse gasten deelgenomen, er waren ook twee ambtenaren en leden van een lokale politieke partij aanwezig.
In een lokale krant is ook een bericht gekomen over deze
bijeenkomst.
januari-februari 2008
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DE AHMADIYYA MOSLIM DJAMAAT

Hazrat Mirza Masroor Ahmadaba
Khalifatul Masih  , de vijfde opvolger
van de stichter van de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap, en de tegenwoordige
geestelijk leider (khalifa).

‘Dit was nog maar het begin. Daar, waar men boeken verbrandt, verbrandt men uiteindelijk
ook mensen’ (Heinrich Heine, 1797-1856). Spandoek bij een demonstratie in Frankfurt, 20
januari 2008. Op de foto de Duitse ahmadi moslim-auteur Hadayatullah Hübsch (rechts)
met Al-Islaam medewerker Abdul Haq Compier en Roya-tun-Noor.

Na het overlijden van de Beloofde Messiasa
in  werd Hazrat al-Haj Hakim
Nooruddinra zijn eerste kalief. Na diens
dood in  werd hij opgevolgd door
Hazrat al-Haj Mirza Bashiruddin Mahmud
Ahmadra. Hij leidde de gemeenschap tot
 . De derde opvolger was Hazrat Hafiz
Mirza Nasir Ahmadra. Hazrat Mirza Tahir
Ahmad werd op  juni  gekozen tot
Khalifatul Masih  . Onder zijn bezielende
leiding is de gemeenschap uitgegroeid tot
 miljoen leden. Op  april  werd
de vijfde en huidige khalifa benoemd. Hij vervulde eerder taken in verschillende religieuze
functies, in het onderwijs, en werkte vanuit
zijn agrarische opleiding onder andere aan het
verbeteren van de landbouw in Afrika.
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 Gemeenschap
verstrekt informatie over de Islam o.a. d.m.v.
tv–uitzendingen ( ) en geeft publicaties
uit waaronder  vertalingen van de Heilige
Koran. 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 Koran zag het licht in  .
Voor bezoek aan de moskee, individueel
of in groepen, informatie over de Islam, gratis folders, literatuur, lezingen, etc., wordt u
verzocht contact op te nemen met de imam
van de Mobarak Moskee.

MTA Sinds 1994 zendt de televisiezender MTA
(Muslim Television Ahmadiyya International) 24 uur per
dag programma’s uit in verschillende talen. MTA biedt
een alternatief voor de hedendaagse televisiezenders
en tracht educatieve programma’s te verzorgen voor
zowel jong als oud. De technische details voor ontvangst van MTA in Nederland zijn als volgt:
Satelliet: Hotbird 4
Positie: 13 Graden Oost
Beam: Wide | Systeem: Digitaal
Videofrequentie: 10722 MHz
Polarisatie: Horizontaal
Video PID: 1004
Audio: Urdu: 1204, Engels: 1304, Arabisch: 1404,
Frans: 1504, Duits: 1604, Bengali:1704.
Voor meer informatie: MTA International
P.O. Box 12926, | Londen SW18 4ZN Uk
T: 0044- 2088 700922 | F: 0044- 2088 750249
E: info@mta.tv | www.mta.tv
Internet: http://www.alislam.org

Het is noodzakelijk dat er tegenstanders zijn. Profeten
ondervinden veel voordeel van hun vijanden. De meeste
van de dertig delen van de Heilige Koran werden geopenbaard vanwege tegenstanders. Als iedereen zoals Abu Bakr
had gezegd, amana wa sadaqna (‘wij horen en getuigen van
de waarheid’), dan zouden er er maar een paar verzen van
de Heilige Koran nedergezonden zijn. In het geval van de
Heilige Koran zou dat de volledige openbaring zijn geweest.
Net zoals een boom schoon water behoeft, heeft deze ook
mest nodig. Er is nooit iemand gekomen zonder tegenstanders. Veel van Gods ingrijpen is naar aanleiding van
hun misdragingen. Het is voor een profeet goed om enige
vijanden te hebben. Hoe meer hun mislukking zichtbaar
wordt voor de wereld, hoe meer hij zich verdiept in gebed.
Dit helpt ook zijn volgelingen, en versterkt hun geloof. Wat
de Almachtige God betreft; het kost Hem niet meer dan een
oogwenk om miljoenen mensen tot stof te brengen. Maar
Hij laat vijanden bestaan omwille van noodzaak. Waar de
moslimgemeenschap rust heeft, daar is ook geen vooruitgang. Maar het is niet voor iedereen gemakkelijk om de
wegen van God te begrijpen.

—Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a
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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

www.alislam.org

