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Gog en Magog

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.
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‘O Zol-Qarnain, Gog en Magog
stichten onheil op aarde, mogen
wij u dan schatting betalen mits
gij een afscheiding tussen hen en
ons opricht?’ Hij antwoordde: ‘De
macht waarmee mijn Heer mij heeft
bekleed is beter, doch gij kunt mij
met lichamelijke kracht helpen.
Ik zal tussen u en hen een sterke
afscheiding oprichten.
En voor een stad die Wij verdelgd
hebben, is het een onherroepelijk
gebod, dat het volk niet zal terugkeren. Zelfs wanneer Gog en Magog
zullen worden losgelaten en zij
1
komen aansnellen vanaf elke golf.

            :95-96, :96-97

God zal aan de wederkomst van Jezusa openbaren: Ik heb
volkeren in het leven geroepen tegen wie niemand kan
vechten. Neem mijn dienaren veilig mee naar de berg
Sinaï.2
m u s li m , ki ta b u l f i tan

1. De vertaling van dit vers is gebaseerd op de Tafsir al-Kabir van Hazrat Mirza Bashiruddin
Mahmud Ahmad (zie p. 15)
2. De berg Sinaï is het symbool van de spirituele hoogten van aanbidding
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Een Amerikaanse legereenheid onder leiding van generaal David
Patraeus maakt zich klaar voor de invasie.
Satellietfoto van rookpluimen boven Baghdad tijdens de tweede
Golfoorlog, 2003. In zijn voorspellingen vertelt de Heilige Profeet (s)
dat de Antichrist komt aanvliegen als een onweerswolk, en terwijl hij
overvliegt alle grondstoffen in de grond kan zien zitten.

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).

De Profeets ontwaakte uit zijn slaap met blozende
wangen. ‘Er is geen god dan Allah’ sprak hij uit. ‘Wee
de Arabieren, wegens de verschrikkingen die op hen
afkomen. Er is een gat ontstaan in de muur van Gog
en Magog.’ Met zijn duim en wijsvinger maakte hij de
vorm van een cirkel. Iemand vroeg, ‘Zullen we worden
vernietigd ook als er rechtvaardigen zijn onder ons?’ De
Profeets antwoordde, ‘Ja, wanneer onrecht toeneemt’. (15)
Mohammeds vertelde: ‘Wanneer Allah het verordent, zal
de muur geheel vallen, en Gog en Magog zullen uitzwermen over de uithoeken der aarde. Ze zullen wanorde
zaaien, planten ontwortelen, mensen doden. (54) God zal
[de wederkomst van] Jezusa sturen en hem openbaren:
‘Ik heb volkeren in het leven geroepen tegen wie niemand
kan vechten. Neem Mijn dienaren veilig naar de berg
Sinaï.*’ (38)
Gog en Magog eten en drinken alles wat ze maar vinden.
De eerste zal langs het meer van Tiberias lopen en eruit
drinken. De laatste zal langskomen en zeggen, ‘Ooit was
er hier water’. (38-39, 52, 54) Onder de rivier de Eufraat
[in Irak] zal een schat worden gevonden, waarom mensen zullen vechten en velen zullen omkomen. (16-17) De
mensen zullen zich in hun schuilplaatsen verbergen. Gog
en Magog zullen pijlen de lucht in schieten, die op aarde
terugvallen met iets wat lijkt op bloed. Gog en Magog
zullen uitroepen, ‘Wij hebben de volkeren der aarde verslagen, en zelfs de bewoners van de hemel overwonnen!’.

(54) [De wederkomst van] Jezusa en zijn metgezellen
zullen belegerd worden totdat [het vlees van] een koeienkop voor hen nog kostbaarder zal zijn dan 100 dinar
vandaag de dag. (39) Jezusa en zijn metgezellen bidden
dan tot God. Hij stuurt organismen die zich vastbijten in
de keel van Gog en Magog, en op een dag zullen ze allen
tezamen zijn gestorven. (9, 39, 52) Bij Hem in Wiens
hand de ziel van Mohammed is, de beesten der aarde zullen zich vol eten. (54)
Wanneer Gog en Magog dood zullen zijn, keren veiligheid, rechtvaardigheid en stabiliteit weer terug. (9) Dan
dalen Jezusa en zijn metgezellen af van de berg. Geen
uithoek op aarde vinden ze die vrij is van de stank. Weer
bidden ze tot Allah, Die dan vogels stuurt als de nekken
van kamelen. Ze grijpen de lijken van Gog en Magog
en gooien die neer waar God het wil. God zal een regen
nederzenden waartegen geen tent of huis bestand is. De
aarde zal worden gereinigd tot ze als een spiegel is geworden. Alsdan zal de aarde worden gezegd haar vruchten
voort te brengen, en haar zegeningen te herstellen.’ (39)

Voorspellingen van Mohammed (s) over de Latere Dagen, opgesteld door Ibn
Kathir (1301-1373). Hierboven is getracht de profetieën in chronologische
volgorde te plaatsen. De nummers verwijzen naar de pagina’s in de Engelse
pdf-uitgave The Signs before the Day of Judgment, hcis.tk / Dawood Burbank.
* De Berg Sinaï staat symbool voor Gods speciale nabijheid en bescherming.

Ik heb laten zien dat het noodzakelijk was voor de
Beloofde Messias om te verschijnen in de era van Gog en
Magog. Daar Ajîdj, waarvan de woorden Gog en Magog
zijn afgeleid, ‘vuur’ betekent, heeft God mij onthuld
dat Gog en Magog een volk zijn die meer bedreven zijn
in het gebruiken van vuur dan welk ander volk. Hun
namen wijzen erop dat hun schepen, hun treinen en
hun machines worden voortbewogen door vuur. Zij zullen alle andere volkeren overtreffen in het naar hun hand
zetten van vuur. Dit is waarom zij Gog en Magog worden genoemd. Dit zijn de volkeren van het Westen, aangezien zij uniek zijn wat betreft hun bedrevenheid met
vuur. Ook in de joodse geschriften was het ’t volk van
Europa dat werd beschreven als Gog en Magog. Zelfs
de naam van Moskou, de aloude hoofdstad van Rusland,
wordt genoemd. Aldus was het voorbestemd, dat de
Beloofde Messias zou verschijnen in het tijdperk van Gog
en Magog.
Yâjûdj (Gog) en Mâjûdj (Magog) zijn twee volkeren die
zijn vermeld in vroegere geschriften. Ze zijn zo genoemd
omdat ze veel gebruik maken van Ajîdj (vuur), oppermachtig zouden zijn op aarde en overal zouden heersen.
Tezelfder tijd zou een grote verandering worden verordend vanuit de hemel, die een era van vrede en vriendschap zou inluiden.

—Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a
                   

The Essence of Islam III. Londen: Islam International
Publications Ltd. 2005; 305

Opkomst en ondergang
van de Kaukasische, voorheen christelijke volkeren
Gog en Magog
Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmadra
  

In Koranhoofdstuk 18 (Al-Kahf, ‘De grot’) worden belangrijke profetieën gegeven over de latere dagen, waarin de Messias zou verschijnen in een ultieme strijd tussen goed en kwaad. De westerse
christelijke volkeren spelen een belangrijke rol in de vervulling van
deze profetieën.
Het geestelijk heengaan van het
christendom
De eerste verzen van Koranhoofdstuk 
(De Grot) bieden een verslag van de ‘bewoners van de grot’. Ons wordt verteld dat in
vroeger tijden, christenen waarachtige en
rechtvaardige volgelingen waren van hun
godsdienst. Zelfs in latere jaren, toen zij
grote politieke macht verwierven, maar veel
van hun eerdere vitaliteit en liefde voor het
geloof verloren, raakten ze nog niet geheel
en al losgeslagen van hun godsdienst. Want
tot die tijd behielden ze nog enig geloof in
Jezus (a), en was er nog geen nieuwe religie
bekrachtigd [de Islam] waaraan God hun
trouw zou eisen. (…) Met de komst van de
Heilige Profeet (s) zou de eerste periode van
welvaart en vooruitgang van de christelijke
volkeren tot een einde komen. En hoewel
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het voor hen nog mogelijk zou blijven om
enige vooruitgang te boeken, zouden ze het
zenith van hun wereldlijke glorie en grandeur voor een tweede keer bereiken lang
na zijn komst. Spiritueel zouden ze echter
een dood volk zijn, en zonder het aanvaarden van de Heilige Profeet (s) zou er voor
hen geen redding zijn. De tweede periode
van pompeuze welvaart, en het geestelijke
heengaan van het christelijke volk, wordt
aangegeven in de Heilige Schriften door de
fenomenale opkomst van Gog en Magog, die
een centraal thema vormen in deze sura.
De stammen van de Kaukasus
Deze namen zijn gegeven aan bepaalde
stammen die in het uiterste noord-westen
van Azië en Oost-Europa woonden. Maar,
juli - augustus 2010

De frustratie van Gog en
Magog werd dieper en dieper
totdat het zich ontwikkelde tot
een gevoel van politieke vijandigheid jegens de Aziatische
volkeren, dat in de afgelopen
drie eeuwen in al zijn volledigheid is losgebarsten.

zoals aangegeven in deze verzen, bouwde
Zol Qarnain een enorme afscheiding die
hun gang naar Azië verhinderde en hen
dwong verder naar het Westen te trekken.
Zo raakten ze ingesloten tussen het uiterste
noord-westen van Azië en Oost-Europa
en in plaats van door te dringen in Azië,
verspreidden ze zich naar andere delen van
Europa. Daar kwamen ze in contact met het
christendom dat zij als hun religie aanvaardden.
Maar deze volkeren zouden nooit hun interesse verliezen in de vruchtbare grond van
Azië, en zouden altijd een verlangen blijven
voelen om deze te veroveren. Hun frustratie
over het falen in dit verlangen werd dieper
en dieper totdat het zich ontwikkelde tot een
gevoel van politieke vijandigheid jegens de
Aziatische volkeren, dat in de afgelopen drie
eeuwen in al zijn volledigheid is losgebarsten. Zo leidde het werk van Zol Qarnain
om deze volkeren de doorang naar Azië te
verhinderen tot de spirituele rampen die
onder de mensheid zijn aangericht door Gog
en Magog. Omdat Gog en Magog en Zol
Qarnain innig met elkaar verbonden zijn,
wordt Zol Qarnain in de Koran genoemd
met het verslag van de tweede periode van
macht en welvaart van het christelijke volk,
die in onze tijd wordt vertegenwoordigd
door Gog en Magog.

12

Zol Qarnain, de Perzische profeetkoning Cyrus
Koning Cyrus (ook Kores genoemd) voldoet
het meest aan de beschrijving die de Koran
geeft over Zol Qarnain. Het eerste wat over
Zol Qarnain gezegd wordt is dat hij een
rechtvaardige dienaar van God was en hij
gezegend was met openbaring. De Bijbel en
de Koran zijn het hierover eens. De Bijbel
vermeldt hem als volgt:
Zo zegt de  tot Zijn Gezalfde, tot Cyrus,
wiens rechterhand Ik gevat heb om volkeren
voor hem neer te werpen: de lendenen van
koningen ontgord Ik; om deuren voor hem te
openen, geen poorten blijven gesloten. Ik Zelf
zal vóór u uitgaan en de oneffenheden effenen;
koperen deuren zal ik verbreken en ijzeren
grendels verbrijzelen. En Ik zal u geven de
schatten der duisternis en de rijkdommen der
verborgen plaatsen. (Jesaja :-)
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Onder Gods leiding zorgde koning Cyrus ervoor dat het Midden-Oosten eeuwenlang veilig bleef
tegen de woeste noordelijke stammen Gog en Magog. Links de Muur van Darband. Hierboven
de serene graftombe van Cyrus nabij Persepolis, Shiraz, Iran.

De Bijbel over Gog en Magog
Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog
in het land Magog, den grootvorst van Mesech
en Tubal; profeteer tegen hem en zeg: zo zegt
de  God: zie Ik zál u, Gog, grootvorst
van Mesech en van Tubal! Ik zal u komen
halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger (…) ook Perzen,
Ethiopiërs en Puteeërs allen met schild en
helm. (Ezechiël :-)
Dit toont aan dat volgens de Bijbel, die onze
voornaamste bron van informatie is over
Gog en Magog, Rusland, Moskou [Mesech]
en Tobolsk [Tubal] het thuisland zijn van
deze volkeren, in de noordelijke streken.
Geschiedenis ondersteunt dit Bijbelse verslag over Gog en Magog. Magog is genoemd
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in Genesis : als de tweede zoon van
Jafeth, tussen Gomer en Madai. Gomer vertegenwoordigt de Cimmeriërs in het oosten
van klein-Azië en Madia vertegenwoordigt
de Meden. Dus Magog moet een volk zijn
ten oosten van de Cimmeriërs en ten westen
van de Meden. Maar in de lijst van volkeren (Gen. ) staat de term vooral voor de
verzameling barbaarse volkeren in het verre
noorden en noord-oosten in de geografische
verkenning in het hoofdstuk. In Ezechiël
: komt Magog voor als een noordelijk
volk waarvan de leider Gog heet.
In het hoofdstuk Openbaring worden Gog
en Magog genoemd als een algemene aanduiding voor de krachten van het kwaad.
[De historicus] Josephus identificeerde hen
juli - augustus 2010
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Cyrus
werd door openbaring op
Highlight
de hoogte gebracht dat in de
toekomst Gog en Magog weer
naar het zuid-oosten zouden
trekken. De muur die hij bouwde
zou niet in staat zijn hun doorgang te blokkeren.

als de Scythen, een naam die bij verschillende historici wordt gebruikt voor een
aantal onbekende woeste stammen. Volgens
Hiëronymus van Stridon was Magog gelegen voorbij de Kaukasus, nabij de Kaspische
zee. Dit is ook dezelfde noordelijke regio
waar de Scythen leefden. Herodotus geeft
aan dat deze nomaden (de Scythen) door de
natuurlijke toegangsweg kwamen tussen de
Kaukasus en de Kaspische zee, de pas van
Darband. (Jewish Encyclopedia, ‘Gog and
Magog & Historians’, History of the World,
vol. , p. )
Zoals we hebben gelezen in de Bijbel, veroverden Gog en Magog Perzië. En het is
welbekend dat Perzië in handen viel van
de Scythen of de keizer van de Meden die
heerste over Ecbetanië, en het werd van hen
verlost door Cyrus de Grote. (Historians’
History of the World, vol. , p. )
Zo wordt het duidelijk dat de Scythen oftewel Gog en Magog gebieden bewoonden
ten noorden en noord-westen van de Zwarte
Zee. En dat zij door de pas van Darband
kwamen om de Perzen aan te vallen en te
overheersen. Cyrus versloeg hen en verloste
de Perzen uit hun klauwen.
Versperring tegen Gog en Magog
Voor wat betreft het laatste wat over Zol
Qarnain wordt gezegd – dat hij een sterke
muur bouwde om Gog en Magog de door14

Wanneer
Highlightzij grote macht
hebben bereikt, ze zich over
de hele wereld hebben
verspreid en alle volkeren der
aarde hen eer betonen, zal
Gods belofte over hun vernietiging in vervulling gaan.

gang te verhinderen – vinden we dat precies op de plaats waar de Scythen volgens
Herodotus doorgang vonden om Perzië aan
te vallen, een muur stond; de beroemde
Muur van Darband. De Encyclopedia
Brittannica verwijst naar deze muur als volgt
(onder ‘Derbent):

voor een enorm project als het bouwen van
een reusachtige muur zoals deze. Het volksgeloof dat Alexander de muur bouwde, lijkt
te zijn voortgekomen uit het feit dat moslimcommentaren op de Koran, Zol Qarnain
voor Alexander de Grote hebben aangezien.
(…)

Derbent of Darband, een stad in Perzië in
de Kaukasus, in de provincie Daghestan, op
de westelijke oever van de Kapsische Zee …
Ten zuiden ervan strekt zich de Kaukasische
Muur uit naar zee, 50 kilometer lang en ook
wel bekend als ‘de Muur van Alexander [de
Grote]’, die de nauwe doorgang van de Stalen
Poort of Kaspische Poort afsluit. Deze muur,
die intact een hoogte had van  voeten [ca.
 meter] en een dikte van ongeveer  voeten
[ca.  meter], vormde met zijn stalen poorten
en enorme wachttorens een indrukwekkende
verdediging van de Perzische grens.

Gog en Magog op aarde losgelaten
De woorden ‘maar wanneer de belofte van
mijn Heer vervuld zal worden’ (:),
tonen aan dat Cyrus door openbaring op
de hoogte werd gebracht dat in de toekomst
Gog en Magog weer naar het zuid-oosten
zouden trekken en dat deze muur dan niet
in staat zou zijn hun doorgang te blokkeren.
En dit is de betekenis van de woorden ‘Hij
zal dit uiteen doen vallen’. In : wordt
ons verteld dat Gog en Magog hun tentakels
over de hele wereld zouden uitstrekken.
Als metafoor kan het ‘uiteenvallen van de
muur’ ook duiden op de ondergang van de
politieke macht van de Islam, vooral van
de Turken in Europa. Met het verzwakken
van de macht van de Turken werd de weg
vrijgemaakt voor de christelijke volkeren van
Europa om het oosten in bezit te nemen.

Dit geeft aan dat er een muur was die
diende als een verdediging van Perzië tegen
de Scythen in het noorden. Het wordt
alom gedacht dat hij werd gebouwd door
Alexander de Grote, maar dit volksgeloof
wordt door de feiten weersproken. Alexander
versloeg [de Perzische koning] Darius in de
zomer van  v.Chr., maar deze overwinning gaf hem niet heerschappij over heel
Perzië. (…) De militaire expedities van
Alexander de Grote waren als een wervelstorm, en lieten hem niet de gelegenheid
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En op die Dag zullen Wij sommigen hunner
tegen anderen laten opstaan en de bazuin zal
worden geblazen. Dan zullen Wij hen allen
tezamen verzamelen. (:)
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Dit vers wil zeggen dat ten tijde van de
opkomst van Gog en Magog, alle volkeren
ter wereld zullen worden verenigd en de
hele wereld zal worden als één land. Volk
zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen
koninkrijk. Haat, venijn en onrecht zullen
welig tieren. Dit verwijst duidelijk naar onze
tijd. De onstuitbare opkomst van Gog en
Magog of de christelijke volkeren van het
westen is ook genoemd in [hoofdstuk , ‘de
Profeten’]:
En voor een stad die Wij verdelgd hebben, is
het een onherroepelijk gebod, dat het volk niet
zal terugkeren. Zelfs wanneer Gog en Magog
zullen worden losgelaten en zij komen aansnellen vanaf elke golf. (:-)
Hier wordt vermeld dat deze volkeren elk
obstakel zullen overkomen en alle machtsposities zullen innemen. Ze zullen zich
snel over de aarde verspreiden door hun
zeemacht (‘hadab’ in vers : betekent
een hoge golf). Wanneer zij grote macht
hebben bereikt en zich over de hele wereld
hebben verspreid en alle volkeren der aarde
hen eer betonen, zal Gods belofte over hun
vernietiging in vervulling gaan. Gods straf
zal zo plotseling komen dat ze volkomen
worden verrast en in volslagen ontsteltenis
en verwarring zullen ze bij zichzelf zeggen
dat ze Gods straf nooit zo plotseling hadden
verwacht. Vers : en :- wijzen op
het feit dat Gog en Magog niet door een gat
juli - augustus 2010
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‘Gog en Magog zullen zich snel over de
aarde verspreiden door hun zeemacht.’

Zoals koning Cyrus Perzië redde
van de rooftochten van Gog
en Magog, zal een andere Zol
Qarnain de ziel van de mensheid redden van de moreel
vernietigende rooftochten van
de westerse christelijke naties.

in een muur zullen komen, maar over de
golven van de zee, in stoomschepen, en alle
zeeën ter wereld zullen beheersen. Ze zullen
reizen over de zeeën en hun reizen zullen
snel, gemakkelijk en comfortabel zijn. Deze
profetie is op opmerkelijke wijze vervuld in
onze tijd. De westerse christelijke volkeren
hebben de top van wereldse macht bereikt.
Hevig was hun opkomst en nog heviger zal
hun ondergang zijn!
De ondergang van Gog en Magog
Het zal een vreselijke tijd zijn. Het vuur van
de Hel zal worden aangestoken voor de zondaren (:). Volk zal opstaan tegen volk,
koninkrijk tegen koninkrijk en de mens
zal God vergeten. Diep gezonken in zonde
en onrecht zal hij Gods straf over zichzelf
afroepen. Het vers ‘Wier ogen gesluierd
waren voor de herinnering aan Mij’ (:),
betekent dat te dien dage, het aanbidden
van God volledig zal zijn verdwenen vanuit
het christelijke volk en dat de liefde voor
Mammon de plaats van God zal hebben
overgenomen in hun harten. Ze zullen hun
Schepper volkomen zijn vergeten en zullen
alles wat ze hebben bereikt toeschrijven aan
zichzelf. De woorden ‘…en die zelfs niet
konden horen’ betekenen dat hun harten zo
roestig zouden worden dat zij elke verbondenheid met Gods woord zouden verliezen
en zouden weigeren ernaar te luisteren.
De voorgaande verzen verwijzen naar de
enorme materiële ontwikkeling en uitgebreide veroveringen van Gog en Magog – wes18

De Dadjaal (Antichrist) en
Gog en Magog zijn één en hetzelfde volk. De Antichrist vertegenwoordigt de kwaadaardige religieuze propaganda en
Gog en Magog de materiële
en politieke overheersing.

terse, christelijke naties – en hun volkomen
disrespect voor religie. We worden ook verteld dat ze zich, in de roes van hun politieke
macht en militaire overwinningen, zullen
overgeven aan een leven van genot en zonde
en dientengevolge Gods toorn over zich
zullen afroepen, zodat hun welvaart plaats
zal maken voor achteruitgang en ondergang. Dan zullen ze zich, ontmoedigd en
in wanhoop, zoals even wordt aangestipt in
het visioen van Mozes [eerder in de Soera],
tot God wenden en zullen, bewust van hun
vergissing, terugkeren tot ‘de samenvloeiïng
van de twee zeeën’, met andere woorden,
ze zullen de Heilige Profeet (s) aanvaarden.
De volgende profetie uit de Bijbel vormt een
passend vervolg op het verslag over Gog en
Magog en geeft een idee van hun opkomst
naar macht en grandeur:
En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn,
zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, en hij zal uitgaan om de vier hoeken der
aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot
den oorlog te verzamelen, en hun getal is als
het zand der zee. (Openbaring :-)
Met de ‘duizend jaren’ worden bedoeld de
duizend jaren na de Hijra, de vlucht van
de Heilige Profeet (s) naar Medina in 
n.Chr. Bovenstaande passage maakt met
Ezechiël  en  duidelijk dat de opkomst
van Gog en Magog zou beginnen in de e
eeuw en dat deze in onze tijd zijn hoogtepunt zou bereiken.
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Symboliek van Zol Qarnain
Het verslag over Zol Qarnain blijft incompleet totdat we begrijpen waarom het zo’n
prominente plaats in de Koran heeft gekregen, terwijl het als een historisch feit niet
direct op ons betrekking heeft en het vertellen ervan ons materieel noch geestelijk veel
lijkt op te leveren. Echter, het is eerder om
spirituele dan om materiële redenen dat het
verhaal over Zol Qarnain zo’n prominente
plaats heeft gekregen in het Heilige Boek.
De Koran is geen geschiedenisboek.
Verhalen over vroegere profeten en andere
historische gebeurtenissen worden niet
vermeld om ons op de hoogte te brengen
van zaken die plaats hadden in het verre
verleden. (…) [Het verhaal] bevat een grote
profetie, dat net zoals in de e eeuw v.Chr.,
Cyrus Perzië redde van de rooftochten van
Gog en Magog door een muur van steen
tegen hen op te trekken, een andere Zol
Qarnain de ziel van de mensheid zal redden
van de moreel vernietigende rooftochten van
de westerse christelijke naties, de afstammelingen van Gog en Magog. Hij zal deze
grootse en nobele taak volbrengen met de
hulp van Gods kennis en de tekenen die
God door hem zal tonen. De werken van
deze beide Zol Qarnains hebben een treffende gelijkenis, alleen die van de ene waren
fysiek, en die van de andere spiritueel. De
profeet Ahmad vertoonde veel fysieke en
geestelijke gelijkenissen met de grote Cyrus.
Zoals Cyrus werd hij de Messias genoemd en zoals hij was hij ook van Perzische
afkomst. [‘Qarnain’ betekent ‘twee eeuwen’].
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Cyrus was Zol Qarnain [Heerser van Twee
Era’s] in de betekenis dat hij de heerser was
van het tweevoudige Medo-Perzische Rijk en
Ahmad (-) was Zol Qarnain in de
zin dat hij getuige was van de aanvang van
twee eeuwen van verschillende tijdperken.
Een rechtvaardige ‘New World Order’
Voorwaar, de gelovigen die goede werken doen,
zullen de tuinen van het Paradijs tot onthaal
hebben. (:)
Met de ondergang van de christelijke naties
zal beginnen de vooruitgang van de moslims, en op de as van hun vergane glorie
zullen de fundamenten van een nieuwe en
betere wereldorde worden gelegd. (...) Er
is overgeleverd dat de Heilige Profeet (s)
adviseerde de laatste tien verzen van dit
Koranhoofdstuk te reciteren ter bescherming
van de spirituele rooftochten van de Dadjaal
(de ‘Antichrist’). Dit laat zien dat de Dadjaal
en Gog en Magog één en hetzelfde volk
zijn; de christelijke volkeren van het westen.
De Dadjaal vertegenwoordigt het kwaadaardige van hun religieuze propaganda en Gog
en Magog hun materiële en politieke overheersing.

Bovenstaand artikel is een vertaling van: Hazrat Mirza
Bashiruddin Mahmud Ahmad, Khalifatul Masih II (ra),
Tafsir al-Kabir (Groot Commentaar op de Koran), Engels
/ Arabisch, Islam International Publications Ltd., Tilford
1988, vol. 3, pp. 1531-1545. Het Korancommentaar is
voor dit artikel bewerkt met tussenkopjes. De titel is van
de redactie.
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God zal vergeven wie zijn
wegen betert
Hazrat Mirza Tahir Ahmadrh
  v
In zijn vrijdagpreken ten tijde van de eerste Golfoorlog, in 1991, gaf
de vierde khalifa van de Ahmadiyya Moslim Djamaat een toelichting
op de situatie vanuit islamitisch perspectief. In onderstaand fragment
licht hij de gebeurtenissen toe in het kader van de voorspellingen over
Gog en Magog en de Antichrist. In de bespreking wordt ook Israël
betrokken, waarover in de hadith staat vermeld dat het de Antichrist
zou vergezellen bij zijn veroveringen, en het terrorisme van de moslim
geestelijken, waarover de Heilige Profeets had gezegd dat het
‘op henzelf zou terugvallen’.
De verwoestingen van de Antichrist
Er is vermeld dat de Heilige Profeet
Mohammeds vertelde over de Dadjaal
(de Antichrist). Terwijl hij in groot detail
de omstandigheden omtrent zijn komst
beschreef , zei hij:
De Antichrist zal verschijnen vanuit het
gebied tussen Syrië en Irak. Rechts, links, waar
hij zich ook maar wendt, zal hij vernietiging
zaaien. Hij zal bewegen met de snelheid van
een onweerswolk, die van achteren wordt aangedreven door snelle winden. (zoals de straalvliegtuigen van tegenwoordig).

zal langs de Zee van Tiberias komen en al
het water opdrinken. Wanneer het tweede
deel van het leger aankomt, zal het zeggen,
hier was ooit water, waar is het gebleven?”

Hij zei verder, dat ‘in deze omstandigheden, Allah de Messias zal sturen en hem zal
openbaren: “Ik heb volkeren in het leven
geroepen tegen wie niemand kan vechten”.’

Voorspellingen over een pest-epidemie
Dan zegt zijne Heiligheid, Mohammeds in
een andere overlevering: Als een volk zich
overgeeft aan schaamteloosheid en dit openlijk
tentoon stelt, zal een soort pest zich verspreiden
die bij eerdere generaties nog niet voorkwam.
(Sunan Ibn Majah, Kitabul Fitan, hoofdstuk
Al Aqubat)

De Heilige Profeets zei vervolgens: “Allah
zal Gog en Magog opwekken en zij zullen
zich snel bewegen over de heuvels”. Hij zei,
“het eerste deel van het leger van Gog en
Magog, dat een zwerm sprinkhanen gelijkt,
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In deze verontrustende omstandigheden
zullen de Profeet van Allah, dat wil zeggen
de Beloofde Messiasa, en zijn metgezellen, tot Allah bidden en God zal hun gebed
verhoren. En Hij zal organismen sturen
in de hals van Gog en Magog waardoor ze
en masse zullen sterven. (Sahih Muslim,
Kitabul Fitan, hoofdstuk Zikrud Dadjal).
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Alle omineuze voorspellingen zijn voorwaardelijk. Een
duidelijk voorbeeld vinden
we in de profeet Jonas bij
wie een duidelijke voorspelling werd afgewend door
het berouw van zijn volk.
Dit is de overlevering (hadith) van de
Heilige Profeets die specifiek en in duidelijke
taal verwijst naar Aids. Het is Aids waarnaar wordt verwezen als een soort pest en
waarover wordt gezegd dat het nooit eerder
op de wereld is voorgekomen. Het is interessant hier te vermelden dat de heilige stichter
van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmada, ook een
voorspelling werd gegeven over een nieuwe
soort van pest. Dit is de openbaring van 13
maart 1907:
Een soort van pest zal zich verspreiden in
Europa en in andere christelijke landen, die
zeer ernstig zal zijn. (Tadhkirah, p. 705)
Dit is dus de catastrofe die voor hen bestemd
is, vroeger of later. Als deze volkeren zich
niet hervormen dan zal de meest afschuwelijke straf over hen komen omwille van hun
misdaden.
Waarschuwingen kunnen worden
afgewend
Het is van belang hier duidelijk te maken
dat alle omineuze voorspellingen, dat wil
zeggen, voorspellingen die kwade gevolgen
aankondigen, altijd voorwaardelijk zijn,
ook als de voorwaarden niet in duidelijke
bewoordingen worden aangegeven. Een
duidelijk voorbeeld vinden we in de profeet
Jonasa bij wie een duidelijke voorspelling
werd afgewend door het berouw van zijn
volk.
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Geef op elk gebied de voorkeur voor rechtvaardigheid
boven nationale en racistische belangen. Behandel de
arme en zwakke volkeren
met barmhartigheid.
Voorspellingen over Israël
[van pp. 331-336]: Aan Israël wil ik ook
een voorstel doen. Gewoonlijk wordt Israël
door de moslims beschouwd als gesticht ten
gevolge van van een complot van het westen
en de intriges van Israël. Dit is correct binnen zijn eigen kader. Maar als God dit nooit
zo had gewild, had dit nooit kunnen gebeuren. Dit moeten we goed begrijpen. Welk
bevel van God heeft de kwestie van Israël
vandaag de dag gecreëerd? (...) Dit moment
van barmhartigheid [voor het joodse volk]
zou plaats vinden in de latere dagen van het
tijdperk van Mohammeds en zijn volgelingen, zoals is gezegd:
Wanneer de tijd voor de vervulling van de
laatste belofte aanbreekt, wanneer u [het volk
van Israël] van alle delen van de wereld wordt
samengebracht in dit land, dan zal het bevel
van God teweegbrengen dat u allen samenkomt. (17:105)
(...) Ik wil u dus informeren dat Gods besluit
u in overeenstemming met deze profetieën
genadig is geweest en na de gruwelen van
nazi Duitsland heeft besloten dat genoeg
genoeg is. [Maar] als Israël niet leert van de
twee vernietigingen in haar verleden, dan
zal er onheil oprijzen vanuit Israël die de
vrede en veiligheid van de gehele wereld zal
vernietigen. Dit is voorbestemd en kan door
geen enkele wereldse macht ongedaan worden gemaakt. Dan zegt de Almachtige God
dat we het [land] zullen vernietigen en alle
machten die zich bij hen hebben gevoegd
zullen in puin worden gelegd tot een voorbeeld voor komende generaties. (...)
1 0 0 J A A R A H M A DI Y Y A K A LIF A A T 1 9 0 8 - 2 0 0 8

Advies aan Israël
[p. 338] Hoewel de kwestie van Israël’s
vernietiging of voortbestaan dus zal worden
besloten in de hemelen, als de gematigde
en vredelievende elementen bij de joden
de overhand kunnen krijgen op de zionistische elementen door de nagels van hun
wraakzuchtige natuur te knippen, en zij
als natie de revolutionare beslissing nemen
dat of iemand nu moslim is of christen, zij
elk volk behandelen naar het principe van
rechtvaardigheid, of beter nog, op basis van
barmhartigheid, dan verzeker ik hen dat
zoals beloofd in de Heilige Koran, Allah hen
barmhartig zal behandelen. En de moslims
zullen hen ook op een juiste en barmhartige
manier behandelen. Ze moeten herinneren
dat de aard en de opvliegendheid van de
Mullah niet passen bij de Islam. Het karakter dat de Koran en het volmaakte voorbeeld
van de Heilige Profeets ontwikkelen bij een
moslim staat geen wraakzucht toe, maar
neigt eerder naar mildheid en vergeving.
Advies aan westerse christelijke volkeren
In alle oprechtheid wil ik ook de westerse
christelijke volken duidelijk maken dat zij
de waarschuwingen in de Koran en in de
overleveringen van de Heilige Profeet van
de Islam niet te licht moeten opnemen. De
plannen van God kunnen nooit ongedaan
worden gemaakt door menselijke slimmigheid. Als ze ooit kunnen worden afgewend,
is dat door werkelijk berouw, het zoeken van
vergiffenis van God en het teweeg brengen
van een gezegende verandering. Als dit
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gebeurt dan kan de vergevensgezindheid van
Allah, die Zijn toorn overtreft, elke straf voor
altijd afwenden.
Het is dus belangrijk dat u een fundamentele verandering teweeg brengt in uw politieke, economische, morele en sociale denken.
Geef op elk gebied, zonder uitzondering,
de voorkeur voor rechtvaardigheid boven
nationale en racistische belangen. Behandel
de arme en zwakke volkeren met barmhartigheid. Als u niet de Islam kan accepteren,
keer dan tenminste terug naar de zuivere
leerstellingen van de Torah en het Evangelie
en zuiver uw beschaving van de almaar toenemende schaamteloosheid.
Als u dit kunt bereiken, dan zal uw duistere
lotsbestemming worden omgezet in een
schitterende toekomst. In samenwerking
met de wereld van de Islam en andere volkeren, zult u de gelegenheid worden gegeven
om een New World Order te creëren en de
droom van wereldvrede zal werkelijkheid
worden. Maar als u dit niet doet, dan zullen
vele grote naties verloren gaan met de oude
wereldorde, die hoe dan ook vernietiging zal
vinden. Hun status en waardigheid zullen
tot stof worden gebracht.
Mijn nederige gebeden
Maar mijn enige wens en enige gebed is dat
de New World Order wordt geboetseerd uit
de klei en het water van hervormde volken,
liever dan op de ruïnes van vernietigde
naties. Wat ons [moslims] betreft, God heeft
ons al duidelijk gemaakt dat wij zwak zijn.
juli - augustus 2010

23

Het idee van terrorisme zou
moeten worden geschrapt
uit het vocabulaire van
moslims. Het stichten van
onheil en het krenken van
anderen hebben niets met
de Islam uitstaande.

Foto’s: Men kan zich in het Westen, door
eenzijdige berichtgeving en bevooroordeeldheid, amper een voorstelling maken
van het onrecht dat het Irakese en Afghaanse volk is aangedaan door de invasies
van deze landen. Foto’s die de werkelijke situatie zouden laten zien, zoals de misdaden
in Abu Ghraib en Fallujah, of de gevolgen
van het gebruik van radioactieve munitie op
ongeboren kinderen, zijn te schokkend om
op te nemen in dit tijdschrift. De lezer wordt
geadviseerd hiervan kennis te nemen via de
berichtgeving op internet.
Pagina 20: Abu Ghraib gevangenis (foto
Jean Marc Boulu). Daaronder: ‘The Highway
of Death’, snelweg 80, waar op 27 februari
1991 een zich terugtrekkend leger op gruwelijke wijze werd gebombardeerd.

Meer dan 1400 jaar geleden waarschuwde
Mohammeds, de Boodschapper van Allah,
dat God volkeren in het leven zou roepen
tegen wie niemand het vermogen zou hebben om te vechten. Haal het dus nooit in uw
hoofd om hen te bestrijden met materiële
wapens. Dit is een gezegde in een hoofdstuk
van Muslim’s Kitabul Fitan. Iedereen kan
het daar lezen. De Profeets zei: “Wat er ook
zal gebeuren, zal gebeuren door gebeden.”
Gods vonnis zal deze machtige naties vernietigen wanneer zij besluiten onrecht in de
wereld te zaaien. Als God de wereld ongewapend en hulpeloos stelt tegenover deze
machtige volkeren, die onbeperkte vrijheid
zijn gegeven om onrecht en kwaad aan te
richten in de wereld, dan ligt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van Zijn
zwakke dienaren ook bij Hem.
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Terrorisme moet uit het vocabulaire
van moslims worden gewist
Er is dus maar één manier om deze hemelse
steun te verkrijgen. Dat is door een band aan
te gaan met God en onszelf te hervormen
zo veel als we kunnen. Er mag geen kwaad
meer worden aangericht in naam van de
Islam. Het idee van terrorisme zou moeten
worden geschrapt uit het vocabulaire van
moslims. Het stichten van onheil en het
krenken van anderen alleen om bepaalde
kwesties aan de orde te houden is weerzinwekkend. Zulke acties hebben niets met
de Islam uitstaande. Maak eerst uw eigen
relaties in orde. Bouw eerst uw relaties met
andere landen op en wacht dan geduldig.
Dan zult u zien dat Gods plannen de kwade
plannen van alle andere naties zal frustreren.
Mirza Tahir Ahmad, The Gulf Crisis and the New World
Order, Islam International Publications, Tilford 1992; p.
331-340
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(advertentie)

Iran: de volgende oorlog?
Er zijn veel aanwijzingen dat Iran het doelwit is van een volgende
oorlog. De afgelopen jaren is Iran meermaals ernstig geprovoceerd
door de westerse mogendheden en Israël.
Zo kondigde president Bush in 2008 een
blokkade van Iraanse havens af (Alan
Nasser, hr 362 and the Alarming Escalation
of Hostility Towards Iran, Global Research,
9 juli 2008) en werden miljoenen dollars
geïnvesteerd in geheime operaties om Iran te
destabiliseren (Seymour Hersh, Preparing the
Battlefield: The Bush Administration steps up
its secret moves against Iran, The New Yorker,
7 juli 2008).
De retoriek jegens Iran is onder president
Obama niet verminderd. Er wordt gesuggereerd dat Iran massavernietigingswapens
ontwikkelt, zoals Irak werd beschuldigd vlak
voor de tweede Golfoorlog. Dit terwijl de
samenwerkende Amerikaanse inlichtingendiensten in 2007 hebben verklaard dat Iran
sinds 2003 niet meer werkt aan een kernwapen (National Intelligence Estimate, Iran,
Nuclear Intentions and Capabilities. National
Intelligence Council 2007).

‘Een gedegen journalistiek werk, gebaseerd op maar liefst 1500 bronnen. [...]
Daan de Wit heeft een uiterst interessant boek geschreven dat veel verheldert
over de Amerikaanse politiek en de rol die Iran daarin speelt. Warm aanbevolen

De beschuldigingen jegens Irak bleken gelogen, en ook nu is fraude aan het licht gekomen in de rapporten over het nucleaire programma van Iran (Gareth Porte, Heinonen
was drijvende kracht achter sancties tegen Iran
(analyse), IPS Nieuws 4 juli 2010).
Hillary Clinton verklaarde tijdens haar verkiezingscampagne aan AIPAC, de Israëlische
lobby in de VS: ‘als ik president word, zullen
we Iran aanvallen’. Clinton beweerde dat de
VS en Israël Iran ‘volledig zouden kunnen
vernietigen’. De Iraanse ambassadeur bij de
VN, zijne excellentie Mehdi Danesh Yazdi,
antwoordde met de volgende nobele boodschap (Iran condemns Hillary Clinton for
threatening to ‘totally obli-terate’ it. The New
York Daily News, 1 mei 2008):

“Iran loopt voorop in het verwerpen van alle soorten massavernietigingswapens, nucleaire wapens inclusief. Iran heeft herhaaldelijk verklaard dat nucleaire wapens als de meest dodelijke
en inhumane wapens geen plaats hebben in het defensiebeleid
van het land. Iran heeft verder al sinds 1974 actie gevoerd om het
Midden Oosten een atoomwapens-vrije zone te maken. Tenslotte
herhaal ik het standpunt van mijn regering, dat de Islamitische
Republiek van Iran geen intenties heeft om welk land dan ook
aan te vallen. Desalniettemin zou Iran niet aarzelen om het land
te verdedigen tegen elke aanval op Iran en om de nodige verdedigingsmaatregelen te nemen om zich te verdedigen zoals vastgelegd
in het Handvest van de Verenigde Naties.”

voor mensen die geïnteresseerd zijn in het Midden-Oosten.’ – Stan van Houcke
26
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Een compliment aan Iran
Hazrat Mirza Tahir Ahmadrh
  v
De Ahmadiyya Moslim Djamaat is geen Shi’itische maar een Soennitische
groepering. De leer van de Ahmadiyya Moslim Djamaat is echter gebaseerd
op universele rechtvaardigheid. Dit betekent dat zij onpartijdig tracht te
oordelen. Hazrat Mirza Tahir Ahmad (rh), de vierde khalifa van de gemeenschap, oordeelt positief over de houding van Iran in de eerste Golfoorlog:
Ik verwachtte geen verraad van Iran, noch verwacht ik dat
op dit moment. Dat is omdat, zoals ik al eerder openlijk
heb aangegeven, ondanks onze religieuze meningsverschillen, het Iraanse volk niet hypocriet handelt wanneer
het op de Islam aankomt. Ze zijn de ware liefhebbers van
de Islam. Hun perceptie van de Islam moge vertekend
zijn, het moge zo zijn dat wij van mening verschillen
over sommige punten in de Shi’itische leer. Het moge zo
zijn dat hun kijk op de wereldse invulling en de politieke
organisatie van de Islam verkeerd is, en ik denk ook dat
het verkeerd is. Maar het is voor het Iraanse volk onmogelijk om opzettelijk de Islam te verraden.
Hun geschiedenis is verlicht met grote daden in naam
van de Islam. Als de academische diensten geleverd voor
de Islam door het grotere Iran – dat nu gedeeltelijk wordt
ingenomen door Rusland – worden vergeleken met de
rest van de islamitische wereld, dan is er amper een vergelijking mogelijk. De diensten van Iran voor de Islam
zijn onovertroffen.

hebben getoond. Historici zouden Iran vergeven hebben
als het zijn voordeel had gedaan met deze situatie na zo’n
afschuwelijke oorlog. Menselijke emoties zijn immers
moeilijk te controleren. In zo’n situatie is men niet in staat
een diepe analyse te maken van de belangen van de Islam
en de islamitische gemeenschap; men geeft zich over aan
zijn gevoelens. Dus in zoverre zou de historicus Iran hebben vergeven.
Maar hoewel Iran geen steun heeft gegeven aan Irak,
heeft het een volledig neutrale houding aangenomen.
Het heeft Irak op zijn ongerechtigheid gewezen en de
westerse machten op hun ongerechtigheid. Met andere
woorden, Iran stond stevig verankerd in het principe van
rechtvaardigheid. Vanuit dit perspectief zal Iran altijd
eervol worden herinnerd in de geschiedenis van de Islam,
inshallah. (...)
De twee landen waarop het centrum van de islamitische
wereld rustte wat betreft rituele eerbied en geleerdheid
[Egypte en Saudi Arabië], toen de vijand het centrum
van de islamitische wereld in brand zette, waren deze
twee landen onder degenen die het vuur aanwakkerden.
Het was een misdaad die de geschiedenis hen nooit zal
vergeven.
The Gulf Crisis and the New World Order,
Islam International Publications 1992;
p. 194-196

God zij dank dat Iran aan de verwachtingen heeft voldaan. Iran voelde diepe wroeging door een ernstig conflict
met president Saddam [Hoessein] met wie het acht jaar
lang een bloedige oorlog heeft uitgevochten. Als Iran nu
had opgestaan tegen Irak zou de wereld daar begrip voor
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d e ahma d i yya m o s l i m D J A M A A T

Het woord des Heren kwam ten tweeden male tot
Jona: Maak u op, ga naar Nineve, de grote stad, en
breng haar de prediking, die Ik tot u spreken zal. Toen
maakte Jona zich op en ging naar Nineve, overeenkomstig het woord des Heren.
Nineve nu was een geweldig grote stad, van drie dagreizen. En Jona begon de stad in te gaan, één dagreis,
en hij predikte en zeide: Nog veertig dagen en Nineve
wordt ondersteboven gekeerd!
En de mannen van Nineve geloofden God en riepen
een vasten uit en bekleedden zich, van groot tot klein,
met rouwgewaden. Toen het woord de koning van
Nineve bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn
opperkleed af, trok een rouwgewaad aan en zette zich
neder in de as.
En men riep uit en zeide in Nineve op bevel van de
koning en van zijn groten: Mens en dier, runderen en
schapen mogen niets nuttigen, niet grazen en geen
water drinken. Zij moeten gehuld zijn in rouwgewaden, mens en dier, en met kracht tot God roepen en zich
bekeren, een ieder van zijn boze weg, en van het onrecht
dat aan hun handen kleeft. Wie weet, God mocht Zich
omkeren en berouw krijgen en zijn brandende toorn
laten varen, zodat wij niet te gronde gaan.
Toen God zag wat zij deden, hoe zij zich bekeerden van
hun boze weg, berouwde het God over het kwaad dat
Hij gedreigd had hun te zullen aandoen, en Hij deed
het niet.
jona 3: 1- 8

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

Christenen zijn [in Surah Fatiha] dhuallîn, genoemd;
‘dwalenden’. Dit woord heeft twee betekenissen. De
eerste is dat ze afgedwaald zijn, en de tweede is dat ze
‘verloren zullen gaan’. Naar mijn inzicht is dit voor
hen een blijde tijding. Op een zeker moment zullen ze verlost worden van vals geloof en zullen zich
verliezen in de Islam. Terwijl ze beetje bij beetje het
geloof in afgoden en hun verkeerde en schaamteloze
gewoonten verlaten, zullen ze de kleur aannemen
van ware moslims. Kortom, in het woord dhuallîn
is verborgen het woord dhalalat. De betekenissen
hiervan zijn ‘overgaan van het één in het andere’, of
‘zich erin verliezen’. Dit is een voorspelling over de
toekomstige geestestoestand van de christenen.

—Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a
            
Kishti Nooh (De Ark van Noach)

			
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

