In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

De Heilige Koran

O, gij die gelooft! Laat een volk het andere volk dat waarschijnlijk beter is dan zij,
niet bespotten, noch vrouwen andere vrouwen, die misschien beter zijn dan zij. En
belastert elkander niet, noch noemt elkaar bij scheldnamen. Kwaad is (het geven van)
een slechte naam na de aanvaarding van het geloof, en zij die geen berouw tonen zijn
de onrechtvaardigen.
(Heilige Koran: 49:12)

Gezegde van de Heilige Profeet Mohammad(s)
“Evenals de vingers van de twee handen gelijk zijn, zo zijn mensen aan elkaar
gelijk. Niemand kan aanspraak maken op enig recht, enige superioriteit
boven iemand anders. U bent als broeders. O mensen, uw God is Een en
uw voorouder is één. Een Arabier bezit geen superioriteit boven een nietArabier, noch heeft een niet-Arabier dit boven een Arabier. Een blanke
man is op geen enkele wijze superieur aan een zwarte, noch is een zwarte
man beter dan een blanke, doch alleen in de mate dat hij zich kwijt van zijn
plicht jegens God en de mens. De meest geëerde onder u in de ogen van
God is de meest rechtvaardige onder u.”
(Sahih Bukhari, Kitabul-Maghazi)

Uit de geschriften van de Beloofde Messias
en Imam Mahdi(as)
“Een godsdienst die geen universeel mededogen in
zich heeft, is helemaal geen godsdienst! Op dezelfde
wijze is een mens zonder mededogen helemaal
niet menselijk. Onze God heeft nooit onderscheid
gemaakt tussen verschillende volkeren. Dit blijkt uit
het feit dat alle kennis en kwaliteiten die Hij aan de
Ariërs schonk, Hij, die ook heeft geschonken aan de
volkeren die leven in Arabië, Perzië, Syrië, China,
Japan, Europa en Amerika. De aarde, die door God
is geschapen, voorziet in een gelijkwaardig platform
voor iedereen. Zijn zon, maan en de vele sterren zijn
een bron van verlichting en bieden daarnaast ook nog
vele voordelen aan ons allemaal. Op dezelfde wijze
(as)
De Beloofde Messias en Imam Mahdi
heeft iedereen profijt van de elementen die Hij heeft
geschapen, zoals lucht, water, vuur en aarde, evenals van de andere producten die
door Hem zijn geschapen, zoals graan, fruit, geneeskrachtige middelen, enz. Deze
eigenschappen van God leren ons dat wij ons ook ruimhartig en vriendelijk moeten
gedragen tegenover onze medemens en niet bekrompen of gierig.”
(Paighame-Sulh, Ruhani Khaza’in, vol. 23, blz. 439-440)
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In de tekst komen de volgende afkortingen voor:
(s)
Sallallāho ‘Alaihi wa sallam: Mogen de vrede en zegeningen van
Allah met hem zijn.
(as)
‘Alaihis salām: Vrede zij met hem.
(ra)
Radi-Allāhu ‘Anhu/’anhā /’anhum: Moge Allah welbehagen in hem/
		haar hebben. 				
(rh)
Rahmatullāhi ‘Alaihi/’alaihā: Moge Allah zij hem/haar genadig zijn.
(aba)
Ayyaduhullāho Ta’ālā bi Nasrihil-’Aziz: Moge Allah de Verhevene,
hem helpen met Zijn machtige Hand/Hulp.

Van de Redactie
Geachte lezers,
Assalamo ‘Alaikum Wa Rahmatullahe Wa Barakatuhu.
Mogen de vrede en de zegeningen van Allah met u zijn.
Na een periode van afwezigheid werd het eerste officiële Nederlandstalige Islamitische blad   AlIslaam’ in januari 2020 online gelanceerd. Dit is inmiddels het vierde nummer voor de periode
oktober tot en met december.
Al-Islaam heeft een grote betekenis, omdat dit het eerste blad was van de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap Nederland, opgericht in 1948 gedurende het leven van Hazrat Mirza Bashir-ud-din
Mahmood Ahmad(ra), die de Tweede Khalīfa (Kalief) van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap was.
Onder leiding van het huidige internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de
Vijfde Khalīfa, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba), zijn wij in de gelegenheid gesteld
om de eerste digitale versie van Al-Islaam te lanceren. Het is een voortzetting van de eerder gedrukte
versie van het blad.
In dit nummer ‘Islam - een baken van licht in een wereld van ongelijkheid’ wordt licht
geworpen op het thema van ongelijkheid binnen andere religies, zoals het Jodendom, Christendom,
Hindoeïsme en Atheïsme. Ook worden oplossingen aangeboden over hoe de Islam gelijke kansen
en rechten verwezenlijkt voor de gehele mensheid. Dit wordt weerspiegeld in het eerste vers van de
Heilige Koran, waarin staat dat Allah ‘de Heer der Werelden’ (De Heilige Koran: 1:2) is. Op de eerste
plaats is de Islam een religie van liefde. Dat zal sommige mensen misschien verbazen, aangezien het
gewoonlijk het christendom is dat de associatie met liefde benadrukt. Echter is de Islam de enige
religie die het idee dat waarheid het monopolie is van een enkel geloof, ras of volk volledig verwerpt
en zodoende ware liefde en verdraagzaamheid teweegbrengt. De Islam leert ons om zowel Allah
als alle mensen lief te hebben, en die liefde praktiserend te tonen door de rechten van beiden te
vervullen, in zulke mate die niet gevonden worden in andere religies.
Over de kwestie rondom Islamitische gelijkheid is er onder vele mensen een misvatting ontstaan.
Zij zijn onterecht van mening dat de Islam in geen enkel geval het religieuze- en wereldse succes of
grootheid van een individu of natie aanvaardt en dat men in alle opzichten gelijk moet zijn. Om deze
misvatting te voorkomen wordt de term absolute gelijkheid niet gehanteerd. Termen zoals gelijkheid
en gelijkwaardigheid worden daarentegen wel afwisselend onder dezelfde betekenis gebruikt. Een
andere groep heeft afzonderlijke rechten toegekend aan sociale klassen en een soort van rangorde
gecreëerd. De rangorde van de sociale klassen is in de gehele geschiedenis onder verschillende naties
voorgekomen.
Verder worden de lezers meegenomen in het verhaal van de geschiedenis over slavernij en de
moderne slavernij. Welke rol de Islam hierin heeft gespeeld om het op te lossen, en hoe de Heilige
Profeet Mohammed(s), het rolmodel, Uswa-e-Hasanah (De Heilige Koran: 33:22) en de genade der
werelden, Rahmatul- lil-’Alamīn (De Heilige Koran: 21:108) de instructies heeft gegeven om de
deuren te openen voor de bevrijding van slaven.
Verschillende economische systemen worden uitvoerig behandeld ten opzichte van het Islamitisch
economisch systeem dat door de Islam wordt gepresenteerd. Ondanks dat de mensheid de schepping
is van Allah, de Almachtige, beschouwt de mens de leerstellingen van Allah, de Almachtige als
inferieur aan de door mensen gemaakte wereldse wetten, ideologieën en systemen.
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Dientengevolge is de ontkenning van het bestaan van Allah, de Almachtige en het verdwijnen van de
vrees voor Allah uit de harten van de mensen de oorzaak van de onrust in de wereld. Vervolgens wordt
de vluchtelingencrisis in vogelvlucht behandelt, de opkomst van ultrarechts in Europa en het huidige
onderwijssysteem dat ineffectief blijkt te zijn in het uitroeien van ongelijkheid en discriminatie
tussen verschillende culturen. Tenslotte komen onderwerpen aan bod, zoals de activiteiten van de
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap om de eenheid en gelijkheid in de wereld te vestigen.

Als laatste komt de missie over de voortzetting van de Islam aan bod, zoals dat door de Stichter van
de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid Hazrat Mirzā Ghulām Ahmad van Qādiān, de
Beloofde Messias en Imam Mahdi(as), de ware dienaar van de Heilige Profeet Mohammed(s) teweeg
werd gebracht.
In het licht van raciale spanningen, onrechtvaardigheden, vervolging van minderheden en
ongelijkheid, is het ware Khilafat (Kalifaat), een geestelijk leiderschap in de Islam, dat opnieuw
in ere is hersteld na het overlijden van Zijne Heiligheid Hazrat Mirzā Ghulām Ahmad, de Beloofde
Messias en Imam Mahdi(as) uit Qādiān (India) in 1908, net zoals het Rechtgeleide Khilafat (Kalifaat)
na de Heilige Profeet Mohammed(s). De essentie is gelegen in absolute rechtvaardigheid. De opvolgers
(Khalifa’s) hebben vanaf het begin in een verdeelde wereld voor al deze onrust oplossingen gegeven
en benadrukt vanuit de Islam om eenheid, gelijkheid, broederschap en vrede in de gehele wereld te
vestigen.
Het is onze oprechte wens dat Al-Islaam, de naam die vrede en veiligheid bevat, voor altijd zal
blijven bestaan en zal fungeren als een baken van geloof, hoop, liefde, verzoening, eenheid en vrede.
Wij danken allen die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van dit mooie blad. Onze
speciale dank gaat uit naar de heer Hibatunnoer Verhagen (Voorzitter van de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap Nederland), de heer Daud Akmal, de heer Rashid Siddiqie, de heer Tahir Nathoe
en de heer Mohammad Ahmad Tariq voor hun bijzondere bijdrage aan deze editie van Al-Islaam.
Ook willen wij mevrouw Maham ‘Aziz, professionele designer van de Ahmadiyya Gezette Canada
bedanken voor haar waardevolle adviezen. Moge Allah de Verhevene hen veelvuldig belonen. Amin.
Laten we deze gelegenheid aangrijpen om voor onszelf, onze families, buren, landgenoten en de rest
van de wereld te bidden. Moge Allah, de Almachtige de mensheid in de wereld in staat stellen deze
mooie boodschap te begrijpen en erover na te denken, zodat de mensheid tot bezinning kan komen
en om de wereld tot een hemelse verblijfplaats te maken.
Met vriendelijke groet,
Redactie Al-Islaam
Colofon:
Hoofdredacteur: 		
Saeed Ahmad Jatt
Redactie: 			
Ahmad Said Ikhlaf, Youssef Ikhlaf
Administratie: 		
Ahmad Said Ikhlaf
Vormgeving: 			
Hamaad Akmal, Naseer Ahmed Arsalan
Distributie: 			Azhar Naeem
PR Afdeling: 			
Kashif Akmal
Website en Techniek:
Ahsan Karim Mahmud, Hamaad Akmal
E-Mail: info@islamnu.nl
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Ongelijkheid binnen andere religies zoals in het
Jodendom, Christendom, Hindoeïsme en Atheïsme
Wanneer we de vroegere geschriften bestuderen dan zien we bijvoorbeeld dat de God van de bijbel
nationaal is. Jezus was alleen voor Israëlieten, immers, de Bijbel sprak niet over „God”, maar over
de „God Israëls”. Bovendien heeft Jezus(as) zelf heeft ook verklaard dat de volledige waarheid nog
geopenbaard zou worden in de toekomst hetgeen impliceert dat zijn boodschap niet universeel was,
en de geestelijke evolutie die de mensheid doormaakte nog niet zijn hoogtepunt bereikte. De Veda’s
zijn niet voor allen, zelfs niet voor alle Hindoes. Onder de volgelingen van de Veda’s was het lezen uit
de Veda’s een zo uitsluitend voorrecht van de hogere kasten geworden. Het Confucianisme en de leer
van Zoroaster waren eveneens nationale godsdiensten. Zij richtten hun boodschappen niet tot de
gehele wereld, noch trachtten zij op enigszins grote schaal te onderwijzen. Evenals het Hindoeïsme
Indië als een door God begunstigd land beschouwt, zo beschouwt het Confucianisme China als Gods
eigen koninkrijk.
De universaliteit van de Islam blijkt duidelijk uit de zes geloofsartikelen. Allah noemt in het eerste
geloofsartikel dat Hij de Schepper is van het Universum en Hij wordt gezien als een “niet-confessionele”
God. Hij heeft alles gecreëerd en voorziet, onder zijn eigenschap van de meest Barmhartige, elk
wezen van middelen zonder dat zij hiervoor hoeven te vragen en voordat zij werden geschapen.
Onder zijn eigenschap van de meest Genadevolle beloont hij elk schepsel voor zijn inspanningen.
Deze eigenschappen zijn zelfs van toepassing op mensen die niet in Hem geloven. Het is dus de
universele God, niet de God van een groep mensen of een stam.
Het feit dat een Moslim in alle profeten van Allah gelooft, verschaft een basis van universaliteit.
Zo’n overtuiging leidt tot begrip van de spiritualiteit van andere mensen, het schept respect voor de
grondlegger van andermans geloof en helpt zo om respect en eer voor alle profeten te creëren. Men
ziet nooit een Moslim die de profeet Jezus of Mozes of wie dan ook, vrede zij met hen allen, bespot
of belachelijk maakt of karikaturen schetst.
Evenzo is het geloof in al zijn eerder geopenbaarde boeken, die van oorsprong zuiver waren, een
ander krachtig instrument van spiritualiteit. Moslims worden aangemoedigd om deze geschriften te
lezen en een begrip te ontwikkelen voor de spiritualiteit van andere mensen.
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We zien Jehova Getuigen en in de recente decennia ook christelijke apologeten zoals David Wood en
Jay Smith in toenemende mate beweren dat degenen die niet tot het Christendom behoren verdoemd
zijn en niet zullen worden gered, zelfs als men niet de gelegenheid heeft gehad om hun boodschap
van Jezus Christus aan te horen. Zij beweren verder dat het geloof in het bloed van Christus de enige
weg is naar redding is.
Het concept in de Islam daarentegen van verantwoording in deze wereld en in het hiernamaals is
een universeel aspect waar iedereen ter verantwoording wordt geroepen vanwege zijn daden en
intenties. Er is geen concept van redding door iemands bloed. Wij dragen zelf de last van de gevolgen
van onze daden.
De Islam is de enige religie die het idee dat waarheid het monopolie is van een enkel geloof, ras
of volk volledig verwerpt; in plaats daarvan beweert het dat goddelijke leiding een gunst is van
algemene strekking die de mensheid in alle eeuwen heeft ontvangen. De Heilige Koran vertelt ons
dat er geen ras of volk is dat niet gezegend is met de overvloed van goddelijke leiding, en dat er geen
gebied op aarde is, noch een groep van mensen die geen profeten en boodschappers van God hebben
ontvangen.
Daar menselijk verstand en inzicht die ontwikkeling misten, die zij later zouden bereiken, werd
aan elk land een leer gegeven, die aan het ontwikkelingspeil van dat land was aangepast, en dit gaf
scheiding tussen godsdiensten. Echter bestond er in de loop van de tijd een behoefte aan een nieuwe
religie en boek dat hen allen zou verenigen.
Vragen dringen zich op zoals: waren vroegere boeken niet zo gebrekkig geworden, dat een nieuw
boek thans een universele behoefte was geworden, waarin door de Heilige Koran werd voorzien?
Beschouwden vroegere godsdiensten hun boodschappen als volstrekt beslissend? Of geloofden zij
juist in verdere geestelijke vooruitgang? Wij zullen deze vragen hieronder nader beschouwen.
Er bestond ook het probleem van sociale ongelijkheid in religies. Het Jodendom bijvoorbeeld
verbood een Jood om tegen rente geld uit te lenen aan een andere Jood (Deut. 23: 19-20; Lev. 25:
35-37), maar laat hem vrij geld uit te lenen aan niet- Joden en hen daarvoor rente te vragen. Dit
toont de nationale karakter van het Jodendom zoals dat in het Oude- Testament is beschreven.

Heel vaak wordt de Islam beschuldigt in het westen van het schenden van vrouwenrechten. Men is
zich niet bewust van het feit dat de Islam al meer dan 1400 jaar geleden fundamentele rechten heeft
geschonken aan de vrouw, terwijl de Bijbel controversiële verzen bevat en de vrouw in het Westen
pas in de loop van de twintigste eeuw langzamerhand haar rechten heeft verworven.
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Voor meer informatie verwijst de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u naar de
bijgaande linken:
Ongelijkheid binnen andere religies zoals in het Jodendom,
		Christendom, Hindoeïsme en Atheïsme.
		door dhr. Youssef Ikhlaf.
		
		

Inleiding tot de studie van de Heilige Qor’aan.
door Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad(ra), deel I,
Was Jezus, zoon van Maria(as) ‘het pad’, ‘de enige weg’?
Voor meer informatie over sociale- en economische ongelijkheid binnen religies, klik
op deze link: Religie en het probleem van sociale ongelijkheid.

De behandeling van vrouwen door het westen.
		
De ware status van vrouwen in het Westen. Een commentaar op enkele verzen van
		
de Heilige Koran door Hazrat Khalifatul Masih IV(rh) op 26 januari 1997 in de Fazal
		Moskee, Londen.
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De Heer der Werelden

De Islam legt de nadruk op de gelijkheid van alle mensen. Het is de eerste godsdienst die leerde dat
het mensdoom één gemeenschap vormt. De Heilige Koran erkent wel de indeling in landen, volkeren
en stammen, doch verklaart in toelichting hierop dat deze indeling slechts ter identificatie moet
dienen, doch dat ten aanzien van de rechten alle mensen gelijk zijn. Hij komt fel in verzet tegen het
maken van onderscheid op grond van ras, economische positie of andere vermeende superioriteit. Hij
waarschuwt de mensen, dat zij die zich enigerlei superioriteit aanmatigen, zullen worden vernederd
en neergeslagen en dat degenen op wie zij heden minachtend neerzien, op zekere dag boven hen
zullen worden verheven. Indien deze hoogstaande leerstelling van de Heilige Koran algemeen zou
worden aanvaard, zouden de grootste hinderpalen, die de vestiging van de wereldvrede in de weg
staan, verwijderd zijn.
We lezen uit de Afscheidstoespraak van de Heilige Profeet Mohammed(s) in het jaar 631 n. Chr. het
volgende:
“U bent allen gelijk. Alle mensen, aan welke stam of volk zij ook toebehoren, en welke positie zij
ook mogen bekleden in de maatschappij, zijn gelijk. Allah heeft u allen broeders gemaakt, wees dus
niet verdeeld. Een Arabier is niet beter dan een niet-Arabier, en een niet-Arabier is niet beter dan
een Arabier. Een blanke is niet beter dan een zwarte, een zwarte is niet beter dan een blanke. Zoals
de vingers van één hand gelijk zijn, zo zijn mensen aan elkaar gelijk. Niemand heeft het recht zich
beter te vinden dan een ander. Jullie zijn als broeders.”
Er wordt ook in de Nederlandse Grondwet over gelijke behandeling en discriminatieverbod
vermeld. Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet luidt als volgt:
“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”
Klik hier voor meer informatie over ‘De Heer der Werelden’
Klik hier voor de Nederlandse vertaling van ‘De Heer der Werelden’
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Twee belangrijke aspecten van de Sharia:
De rechten van Allah en de rechten van de medemens
De Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as), de Beloofde
Messias en Imam Mahdi vertelde in 1904 ter gelegenheid van de Jalsa Salana (Jaarlijkse Bijeenkomst)
in zijn twee lezingen het volgende:
“(…)Ik zie dat tegenwoordig de morele toestand in verval is. In veel mensen is de ziekte van slecht
denken toegenomen. Zij denken niet goed over hun broeder. Door kleine dingen beginnen zij slecht
te denken over de ander. Zij schrijven hem slechte eigenschappen toe, terwijl als zij met deze
eigenschappen zouden worden gekenmerkt, zij dit de ander erg kwalijk zouden nemen. Daarom is
het ten eerste belangrijk dat u niet kwaad denkt over uw broeders en altijd goed denkt. Hierdoor
groeit liefde en genegenheid. En dit creëert onderlinge kracht. En hierdoor redt hij zichzelf van vele
andere slechte eigenschappen, bijvoorbeeld: afkeer, boosheid en jaloezie, enz(…)”1
“(…)Onthoud dat naar mijn mening de kring van sympathie heel groot moet zijn. Sluit geen enkele
natie of persoon hiervan uit. Ik zeg niet tegen u zoals de tegenwoordige dwazen dat uw sympathie
alleen beperkt moet zijn tot de moslims. Ik zeg u om sympathie te tonen jegens de gehele schepping
van God de Verhevene, ongeacht wie het is, hetzij een hindoe of een moslim of iemand anders.
Ik verwerp de gedachte van die mensen die beweren dat sympathie alleen jegens het eigen volk
getoond moet worden(…)”1

Over de oorlogen van de Heilige Profeet Mohammed(s) vertelde hij het volgende:
“(…)Sommige mensen die vijand zijn van de waarheid, proberen wanneer zij zulke leerstellingen
aanhoren tevergeefs het bezwaar te maken dat als er sympathie was in de Islam, waarom de
Heilige Profeet(s) dan heeft gevochten. Deze dwazen weten niet dat de Heilige Profeet(s) deze oorlogen
defensief heeft moeten voeren, na een gevaarlijke periode van dertien jaar van pijn en verdriet.
Dertien jaar lang heeft hij pijn en verdriet geleden door de handen van de vijanden. Moslimmannen
en −vrouwen werden gemarteld. Uiteindelijk toen hij naar Medina ging, hebben de tirannen ook
daar de moslims niet met rust gelaten(…)”2
Klik op de onderstaande linken voor meer informatie over ‘Twee aspecten van de
Sharia en De oorlogen van de Heilige Profeet Mohammed(s)’:
-

Twee aspecten van de Sharia
Pagina’s 32 t/m 38;

-

De oorlogen van de Heilige Profeet Mohammed(s)
Pagina’s 38 t/m 40;

1

2
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Verwerping van rassenhaat
Het voormalige wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vierde Khalifa
(Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh) heeft op 24 februari 1990 een lezing (Getiteld
“Het antwoord van de Islam op hedendaagse vraagstukken”) gehouden in het Queen Elizabeth II
Conference Centre in Londen. Hij vertelde het volgende:
“(…)Rassenhaat is veel meer dan het oog ziet. Rassenhaat bestaat, hoewel niet duidelijk als zodanig
herkend, in verschillende gedaanten, waarvan er een het nationalisme is. Weer zijn godsdienstige,
op stam en streek gerichte vooroordelen slechts enkele voorbeelden waar rassenhaat actief blijkt te
zijn onder verschillende benamingen(…)”
“(…)De kern van rassenhaat is vooroordeel. Misschien is dit de beste definitie van rassenhaat.
Wanneer mensen bevooroordeeld tegen een andere groep mensen beginnen op te treden onder het
voorwendsel van hun eigen klassenbelangen, ontvouwt rassenhaat zich en steekt zijn lelijke en
venijnige kop op. Er wordt geen voorzichtigheid in acht genomen bij het tot uitdrukking brengen
van deze haat; er wordt geen rekening gehouden met individuele verdienste, en algemeenheid
wordt wet(…)”
“(…)Een grote moeilijkheid is de definitie van rassenhaat. Deze kan vanuit verschillende
perspectieven verschillend lijken. Het is moeilijk om een scherpe lijn te trekken tussen rassenhaat,
het bewustzijn van klasse of religieuze superioriteit, stamverband, fascisme, imperialisme en
nationalisme(…)”
Uit de laatste preek (bekend als de afscheidspreek) die de Heilige Profeet Mohammed(s) vóór zijn
overlijden hield om de mensheid tot elkaar te brengen door een vreedzaam proces met het doel
wereldvrede en de eenwording van het mensdom tot stand te brengen, vertelt Hazrat Mirza Tahir
Ahmad(rh) het volgende:
“(…)Evenals de vingers van de twee handen gelijk zijn, zo zijn menselijke wezens aan elkaar gelijk.
Niemand kan aanspraak maken op enig recht, enige superioriteit boven iemand anders. U bent als
broeders. O mensen, uw God is Een en uw voorouder is een. Een Arabier bezit geen superioriteit
boven een niet-Arabier, noch heeft een niet-Arabier dit boven een Arabier. Een blanke man is op
geen enkele wijze superieur aan een zwarte, noch is een zwarte man beter dan een blanke, doch
alleen in de mate dat hij zich kwijt van zijn plicht jegens God en de mens. De meest geëerde onder
u in de ogen van God is de meest rechtvaardige onder u(…)”
Klik op de onderstaande link voor meer informatie over ‘Verwerping van rassenhaat’:
Verwerping van rassenhaat;
Het antwoord van de Islam op hedendaagse vraagstukken door Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh);
Pagina’s 133 t/m 146;
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De Heilige Profeet Mohammed(s) bevorderde en benadrukte de
gelijkheid voor het welzijn van de mensheid in zijn afscheidspreek

Het voormalige wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Tweede Khalifa
(Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad(ra) heeft in zijn boek “Het
leven van Mohammed(s) het volgende vermeld:
De Heilige Profeet Mohammed(s) stond voor een grote verzamelde menigte Moslims en hield daar
een preek die de geschiedenis is ingegaan als de Afscheidspreek.
In deze preek zei hij onder andere:

“(…)O mannen,… Onthoud dat u uw vrouwen altijd goed moet behandelen. God heeft u belast met
de verantwoordelijkheid om voor hen te zorgen. Vrouwen zijn kwetsbaar en niet altijd in staat om
op te komen voor hun eigen rechten. Toen u haar trouwde, stelde God u aan als beheerder van deze
rechten. U heeft de vrouwen onder uw hoede genomen in overeenstemming met de Wetten van
God. Breek daarom uw belofte niet, welke God u heeft toevertrouwd(…)”
“(…)O mensen, u heeft nog steeds een aantal krijgsgevangen onder u. Ik adviseer u daarom om hen
te voeden en te kleden op dezelfde wijze waarop u uzelf voedt en kleedt(…)”
“(…)O mensen,… Iedereen is gelijk. Alle mensen, ongeacht hun afkomst, hun nationaliteit of hun
rang of stand zijn aan elkaar gelijk(…)”
Terwijl de Heilige Profeet Mohammed(s) dit zei, stak hij zijn handen omhoog en verstrengelde hij de
vingers van zijn ene hand met de andere en zei vervolgens:

“(…)Net zoals deze vingers aan elkaar gelijk zijn, zo zijn alle mensen aan elkaar gelijk. Niemand
heeft meer rechten dan een ander. Jullie zijn als broeders(…)”
Klik op de onderstaande link voor meer informatie over ‘De Heilige Profeet
Mohammed(s) bevorderde en benadrukte de gelijkheid voor het welzijn van de
mensheid in zijn afscheidspreek’:
Het leven van Mohammed(s)
door Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Khalifatul Masih II(ra);
Pagina’s 239 t/m 244;
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Het vermijden van arrogantie
In de Heilige Koran wordt het volgende vermeld:
“En keer uw gelaat niet (in verachting) van de mensen af noch wandel in hoogmoed op aarde; want
Allah heeft de hoogmoedige noch de pocher lief.”
(Heilige Koran: 31:19)
Jaabir(ra) vertelt, dat de Heilige Profeet Mohammed(s) zei:
“Wie mij het dierbaarst zijn en wie mij het meest nabij zijn op de Dag des Oordeels, zijn zij met
de beste manieren. De walgelijkste onder u en degenen, die het verst van mij afstaan op de Dag
des Oordeels, zijn de opscheppers en de pochers en de ‘mutafaihiqun’.” De metgezellen vroegen:
“We kennen de opscheppers en de pochers, maar wie zijn de ‘mutafaihiqun’? De Heilige Profeet
Mohammed(s) antwoordde: “Dat zijn degenen, die arrogant zijn en hatelijk”.
(Jami’al-Tirmizi)
“Nog eens, die persoon is arrogant die trots gaat op zijn betere
lichamelijke gezondheid, of op zijn schoonheid, of zijn uiterlijk, of
kracht, of dapperheid en op minachtende wijze met zijn broeder de
spot drijft en hem lastig valt en hem met spotnamen aanspreekt;
terwijl hij hiermee nog niet tevreden is stelt hij zijn fysieke gebreken
aan de kaak. Hij doet dit, omdat hij zich niet bewust is van het bestaan
van een God, Die de macht heeft hem plotseling zulke lichamelijke
gebreken te bezorgen dat zijn toestand veel slechter zal zijn dan die
van zijn broeder.”
(De Beloofde Messias en Imam Mahdi(as); Ruhani Khazain, deel 18:
Nuzul ul Masih, blz. 402)

Klik hier voor meer informatie over ‘Het vermijden van
arrogantie’:
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De Beloofde Messias en Imam
Mahdi(as)

Dhimmi’s en Jizya
Tussen 632 en 732 n.Chr. kwam een groot gedeelte van het Midden-Oosten, Afrika en Europa onder
islamitisch bestuur. Vaak wordt de snelle expansie van de Islam toegeschreven aan een drang voor
bekering, verovering of het innen van belastingen. In dit artikel wordt gekeken naar momenten uit
het kalifaat van de 2e kalief van de Islam, Hazrat Umar bin al Khattab(ra), waaruit de toedracht van
de door hem gevoerde oorlogen duidelijk wordt, alsmede het gedrag van hem en de moslims jegens
de volkeren die onder hun bestuur kwamen.
Deze zijn de meest voorkomende vragen:
Werden de landen door de Moslims veroverd om wereldse macht te verkrijgen? Klopt dit
wel met de historische feiten?
Of werden de landen door de Moslims met geweld veroverd om de mensen met dwang 		
aan Sharia te onderwerpen? Klopt dit wel met de historische feiten? En wat zegt de Heilige
Koran hierover?
Wat betekent dan het woord “Sharia”?
Werden de Dhimmi’s onder het Islamitisch bestuur onderdrukt en zelfs ter dood gebracht
als ze de Jizya niet betaalden? Klopt dit wel met de historische feiten? En wat zegt de 		
Heilige Koran hierover?
Wat betekent het woord “Dhimmi”?
En wat betekent het woord “Jizya”?
Alle bovenstaande vragen worden via onderstaande linken beantwoord vanuit de
oorspronkelijke bronnen:
Hazrat Umar(ra) in Jeruzalem
Door dhr. Mehmood Abdul Hayee; Al-Islaam november-december 2007;
Pagina’s 6 t/m 12;
Minorities in an Islamic State
door dhr. Malik Saif-ur-Rahman;
Does Islam oppress dhimmis and demand jizya or death?
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De Gelofte van de Heilige Profeet Mohammed(s)
aan de monniken van de berg Sinaï

“(…)Geen bisschop zal uit zijn bisdom worden verdreven, geen monnik uit zijn klooster,
geen priester uit zijn plaats van aanbidding en geen pelgrim zal tijdens zijn bedevaart
worden vastgehouden. Hun kerken en andere plaatsen van aanbidding zullen geen van alle
worden ontruimd, verwoest of afgebroken. Geen materiaal van hun kerken zal worden
gebruikt voor het bouwen van moskeeën of huizen voor de Moslims, iedere Moslim die dit
doet zal worden beschouwd alsof hij God en Zijn Profeet tegenwerkt(…)”
“(…)Monniken en bisschoppen zullen geen belasting of schadeloosstelling betalen, of zij
nu in wouden wonen of bij rivieren, in het Oosten of in het Westen, in het Noorden of in
het Zuiden. Ik geef hun mijn erewoord. Voor hen geldt mijn belofte en mijn verbond en zij
zullen geen enkele soort van ongemak ondervinden. Hun zal alle hulp worden geboden
bij de reparatie van hun kerken. Zij zullen vrijgesteld zijn van het dragen van wapens. Zij
zullen door de Moslims worden beschermd(…)”
Klik hier voor meer informatie over het ‘Convenant van de profeet Mohammed(s) met
de monniken van de berg Sinaï.
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Welke rol heeft de Islam gespeeld
bij het oplossen van slavernij?
Gedurende de periode 600 na Chr. was de wereld verwikkeld in een onrechtvaardige en duistere
toestand. Gevangenen uit de oorlogen of onderdrukte volkeren werden tot slaven gemaakt, die geen
enkel recht hadden of een eigen wil en verplicht waren hun meesters te gehoorzamen. In die tijd
heeft God de Almachtige zijn Genade getoond door een bijzondere Profeet te sturen in de persoon
van de Heilige Profeet Mohammed(s). Een van de moeilijkste opdrachten voor de Heilige Profeet
Mohammed(s) was om een eind te maken aan de slavernij die in die tijd op een gruwelijke manier
werd uitgevoerd. God heeft aan de Heilige Profeet Mohammed(s) instructies gegeven hoe hij de
slavernij op kon lossen.
Er is een bekende citaat door een Ahmadi Moslimgeleerde: Hazrat Mirza Bashir Ahmad(ra). Hij
schrijft:
“Is er zelfs maar één voorbeeld in heel Europa, Amerika, heel Afrika of Australië van een bevrijde
slaaf die zo’n status van leiderschap en gezag bereikte op enig gebied waar zelfs het volk dat
hem bevrijdde hem als gids begon te aanvaarden? We beweren niet dat we een expert zijn in de
geschiedenis van volkeren, maar voor zover wij weten, zijn we niet in staat een enkel voorbeeld te
vinden onder de vrijgelaten slaven van christelijke naties, waar zo’n persoon een dergelijk niveau
van onderscheiding bereikte.”
(Seal of the Prophets - Volume II; Blz. 210, Boek van Hazrat Mirza Bashir Ahmad(ra))

Er worden een aantal onderwerpen behandeld over de rol die de Islam heeft gespeeld bij het
oplossen van slavernij:
(A) De leerstellingen van de Heilige Koran en de Heilige Profeet Mohammed(s) over
		slavernij.
(B) Verschillende voorbeelden van slaven die bevrijd werden in de tijd van de
Heilige 			
Profeet Mohammed(s) en die zich later ontwikkelden tot
gerespecteerde personen 			
binnen de Islamitische gemeenschap.
(C) Het was de Islam die perspectief bood om de slaven geleidelijk tot actieve en
		
gerespecteerde leden binnen de samenleving te vormen.
Klik hier voor meer informatie over ‘Welke rol heeft de Islam gespeeld bij het
oplossen van slavernij?’:
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De geschiedenis van slavernij en de moderne slavernij.
En economische rechtvaardigheid onder het kapitalisme,
socialisme en Islam

Het Afrikaanse continent
Het Afrikaanse continent werd generaties lang overheerst door vreemde mogendheden. Op tragische
wijze hebben zij Afrika geplunderd van haar middelen voor hun eigen gewin. Gelukkig en met de
genade van God, is Afrika nu vrij van het koloniale verleden. Echter schuilt er een gevaar. Terwijl
het misschien is bevrijd van de ketens van kolonisatie, kan het geboeid blijven met de ketens van
economische slavernij.
De lezer zal zich ongetwijfeld afvragen wat de plicht is van Afrikaanse leiders en hun bevolking om
onafhankelijkheid te blijven bewaren? Hoe de Afrikaanse leiders en hun bevolking erop toe kunnen
zien dat zij blijven ontwikkelen en vooruitgang boeken? En wat zij kunnen doen om het kwaad van
terroristische groepen, zoals Boko Haram of Al-Shabaab tot een einde te brengen?
Black lives matters of een andere benaming?
Dan hebben we de raciale spanningen die al lang aan het sudderen zijn in de Verenigde Staten, en
onlangs oplaaiden na de moord op George Floyd en Breonna Taylor eerder dit jaar.
Dergelijke voorbeelden van politiegeweld hebben geleid tot meer bewustzijn en meer steun voor
de Black Lives Matter beweging. De beweging, opgericht in 2013, heeft tot doel het bewustzijn te
vergroten van het onrecht dat is gepleegd tegen de zwarte gemeenschap in de Verenigde Staten.
Sindsdien heeft het ook steun gekregen van mensen in andere landen.
Het wereldse pad kan leiden tot succes op korte termijn, maar het is geen verenigd pad. Er zijn
al scheuren en deuken in de Black Lives Matter beweging. Sommige mensen die de beweging
aanvankelijk steunden, stappen nu weg en zeggen dat het aan het veranderen is en het andere
doelstellingen ontwikkeld die niet in overeenstemming zijn met de meerderheid.
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Een dag of twee na de dood van George Floyd heeft het internationale Hoofd van de Ahmadiyya
Moslim Gemeenschap, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba), de Vijfde Khalifa (Kalief) leiding gegeven
over hoe de Verenigde Staten de raciale spanningen kan oplossen. En dat de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap de benamingen ‘Innocent Lives Matter’ en ‘Supremacy of Justice’ beter zou kunnen
gebruiken. Maar zal ‘Innocent Lives Matter’ niet bijzonder controversieel blijken te zijn? Wie zou
als ‘onschuldig’ kunnen worden aangemerkt en wie niet? Zijn zwarte mensen of anderen schuldig
of onschuldig als zij fouten of slechte keuzes hebben gemaakt, vanwege de omstandigheden waarin
ze zijn opgevoed, door hun gebrek aan sociale en economische kansen? En vrezen sommige mensen
terecht dat de term ‘Supremacy of Justice’ enige connotatie of verband heeft met ‘White Supremacy’?
Dit en meer wordt behandeld in het artikel ‘Islam & Black Lives Matter – Guidance of the Khalifa’.
U kunt dit artikel onderaan vinden bij de links en referenties
De economische systemen van de wereld
Alsof deze problemen niet genoeg zijn, hebben we ook nog de verschillende economische systemen
die gecrasht zijn in oude en recente tijden. Een kritische analyse van deze door mensen gemaakte
systemen zal hun leegte van duurzaamheid en echtheid aan het licht brengen.
In een poging om de wereldwijde economische problemen op te lossen, zijn verschillende
benaderingen aangenomen om een positieve verandering teweeg te brengen, maar dat is niet
gelukt. Men vraagt zich af waarom dergelijke systemen gefaald hebben en financiële crisissen zullen
blijven veroorzaken. En wat het alternatief systeem is dat gepresenteerd wordt door de Islam.
Voor meer informatie over deze onderwerpen verwijst de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap u naar de bijgaande linken:
-

Islam & Black Lives Matter – Guidance of the Khalifa

-

Bevrijding van de ketens van koloniale en economische slavernij

-

Economische systemen versus het Islamitische economische systeem

-

Zie Economische rechtvaardigheid onder het kapitalisme, het socialisme en de
Islam voor de beknopte informatie. En voor gedetailleerde informatie, zie blz. 151 t/m 179
van dit boek.

-

De geschiedenis van slavernij en de moderne economische slavernij
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De vluchtelingencrisis en de opkomst
van ultrarechts in Europa
We zien een almaar toenemende instabiliteit in Europa in de nasleep van terroristische aanslagen
en door de vluchtelingencrisis als gevolg van oorlogen in het Midden-Oosten. Daarnaast zien we de
opkomst van ultrarechtse nationalistische partijen in Europa. Gelukkig zien we aan de andere kant
de humanitaire inspanningen van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap op verscheidene plaatsen in
de wereld.
Het is begrijpelijk dat aanslagen in het recente verleden met een terroristisch oogmerk, in de naam
van een religie, de mensen schrik hebben aangejaagd, en dat angst voor de Islam zich in de harten
en hoofden van de plaatselijke bevolking heeft ingeboezemd. Het is bijzonder tragisch dat deze
aanslagen met de Islam geassocieerd worden.
Veel plaatselijke bevolkingen zijn bang dat hun veranderende samenlevingen hun begrip overstijgt.
Ze zijn ook van mening dat de middelen van hun land onevenredig worden aangewend ten gunste
van immigranten. Hoewel de term ‘immigrant’ wordt gebruikt, is ‘Islam’ in werkelijkheid het
probleem voor de meeste mensen, en het feit dat de overgrote meerderheid van immigranten in
Europa Moslims zijn die vluchten van de door oorlog verscheurde landen in het Midden-Oosten.
Een bijkomend negatief gevolg van de vluchtelingencrisis is het verharden van de houding tegenover
immigranten in Europa. In veel landen zien we dat ultrarechtse nationalistische partijen invloed en
populariteit vergaren. Dit geeft rede tot ongerustheden en vormt een bedreiging voor de nationale
vrede en veiligheid.
Op zaterdag 8 september 2018 en op 3 september 2016 sprak het internationale hoofd van de
Ahmadiyya Moslimgemeenschap, de Vijfde Kalief, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba)
de wereld toe over de wereldwijde immigratiecrisis en de daaropvolgende opkomst van ultrarechts
in de Westerse wereld. Dit deed hij op de tweede dag van de 41ste en de 43e jaarlijkse bijeenkomst
(Jalsa Salana) van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Duitsland.
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) adviseerde regeringen die immigranten ontvangen en zei:
“Frustraties verdwijnen niet vanzelf, want waar er frustratie is, is er altijd
een reactie. Daarom moet elke regering een verstandig en rechtvaardig
beleid voeren dat rekening houdt met de rechten en eisen van zowel
burgers als immigranten.”
Met betrekking tot de almaar toenemende instabiliteit in de wereld zei hij:
“Terwijl we hier vandaag samenkomen, valt niet te ontkennen dat de
wereldvrede zich op de rand van de afgrond bevindt. Met elke dag die
verstrijkt, zijn we getuige van toenemende conflicten en onzekerheid de
wereld rond. Het is een vreemde en tragische paradox dat, ondanks het
feit dat we almaar meer verbonden zijn dan ooit tevoren, we elke dag
verder en verder uit elkaar groeien.”
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In de Heilige Koran, in hoofdstuk 5, vers 9, worden Moslims opgeroepen
om te handelen met rechtvaardigheid en redelijkheid, zelfs met de eigen
vijanden of tegenstanders. Zijne Heiligheid(aba) zei dat de Heilige Profeet
van de Islam(s) deze leerstelling perfect belichaamde.
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei:
“Wanneer een zaak werd voorgelegd aan de Heilige Profeet Mohammed(s)
voor een oordeel, hield hij geen rekening met wie zijn volgeling en wie
zijn tegenstander was. In plaats daarvan keek de Profeet van de Islam(s)
enkel naar wat juist, redelijk en rechtvaardig was.”

Zijne heiligheid(aba) bood oplossingen aan over allerlei actuele vraagstukken rondom de vluchtelingen
crisis en de opkomst van ultrarechts in Europa. Er zijn verschillende geluiden en opvattingen te horen.
Mag de samenleving onschuldige mensen terzijde schuiven die alleen de mogelijkheid willen hebben
om in vrede te leven, goede burgers willen zijn en de wetten van het land willen volgen waarin zij
leven? Moeten we er tegelijkertijd ook naar streven om vrede te creëren in hun thuisland opdat het
uiteindelijk veilig is voor hen om terug te keren? Moeten vluchtelingen uit dankbaarheid de gunst
terugbetalen door zo snel mogelijk een bijdrage te leveren aan de samenleving?Is het terecht dat de
bestaande bevolking zorgen uit over de veiligheidsproblemen in verband met massa- immigratie
en de enorme financiële inspanning die vereist zijn om immigranten op grote schaal opnieuw te
vestigen?En komt het beeld dat de media schetst van de Islam overeen met de ware Islam?
Voor meer informatie over het ‘de vluchtelingencrisis en de opkomst van ultrarechts
in Europa’ verwijst de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u naar de bijgaande linken:
-

‘Hoofd van Ahmadiyya Moslim Gemeenschap kaart risico’s van
vluchtelingencrisis en de opkomst van ultrarechts in Europa aan’

-

Leider van grootste moslimorganisatie toont begrip voor ongerustheid van de
bestaande bevolking over immigratie

-

‘Hoog tijd dat de mensheid zich verenigt en samenwerkt’
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Het huidige onderwijssysteem ineffectief in het uitroeien van
ongelijkheid en discriminatie tussen verschillende culturen
“Sociaal” leenstelsel
Het afschaffen van de basisbeurs en de invoering van het leenstelsel hebben gevolgen gehad voor de
toegankelijkheid van het hoger onderwijs.
Bij de invoering van het leenstelsel vreesden tegenstanders terecht dat vooral kwetsbare groepen
er de dupe van zouden worden: studenten met een handicap, eerste generatiestudenten, studenten
die vanuit het mbo doorstromen naar het HBO, jongeren met ouders die niet gestudeerd hebben,
maar vooral allochtonen met een niet-westerse achtergrond. Deze groepen staan in toenemende
mate onder druk. Een leenstelsel veroorzaakt een tweedeling tussen rijk en arm. Deze studenten uit
kwetsbare milieus vertonen de grootste daling bij de instroom. Dit zou blijken uit onderzoeken over
de gevolgen van het leenstelsel op de instroom in het hoger onderwijs.
Onjuiste informatie in schoolboek over de Islam en de Heilige Profeet Mohammed(s)
Er speelt zich meer af in het onderwijs. We hebben ook onjuiste informatie in schoolboeken over de
Islam. Het leerboek Islam-Wegen van Overgave met ISBN 9789042524316 bestemd voor klas 3 of
4 havo/vwo bevat ernstige foutieve informatie over Islam en de Heilige Profeet Mohammed(s). Dit
boek is vanuit de ministerie toegestaan om aan de kinderen van klas 3 of 4 van have/vwo te mogen
onderwijzen.
De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is een project gestart om uit te leggen waarom wij vinden dat
deze informatie niet alleen onjuiste informatie bevat maar ook haat verwekkend is. Het creëren van
een onjuist beeld van onze godsdienst bij een gevoelige groep mensen: jongeren die in een groeien leerproces verkeren, achten wij afkeurenswaardig en verontrust ons zeer, zeker thans, nu onze
religie al geruime tijd het middelpunt is van discussie, waar en in welke context ook. Het lijkt ons
weinig zinvol om lezers van het beoogde boek een volkomen verwrongen en onjuist beeld te geven
van onze godsdienst, een godsdienst die nota bene in ons land wordt beleden door bijna een miljoen
landgenoten.
Religieuze interpretaties op scholen
Dan hebben we het omstreden Cornelius Haga Lyceum, een islamitische middelbare school in
Amsterdam die een tijd geleden in het nieuws kwam. De burgemeester en onderwijswethouder van
Den Haag maakte zich zorgen over “antidemocratisch en anti-integratief gedrag” waarbij o.a. het
volgende onderwerp een debat ontketende:
•
		

De Amsterdamse school is voorwerp van onderzoek omdat zij de helft van het 		
curriculum aan de salafistische geloofsleer willen wijden.

Het voormalig internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Hazrat Mirza Tahir
Ahmad(rh), de Vierde Khalifa (Kalief) heeft licht geworpen op dit vraagstuk. Onderaan bij de links
en referenties kan de lezer van Al-Islaam het artikel vinden ‘Godsdienstlessen geen religieuze
interpretaties in het onderwijs, wel morele waarden’ .
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Vredelievende stemmen zijn de ware vertegenwoordigers van de Islam
In 2015 ontving een lid van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap van de opinieredactie een email,
waarin stond dat het artikel dat hen werd toegezonden niet gepubliceerd kon worden, omdat de
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap niet de Moslim gemeenschap als geheel representeert. En dat hun
lezers het daardoor niet goed kunnen plaatsen. Een reactie werd opgesteld waarin de misverstanden
werden weggenomen. Onderaan bij de links en referenties kan de lezer van Al- Islaam het artikel
vinden ‘Vredelievende stemmen zijn de ware vertegenwoordigers van de Islam’.
Ongelijke behandeling op sommige scholen van Moslima’s met hoofddoek
Een andere maatschappelijke ontwikkeling is het voorval van een universiteit in België waar
Moslima studenten niet met een hoofddoek mogen studeren. Tot ons grote verbazing observeren
we dat deelnemers aan het debat ongegronde, emotionele en onjuiste standpunten innemen. Met
de Verlichting en de Franse Revolutie kwam de scheiding van kerk en staat tot stand en daarmee
ook het zogenoemde neutraliteitsprincipe. Helaas hebben de tegenstanders van de hoofddoek de
neutraliteitsprincipe niet goed begrepen.
Voor meer informatie over het ‘Het huidige onderwijs systeem ineffectief in het
uitroeien van ongelijkheid en discriminatie tussen verschillende culturen’ verwijst de
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u naar de bijgaande linken:
-

‘Godsdienstlessen geen religieuze interpretaties in het onderwijs, wel morele
waarden’:

-

‘Vredelievende stemmen zijn de ware vertegenwoordigers van de Islam’:

-

Brengt een hoofddoek de neutraliteit van de overheid in gevaar?

-

‘Hoofddoek en bedekking’

-

‘PowNed zet hoofddoek verkeerd neer’

-

‘Trouw: Wat de hoofdoek voor vijandigheid oproept’
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De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap
voor wereldwijde gelijkwaardigheid
De laatste honderd jaar is de wereld volkomen veranderd. De lange afstanden blijken korter te
zijn geworden door vooruitgang in transportmogelijkheden. De wereld is als het ware in één grote
stad veranderd. Ook wel “Global village” genoemd. Binnen enkele seconden bereikt het nieuws uit
het ene werelddeel het andere werelddeel. Techniek heeft veel vooruitgang geboekt in de laatste
honderd jaar, waardoor de mens steeds dichter bij elkaar lijkt te zijn gekomen. Maar zijn wij ook
daadwerkelijk dichterbij elkaar gekomen? Zien wij ieder mens als gelijke en als de schepping van
God? Worden een gekleurd persoon en een niet-gekleurd persoon gelijk behandeld? Als wij deze
vragen aan onszelf stellen, moeten wij helaas concluderen dat ondanks onze vooruitgang in techniek
en educatie, wij in deze kwestie nog veel moeten bereiken. De vraag is nu, hoe kunnen wij die
eenheid creëren waardoor zelfs het gedachtegang zodanig verandert dat wij ieder mens als een
eigen verwant beschouwen? Hoe kunnen wij die verandering in de wereld brengen? Hoe kunnen
wij ervoor zorgen dat de vooruitgang die wij met betrekking tot de techniek hebben bereikt, ook in
onze morele eigenschappen bereikt worden? Zodat de wereld een betere plek voor iedereen wordt
om in te kunnen leven.
Wij zien dat de grootste wereldmachten er niet in slagen om gelijkheid tussen hun burgers te
creëren. Deze gelijkheid kan pas gecreëerd worden wanneer ieder persoon de ander daadwerkelijk
als een gelijke ziet. Dat kan niet alleen worden bereikt door het creëren van wetten en regels. Deze
gedachtegang van gelijkheid moet in het hart van de mens leven en dat kan pas wanneer een persoon
hiervan waarlijk overtuigd is. En die overtuiging komt door de ware leerstellingen van de Islam.
De Islam is het middel tegen de ongelijkheden in de wereld. Natuurlijk zien wij ook Moslimlanden
waar veel onvrede heerst en waar niet alle mensen als gelijken beschouwd of behandeld worden. Er
kan dus gezegd worden dat de oplossing voor dit probleem ook niet in de Moslimlanden te vinden
is. De reden hiervoor is dat de Heilige Profeet Mohammed(s) had voorspeld dat vele moslims in de
latere dagen ver verwijderd zouden zijn van de ware leerstellingen van de Islam. In dat tijdperk zou
de Beloofde Messias en Imam Mahdi verschijnen om hen weer naar de ware leerstellingen van de
Islam terug te brengen.
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) uit Qadian (India) is die voorspelde Beloofde Messias en Imam
Mahdi. Zijn missie is om de ware boodschap van de Islam over de gehele wereld te verkondigen.
Zoals in de voorgaande hoofdstukken is behandeld, is het de leer van de Islam die ieder mens gelijke
rechten geeft. Elke moslim wordt opgedragen om ieder persoon goed te behandelen ongeacht zijn
of haar geloof, ras of cultuur. De Islam leert dat God de God is voor de gehele wereld. In het eerste
hoofdstuk van de Heilige Koran zegt God dat Hij de Heer der Werelden is. Hij is dus de God voor
ieder persoon. Hij heeft een gekleurd persoon net zo lief als een niet-gekleurd persoon.
De Islam leert dat er twee soorten rechten zijn die iedere moslim moet praktiseren. Namelijk,
de rechten van God en de rechten van de medemens. De rechten van God zijn bijvoorbeeld het
verrichten van gebeden, het vasten of de bedevaart naar Mekka. De rechten van de medemens zijn
dat geen enkel persoon zich onveilig mag voelen door toedoen van een moslim. De medemens moet
altijd geholpen worden en het beste gewenst worden. Pas als een moslim deze twee rechten goed
praktiseert is hij een goede moslim.
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Enkele citaten van de Beloofde Messias en Imam Mahdi(as)
“De religie kent twee volmaakte delen. Eén is om God lief te hebben
en de ander is om de medemens zodanig lief te hebben dat men hun
problemen als zijn eigen problemen beschouwt en daarvoor gebeden
verricht.”
(Nasim-e-Dawat; Ruhani Khazain; Deel 19; Blz. 464)
“Mededogen en sympathie jegens de mensheid is een uitstekende
vorm van aanbidding en een groot middel om het welbehagen van
Allah de Almachtige te verkrijgen.”
(Malfuzat deel 4; Blz. 438)

Allah de Almachtige zegt: Wees sympathiek jegens mensen ongeacht hun geloof en etniciteit. Voed
de armen, bevrijd de slaven en verlicht degenen die in de schulden zitten. Wees behulpzaam aan
degenen die onderdrukt zijn. En toon waar mededogen aan de mensheid.”
(Noer-ul-Quran; Nummer 2; Ruhani Khazain; Deel 9; Blz. 434)
“U moet uw mededogen tot de schepping van God zodanig uitbreiden alsof zij uw eigen
bloedverwanten zijn, dus zoals moeders hun kinderen behandelen. Hij die zoals een moeder met
natuurlijke passie goed doet kan nooit pronken met zijn daden.”
(Kashti Nuh;  Ruhani Khazain; Deel 19; Blz. 30)
Klik hier voor meer informatie over de Beloofde Messias en Imam Mahdi(as).
Klik hier voor het bestuderen van de boeken van de Beloofde Messias en Imam
Mahdi(as).
Dit is de leer die de Beloofde Messias en Imam Mahdi(as) in de wereld verkondigt. De Ahmadiyya
Moslim Gemeenschap is de Gemeenschap opgericht door de Beloofde Messias en Imam Mahdi(as)
om deze missie te volbrengen en de wereld hiermee als één gelukkige familie bij elkaar te brengen.
Het ware doel van deze gemeenschap is om vrede en gelijkwaardigheid op aarde te vestigen en om
de ware leer van Islam over de gehele wereld te verkondigen. De Gemeenschap bestaat nu 130 jaar
en ieder jaar behaalt het wereldwijd succes en verbindt met liefde de harten van de mensen van
verschillende culturen die zich bij deze Gemeenschap aansluiten.
Na het overlijden van de Beloofde Messias en Imam Mahdi(as) in 1908 is de missie van de Ahmadiyya
Moslim Gemeenschap voortgezet door zijn Kaliefen (geestelijke opvolgers). Sindsdien is de
Gemeenschap in meer dan 200 landen verspreid en hebben tientallen miljoenen mensen zich bij
de Gemeenschap aangesloten en beschouwen elkaar als bloedverwanten. Vrede, tolerantie,
menslievendheid zijn altijd essentiële standpunten geweest binnen de Gemeenschap. In de
toespraken van de Kaliefen wordt dan ook regelmatig gesproken over de onderwerpen liefde en
mededogen voor de mensheid.
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Enkele citaten van de Kaliefen:
“Terwijl andere religies ook gelijkheid en liefde voor de
mensheid aanleren, is het unieke van de Islam dat het ook
fysieke manieren van broederschap aanleert. Bijvoorbeeld
tijdens de vijf dagelijkse gebeden moeten de moslims, ongeacht
hun huidskleurverschil, of status naast elkaar schouder aan
schouder staan. Er is ook geen groter fysiek voorbeeld van
gelijkheid dan de bedevaart van Mekka. Waar alle moslims
dezelfde kleding dragen en in eenheid om de Kaäba circuleren.
Ook in hun dagelijks leven moeten de moslims openhartigheid
en affectie tonen door elkander met “Vrede zij met u” te
begroeten. Hierover is er ook een gezegde van de Heilige Profeet
Mohammed(s): “Als u elkaar de hand schudt, verdwijnt de wrok,
en als u elkaar cadeaus geeft en lief hebt, zal de haat verdwijnen.”
(Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh); Vierde Kalief in zijn boek
“Pathway to Paradise”)

“Waar Allah de Almachtige de moslims opdraagt om Hem te
aanbidden, draagt hij hen ook op om de rechten van de schepping
te vervullen. Als de rechten van de schepping niet worden vervuld,
dan heeft aanbidding geen waarde in de ogen van Allah.”
(Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba); De Vijfde Kalief; 24
Februari 2012)
Voor vrede en harmonie in een land is het noodzakelijk dat de
regering, leiders en handhavers alle inwoners gelijk behandelen
ongeacht hun huidskleur en etniciteit.”
(Hazrat Mirza Masroor Ahmad, De Vijfde Kalief(aba))
Klik hier voor meer informatie over het Kalifaat,
Wij zien door de recente gebeurtenissen dat mensen helaas tot op de dag van vandaag niet gelijk
worden behandeld vanwege hun etniciteit, cultuur of geloof. De wereld heeft nu de leiding nodig die
niet alleen met wetten en regels naar gelijkwaardigheid streeft, maar één die daar ook in gelooft. Het
is de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, die dit met de leer van de Islam probeert te verwezenlijken.
Als wij wensen dat de wereld voor ons en onze nakomelingen een vreedzame plaats wordt, zouden
wij met zijn allen samen moeten werken om gelijkwaardigheid te verwezenlijken.
De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap streeft dagelijks om dit doel te verwezenlijken en waar
broederschap in de wereld te creëren. De Gemeenschap heeft in de laatste 130 jaar de boodschap van
de Islam over de gehele wereld verspreid en hiermee broederschap tussen Arabieren, Europeanen,
Aziaten, Afrikanen en Amerikanen gevestigd. Dit is de enige Gemeenschap waarin dit zeer duidelijk
naar voren komt. Dus als wij waarlijk een wereld met gelijke rechten en mededogen willen zien
dan is het de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap die de antwoorden en leerstellingen heeft om dit te
bereiken.
Zie de documentaire ‘The Golden Rule’
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Het motto: Liefde voor iedereen; Haat voor niemand
-

Het welbekende motto van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is ‘Liefde voor
iedereen, haat voor niemand’. Maar wat houdt dit in?

-

Moeten alle mensen, ongeacht hun daden geliefd worden? Of moeten alle 		
soorten daden geliefd worden?

-

Is dit motto wel nuttig voor de samenleving? Kan het wel in de praktijk 		
gebracht worden?
Klik hier voor meer informatie over ‘De betekenis en de uitleg van het motto’

Humanity First
De Heilige Profeet Mohammed(s) benadrukte het belang van
het dienstbaar stellen voor de mensheid:
Abu Hurairah(ra) vertelt, dat de Heilige Profeet Mohammed(s)
zei:
“Op de Dag des Oordeels zal Allah de Almachtige zeggen:
(…)”O, zoon van Adam! Ik smeekte u om voedsel en u gaf
Me niets.’ Hij zal antwoorden: ‘Hoe zou ik U hebben kunnen
voeden, terwijl U toch de Heer der Werelden bent?’Allah zal
zeggen: ‘Heeft u zich niet gerealiseerd, dat, toen een dienaar
van Mij u om eten vroeg, u weigerde aan zijn behoefte te
voldoen – als u hem te eten had gegeven, dan zou Ik dat
gewaardeerd hebben alsof u het voor Mij had gedaan.”
(Sahih Muslim)
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Deze zijn de meest voorkomende vragen:
-

Wat is Humanity First?
Wanneer is zij opgericht en door wie?
Wat zijn de doelstellingen van Humanity First?
Hoe is de samenwerking van Humanity First met andere organisaties op lokaal, regionaal,
nationaal en internationaal niveau?
Is zij een onafhankelijke hulporganisatie?
Welke projecten heeft Humanity First opgericht?
Kan men zich ook aanmelden om mee te helpen met Humanity First?

Klik hier voor meer informatie over ’Humanity First’:
Bezoek de ‘Humanity First’ website
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Opheldering over vrijheid, slavernij
en islamitische leerstellingen

Op 25 november 2011 hield het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de
Vijfde Kalief, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba), de vrijdagpreek in de Baitul Futuh
Moskee in Londen. Hij heeft het onderwerp over vrijheid, slavernij en de islamitische leerstellingen
nader toegelicht.
Zijne Heiligheid(aba) zei:
“Van alle Profeten was onze Heilige Profeet Mohammed(s) de meest briljante ‘ster van vrijheid’ wiens
stralen wijd en ver reikten en alle vormen van vrijheden omvatte. De Heilige Profeet Mohammed(s)
bracht een evidente vrijheid teweeg en bevrijdde ook mensen van allerlei boeien en ketenen. Tot op
de dag van vandaag is de verbinding met zijn persoon(s) in de ware zin van het woord een geweldige
bron van vrijheid. God gaf hem de titel Khataman Nabiyyeen (Zegel der Profeten) en op grond van
deze uitmuntendheid omvat zijn persoon alle wereldse en spirituele zaken.”
“In vroegere tijden hield men slaven omdat men over rijkdom beschikte. Tegenwoordig worden
de nationale inkomsten gebruikt om het volk tot slaaf te maken. Aan de ene kant zijn er vergulde
paleizen en aan de andere kant kunnen gezinnen het zich niet veroorloven om twee maaltijden
per dag te eten. Er was een tijd tijdens het Khilafat (Kalifaat) van Hazrat Umar(ra) waarin hij zijn
troepen terug moest roepen uit een Christelijke regio en hij daarom besloot de belastinggelden
terug te geven aan het volk. Diezelfde belastinggelden die hij had gekregen voor hun welzijns- en
veiligheidsdoeleinden. Deze christenen huilden en zeiden dat ze baden voor de terugkeer van de
moslimregering, omdat ze nog nooit zulke rechtvaardige heersers hadden gezien. En tegenwoordig
zien wij een tijd waarin moslimheersers de rijkdommen van moslims plunderen en zich hun
rechten toe-eigenen. Het leven of bezit van niemand is veilig en toch beweren zij dat zij de mensen
dienen.”
Klik hier voor meer informatie over ‘Opheldering over Vrijheid, Slavernij en
Islamitische Leerstellingen’:
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Slotwoord
De recente incidenten waarbij racisme te zien was hebben wereldwijd tot veel zorgen en protesten
geleid. Ondanks het feit dat de wereld zo ver gevorderd is, zien wij alsnog dat sommigen de anderen
niet als gelijken beschouwen. Wat moet er nog gebeuren om gelijkwaardigheid te verwezenlijken?
Zijn de wetten en regels van de regeringen niet voldoende? Hoe kunnen de harten van zulke mensen
veranderd worden? Nu is de belangrijkste vraag, of wij überhaupt wel in een tijd leven waar
mensen van diverse achtergronden en geloven vredig met elkaar kunnen leven. De oplossing om
een wereldwijd mededogen te behalen is de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.
De Gemeenschap van de Beloofde Messias en Imam Mahdi(as) streeft er dag en nacht naar om dit
doel te behalen. Dit was de missie van de Beloofde Messias en Imam Mahdi(as). Namelijk om de
moslims terug te brengen naar de ware leerstellingen van de Islam en om de vreedzame boodschap
van de Islam over de gehele wereld te verkondigen. Binnen de Gemeenschap bestaat het ware
broederschap waar de wereld naar op zoek is. Mensen uit alle werelddelen accepteren de Beloofde
Messias en Imam Mahdi(as) en sluiten zich bij de Gemeenschap aan. Nooit is er sprake geweest van
racisme of enig ander incident van minderwaardigheid van welke soort dan ook.

De wereldregeringen kunnen er immers met het aanmaken van wetten en regels niet komen.
Door de jaren heen zijn er wetten en regels gemaakt en dat heeft tot vandaag de dag weinig tot
geen effect gehad. Wat nodig is, is dat de harten van de mensen veranderd worden. Dat kan pas
wanneer men daadwerkelijk in de Beloofde Messias en Imam Mahdi(as) gelooft en door zijn
begeleiding de leer van Islam volgt. Pas dan bereiken wij gelijkwaardigheid in de wereld. Wat
ook belangrijk is, is dat wij gelijkwaardigheid op alle niveaus van de samenleving toepassen. Zij
het door educatie, politiek, in het bedrijfsleven, of in de maatschappij. Op alle niveaus moeten wij
samenwerken om gelijkwaardigheid te behalen voor alle mensen. Met goede samenwerking en
oprecht streven kunnen wij dit samen waarmaken. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap zal hier
altijd naar streven. De Islam leert ons dat alle mensen gelijk zijn en dat geen volk beter is dan
het andere. Allah heeft zijn gehele schepping even lief. Hij die onze God is, is ook de God van de
gehele schepping. Als wij Hem liefhebben, moeten wij Zijn schepping ook liefhebben. Daarom zal
de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap altijd blijven streven om de ware leerstellingen van de Islam
over de gehele wereld te verkondigen en vrede en samenhorigheid te creëren.
Moge Allah de Almachtige ons in staat stellen dit doel te bereiken en de wereld een vredig huis voor
ieder mens te maken. Amen.
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Voor de lezers
Download gratis de digitale versies van het officiële Nederlandstalige
Islamitische blad ‘Al-Islaam’ op de website van de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap Nederland: https://islamnu.nl/
of rechtstreeks via: https://bieb.islamnu.nl/tijdschriften/
Een schat aan waardevolle informatie over de mooie leerstellingen van
de Islam en een prachtig voorbeeld van de Heilige Profeet Mohammed(s).
Het biedt de mogelijkheid om de samenleving over hedendaagse
vraagstukken te informeren en haar oplossingen te bieden vanuit een
Islamitisch perspectief.

Overzicht van digitale Al-Islaam
verschenen in het jaar 2020
Al-Islaam
januari - maart 2020
Mohammed(s) en de
karikaturen

Al-Islaam
april - juni 2020
Een bedreiging of een bron
van vrede

Al-Islaam
juli - september 2020
Geef gehoor aan de stem van de
hemel. De Messias is gekomen!

Al-Islaam
oktober - december 2020
Een baken van licht in een
wereld van ongelijkheid
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De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap
De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft dat de lang verwachte Beloofde Messias en Imam Mahdi in de persoon van
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) is gekomen. Hij werd geboren
in 1835 in Qadian, India. Hij stichtte de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in 1889. Naar aanleiding van Goddelijke openbaring verklaarde hij in 1891 dat hij de Beloofde Messias en Imam
Mahdi is wiens komst werd voorspeld door de Heilige Profeet
Mohammed(s). Hij schreef meer dan 80 boeken ter verdediging
en verkondiging van de Islam. Zoals voorspeld werd door de
Heilige Profeet(s), heeft hij de mensen teruggebracht naar de
ware leer van de Islam. Hij overleed in 1908 en zijn missie werd
door zijn Kaliefen voortgezet. Een kalief is de spirituele en administratieve Hoofd van de Gemeenschap.
De Beloofde Messias en Imam Mahdi(as)

Sinds 2003 wordt de wereldwijde Ahmadiyya Moslim Gemeenschap door haar vijfde Kalief, Zijne
Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) geleid. De Gemeenschap telt tientallen miljoenen leden
die over meer dan 200 landen zijn verspreid. Het motto van de Gemeenschap is ‘Liefde voor iedereen, haat voor niemand.’
De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is sinds 1947 in Nederland werkzaam. De eerste moskee van
Nederland, de Mubarak Moskee in Den Haag, werd door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in
1955 gebouwd. Deze moskee werd in 2006 ter gelegenheid van haar 50ste jubileum bezocht door de
toenmalige koningin van Nederland.
Voor meer informatie over de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Klik hier
Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde:
Het Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde is een afdeling binnen de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap
dat tot taak heeft te reageren op negatieve publiciteit over de Islam, de Heilige Profeet Mohammed(s)
en om de goede inherente kwaliteiten van de Islam te belichten.
Klik hier voor de website.
Als u geïnteresseerd bent om meer boeken te bestuderen van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap,
klik hier.
De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft in: De eenheid van God, 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, dienstbaarheid jegens de mensheid, de veroordeling van alle vormen van terrorisme, loyaliteit ten aanzien
van het land van verblijf, rechten van de vrouw, het recht van onderwijs, religieuze vrijheid, scheiding tussen staat en religie, geen straf voor afvalligheid, vreedzame Jihad.
Contact:

Info@islamnu.nl www.islamnu.nl www.alislam.org www.mta.tv Tel: 085-0606-558

