DE HEILIGE KORAN
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Allah! Er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfbestaande. Sluimer, noch
slaap overmant Hem. Al wat in de hemelen en wat op aarde is, behoort Hem.
Wie kan bij Hem bemiddelen zonder Zijn verlof? Hij kent hetgeen voor hen is
en wat achter hen is en zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, dan wat Hij
wil. Zijn troon strekt zich uit over hemelen en aarde en het waken over beide
vermoeit Hem niet; Hij is de Verhevene, de Grote.
(De Heilige Koran 2:256)
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GEZEGDE VAN DE HEILIGE
(S)
PROFEET MOHAMMED
Abu Hurairah(ra) overleverde dat de Heilige Profeet Mohammed(s)
vermeldde, dat Allah de Almachtige zegt: “Mijn dienaar verwerpt Mij
terwijl dit hem niet past. Hij beledigt Mij terwijl het hem niet past. Zijn
verwerping van Mij bestaat eruit dat hij zegt: ‘Allah de Almachtige, Die mij
eens heeft geschapen, zal mij niet opwekken (nadat ik gestorven ben).’ En zijn
belediging van Mij bestaat eruit dat hij beweert dat Allah Zich een zoon heeft
genomen, terwijl Ik genoeg heb aan Mijzelf, de Ene, waarvan al het andere
afhankelijk is. Ik heb nooit verwekt, noch ben Ik verwekt, en er is nog nooit
iemand geweest zoals Ik.”
(Musnad Ahmad)

GEZEGDE VAN DE BELOOFDE
(AS)
MESSIAS & IMAM MAHDI
Ons paradijs is in onze God. Onze grootste vreugde is in
onze God, want wij hebben Hem gezien en in Hem alle
schoonheid gevonden. Deze schat is het waard te worden
verkregen, zelfs als men hierbij het leven moet laten. Deze
robijn is het waard te worden gekocht, zelfs als men zich
hierin geheel moet verliezen. O gij die hiervan verstoken
zijt, spoedt u naar deze bron, want zij zal uw dorst lessen.
Het is de bron des levens die u zal redden. Wat moet ik
doen en hoe zal ik dit goede nieuws zich in de harten doen
vestigen? Hoe zal ik de aankondiging doen in de straten
dat dit uw God is, zodat de mensen mogen horen? Welk
medicijn zal ik voor hun oren gebruiken zodat zij zouden
luisteren. Als u tot Allah behoort, weest ervan verzekerd
dat Allah zeker tot u zal behoren.
(Ruhani Khazain, deel 19: Kashti Nuh, blz. 21-22)
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AUTEURSRECHT:
Op de artikelen van Al-Islaam rust
auteursrecht. Dit heeft ook betrekking op
de vorige Al-Islaam bladen. Wilt u een
korter of langer fragment van een artikel
overnemen, neem dan contact met ons op.

In de tekst komen de volgende
afkortingen
en
termen
voor:
(s) - Sallallāho ‘Alaihi wa sallam: Mogen
de vrede en zegenigen 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.
(Khalifa) - Kalief - het spirituele en
administratieve Hoofd van de Gemeenschap.
(Khalifa-tul-Masih) - Kalief (opvolger)
van de Beloofde Messias en Imam
Mahdi(as).

VOORWOORD
Geachte lezers,
Assalamo ‘Alaikum Wa Rahmatullahe Wa Barakatuhu
Mogen de vrede en de zegeningen van Allah met u zijn
Met plezier presenteren wij u de Al-Islaam tijdschrift voor de periode oktober t/m december
2021.
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 Kalief (Khalifa) van de wereldwijde Ahmadiyya Moslim Gemeenschap was. Onder leiding van het huidige internationale
Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief (Khalifa), Zijne Heiligheid
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba), zijn wij in de gelegenheid gesteld om de eerste digitale
versie van Al-Islaam te lanceren in januari 2020. Het is een voortzetting van de eerder gedrukte
versie van het blad. Dit is inmiddels de achtste editie.
Het thema van deze editie is ‘Het bestaan van God en de noodzaak van religie’.
De reden dat de redactie heeft gekozen voor dit thema is dat wij in een tijd leven waarin de
duisternis van het materialisme het gehele gezicht van de aarde heeft overspoeld en het zicht
van de mensen heeft verduisterd. Er zijn enerzijds velen die een geloof belijden, maar die
de ware zoetheid en sterkte van dit geloof zijn ontzegd. Anderzijds zijn er ook velen die zich
niet bewust zijn van de Ene Levende, Altijd-aanwezige God en de noodzaak van religie. De
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap biedt dit nummer aan als informatiebron om de
medemens in staat te stellen zich te redden van de tegenwoordige zondvloed van ongeloof en
materialisme zodat het innerlijke licht weer ontstoken kan worden en het hart kan verlichten.
Het huidige internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde
Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) heeft bij vele gelegenheden de volgende uitspraak geciteerd van de heilige Stichter van de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) van Qadian, de Beloofde Messias en Imam
Mahdi (1835-1908): “De eigenlijke missie waarvoor God mij heeft aangesteld is
het wegnemen van de vervreemding die is ontstaan tussen de mens en zijn
Schepper en het herstellen van een relatie van liefde en oprechtheid tussen de
mens en zijn Heer.”
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In de wereld van vandaag is de menselijke kennis en het inzicht op alle wereldlijke gebieden
snel vooruitgegaan, en als gevolg daarvan is de communicatie thans uiterst geavanceerd.
Echter zijn velen God vergeten en zien het nut van religie niet meer in. Gelukkig zijn er
mensen die nu vraagtekens beginnen te zetten bij de wegen die bewandeld zijn, en schrijven
over het verval in de samenleving en hoe waarden worden aangetast. Deze mensen, ongeacht
hun geloof of religie, kunnen niet verdragen dat de moraal tot zo'n dieptepunt is gedaald.
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei over de huidige toestand van de wereld: “Het is mijn
vaste overtuiging dat de hoofdoorzaak hiervan is dat zij gevangen zijn geraakt
door hun materialistische bezigheden en hun verlangens en bovenal omdat zij
het geloof in de Almachtige God hebben opgegeven.”
“God weet beter wanneer, maar op een dag zullen zij zeker de dwaling van hun
wegen inzien en zullen zij toegeven dat het liberalisme te ver is gegaan (…)
Zeker, ik hoop en bid dat onze Jamaat er zal zijn om de samenleving te
beschermen en het morele verval te stoppen voordat het punt bereikt wordt
waarop geen terugkeer mogelijk is.”
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei op een andere gelegenheid : “Gebruik die tijd van
gebed om uw relatie met Allah op te bouwen en bid niet alleen voor uzelf of uw
familie, maar bid ook voor uw geloof, voor de gemeenschap en het land.”
Men vraagt zich wellicht af waarom een deel van de wereld zich afgewend heeft van God
voordat het materialisme welig tierde? In de negentiende en twintigste eeuw bedachten
westerse filosofen zoals Friedrich Nietzsche (1844-1900) de uitdrukking “God is dood”, en
Sigmund Freud (1856-1939) stelde dat God en religieuze leerstellingen illusies zijn om
tegemoet te komen aan menselijke psychologische en sociale behoeften. Dit leidde tot een
ontluikende beweging die atheïstische geloofsovertuigingen propageerde. Toen Christelijke
geestelijken niet in staat waren om hun geloof met betrekking tot God te verenigen met
wetenschappelijke ontdekkingen, begonnen mensen zich helemaal van het geloof af te keren.
Geleidelijk aan werd de misvatting dat wetenschap in strijd was met religie wijdverspreid en
beïnvloedde aanhangers van elke geopenbaarde religie, inclusief de Islam.
Echter, de Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Hazrat Mirza Ghulam
Ahmad(aba), de Beloofde Messias en Imam Mahdi, onderwees dat de wetten van de natuur
en de wetten van de religie uit dezelfde Bron - God - voortkomen en nooit met elkaar in
tegenspraak kunnen zijn. De Schepping van God en de woorden van God zijn dus altijd in
harmonie met elkaar. Hij presenteerde de Islam en de Heilige Koran door te bewijzen dat hun
leerstellingen zowel rationeel als wonderbaarlijk zijn, terwijl hij ze in harmonie bracht met
de principes van de wetenschap. De Islam stelt een levende God voor, Die met Zijn dienaren
communiceert zoals Hij dat in het verleden deed. Hij is degene die Eeuwig is, Almachtig,
Alwetend en de Schepper van alle dingen.
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In dit nummer van Al-Islaam komen bovengenoemde onderwerpen aan bod. Ook worden
antwoorden gegeven op de meest voorkomende vragen, twijfels en bezwaren met betrekking
tot het bestaan van God en religie. Of u nu in God gelooft of niet, of u in het nut van religie
gelooft of niet, sommige vragen zijn gewoon zo groot dat ze ons allen dwingen existentieel
na te denken. Getracht is om alle algemene onderwerpen welke de moderne gedachten thans
boeien te verenigen in deze aantrekkelijke veelomvattend editie. Wat voor intellectuele of
opvoedkundige achtergrond de lezer ook heeft, een geloof, of een atheïstische of agnostische
denkwijze, dit nummer biedt hem stellig iets van zijn gading en richt zich dus tot een breed
lezerspubliek.
Dit geldt ook voor jongeren die zich gemakkelijk laten misleiden. Levend in een seculiere
wereld, komen leerlingen al op zeer jonge leeftijd in aanraking met atheïstische ideeën en
wordt hen op school geleerd lang gekoesterde geloofsovertuigingen in twijfel te trekken. Dit
nummer van Al-Islaam introduceert het concept God op een heldere wijze vanuit Islamitisch
perspectief en beantwoordt fundamentele vragen over God en religie die in de gedachten van
jongeren kunnen opkomen.
In dit blad zal de lezer over de onderstaande onderwerpen kunnen lezen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“De noodzaak van religie”.
“Hoe weerleggen wij de bezwaren tegen religie?”
“Wat is het verschil tussen natuurlijke goedheid en religieuze vroomheid”.
“Bewijs voor het bestaan van God”.
‘The Existence project’ en ‘The God Summit’.
“EEN SPECIAAL INTERVIEW met het wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor
Ahmad(aba)”.
“Waarom ik in de Islam geloof”.
“Koran-Wetenschap: Het bestaan van God?”.
“Voorspellingen uit de Heilige Koran bewijzen het bestaan van God, de Levende (Al-Hayy)
en Hij Die alles volledig doorgrondt (Al-Khabir)”.
“Enige profetieën van de Koran”.
“Veelgestelde vragen over God en religie”.
“Argumenten over het bestaan van God”.
Boekrecensie over het boek “Ten Proofs for the Existence of God”.
Boekrecensie over het boek “Revelation, Rationality, Knowledge & Truth”.
De heer Tom Cox, oud-lid van het parlement van het Verenigd Koninkrijk over “Het
voormalige Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vierde Khalifa (Kalief), Zijne
Heiligheid, Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh) en ‘Revelation, Rationality, Knowledge & Truth’”.
“Goddelijk teken over het boek ‘Revelation, Rationality, Knowledge & Truth’”.
Wereldwijde vooruitgang van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap 2021.
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Wij vertrouwen erop dat onze lezers over deze actuele thema’s veel interessante en waardevolle informatie in dit blad kunnen vinden en er voordeel uit kunnen behalen.
Uitleg omslag:
De duisternis staat symbool voor de mensen die verder weg zijn geraakt van God. Door het
materialisme zijn zij zich niet bewust van de Ene Levende, Altijd- aanwezige God. De boom
staat symbool voor het geloof op aarde dat door God is gevestigd en vervolgens uitgroeit
in alle richtingen, in verschillende religies. Het kan ook betekenen; de stevige boom van de
religie die zijn volwassenheid heeft bereikt in de vorm van de Islam. En de takken met
groene bladeren staan symbool voor de levendige volgelingen die het voortbrengt.
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,
gelijkwaardigheid, eenheid en vrede.
Tot slot: Moge Allah, de Almachtige, de mensheid in de wereld beschermen en in staat
stellen deze mooie boodschap te begrijpen en erover na te denken, zodat de mensheid tot
bezinning kan komen en de wereld een hemelse verblijfplaats wordt.
Alle lof behoort tot Allah, de Heer der Werelden.
Met vriendelijke groet,
Redactie Al-Islaam
Colofon:
Hoofdredacteur: 			 Saeed Ahmad Jatt
Redactie: 					Ahmad Said Ikhlaf, Youssef Ikhlaf
Administratie:				Ahmad Said Ikhlaf
Tekstcontrole:				Mohammad Ahmad Tariq
Vormgeving: 				 Hamaad Akmal, Naseer Ahmed Arsalan
Distributie: 					 Azhar Naeem
PR Afdeling: 				Kashif Akmal
Website & Techniek:		 Ahsan Karim Mahmud, Hamaad Akmal
E-mail: 						alislaam@islamnu.nl
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'DE NOODZAAK VAN RELIGIE'
Vertaald door de heer Sha-ief
Habiboellah
De critici van religie in het algemeen
beschuldigen religie ervan achterhaald te
zijn, schadelijk voor het individu, schadelijk
voor de samenleving, een belemmering voor
de vooruitgang van de wetenschap, een bron
van immorele handelingen of gewoonten
en een politiek instrument voor sociale
controle.
Het wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya
Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid,
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba), de Vijfde
Khalifa (Kalief) zet in zijn toespraak uiteen
dat de critici van religie zich niet uitsluitend
beperken tot het maken van bezwaren tegen
religies, maar zich ook verzetten tegen het
concept van het bestaan van God.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba)
Khalifatul Masih V

mensen worden overgebracht; terwijl
vandaag de dag door middel van
de elektronische media en andere
communicatiemiddelen
dergelijke
kritiek aan vrijwel iedereen kan
worden verspreid en als gevolg
daarvan een aanzienlijk deel afstand
is gaan nemen van religie.”

Hij zegt: “In ons huidige tijdperk heeft
deze afkeuring van God veel grotere
proporties aangenomen dan in
vroegere tijden, met enorme hoeveelheden boeken die zijn geschreven
en nog steeds worden geschreven.
Bovendien is het in de moderne tijd
door elektronische middelen veel
gemakkelijker geworden om deze
kritiek op grote schaal bekend te
maken. In vroeger tijden zou het veel
tijd hebben gekost om iemands ideeën
en boodschap aan anderen over
te brengen en zou deze slechts aan
een minderheid van goed opgeleide

Verder zegt hij: “Veel andere mensen
hebben een afkeer gekregen van
religie omdat zij geloven dat deze in
haar huidige vorm slechts gebaseerd
is op legenden en fabels. Zo menen
zij dat religie geen plaats heeft in de
hedendaagse
materiële
en
ontwikkelde wereld en verwerpen zij het
concept van een God die een band met
mensen aangaat en beweren zij dat
godsdienst in strijd is met moderne
kennis en begrip.”
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Dit en meer wordt uitvoerig behandeld
in het artikel. Vragen passeren de
revue zoals:

• Verder, hoe verhoudt de Islam zich tot
andere religies en wat verlangt de religie
van de Islam van zijn volgelingen?

• Heeft religie niet tot veel geweld geleid?

• Wat geeft de Islam aan haar volgelingen?

• Wat is dat voor een God en religie Die
zoveel mensen in overstromingen heeft
doen verdrinken, in vuur heeft doen verbranden en Egyptische eerstgeborenen
heeft doen omkomen?

• Er wordt gezegd dat religie leven geeft, dus
de vraag is hoe?
• En wat is religie?

• Maar als critici geloven dat de wetenschap
superieur is, veel geavanceerder is en de
plaats van de religie inneemt, waarom heeft
de wetenschap dan tot veel grotere aantallen doden geleid dan de religie?
• Hebben de critici niet aan het dodental van
de Tweede Wereldoorlog gedacht?
• Waren het niet de wetenschappelijke
machines, apparatuur en uitvindingen
die hebben geleid tot ongeveer 60 tot 70
miljoen doden, onder wie onschuldige
vrouwen en kinderen? Werden niet hele
steden gereduceerd tot hopen as? Was dit
het gevolg van een religieuze oorlog?
• Pleit religie werkelijk voor wreedheid en
veroorzaakt het bloedvergieten? Of ontwikkelt zij in haar ware volgelingen grote
liefde en sympathie voor Gods schepping?

• In hoeverre heeft religie invloed op de menselijke vermogens?
• Wat verlangt religie van ons? Is het om
anderen voortdurend te onderdrukken?
• Wie anders kan vandaag de dag beweren
dat hij door God gezonden is dan de
Beloofde Messias(as)?
• Vervolgens, wat verlangt de Islam van
zijn volgelingen? En welke gunsten zullen
zij verkrijgen door haar leerstellingen te
volgen wanneer aan deze vereisten is
voldaan?
Klik hier om het volledige artikel te
lezen
Klik hier om de samenvatting te lezen
Gerelateerde artikelen:
• Hoe weerleggen wij de bezwaren
tegen religie?
Door Maulana Ataul Mujeeb Rashed,
Imam van de Londen Moskee.
• Wat is het verschil tussen natuurlijke
goedheid en religieuze vroomheid?
Door Hazrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul
Masih IV(rh)
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BEWIJS VOOR HET BESTAAN VAN GOD
(as)
DOOR HAZRAT MIRZA GHULAM AHMAD
Wij zullen nu de aandacht vestigen op de
voortreffelijke en onvergelijkelijke bewijzen
voor het bestaan van God die de Heilige
Koran heeft uiteengezet. Hij zegt:

Onze Heer is Hij die aan alles passende vermogens heeft geschonken en dit dan heeft
geleid naar het bereiken van zijn passende
doelen (20:51). Als we denken aan de strekking van dit vers en dan nadenken over de
gestalte en de vorm van de mens en alle
dieren op het land en in de zee, en de vogels,
dan zijn we onder de indruk van de macht
van God, Die aan alles zijn geschikte vorm
heeft gegeven. Dit is een omvangrijk onderwerp en wij willen er bij onze toehoorders op
aandringen er diep over na te denken. Het
tweede bewijs voor het bestaan van God dat
de Heilige Koran heeft uiteengezet is dat God
de uiteindelijke oorzaak van alle oorzaken is,
zoals wordt gezegd:

Uw Heer is de uiteindelijke oorzaak van
alle oorzaken (53:43). Als we zorgvuldig
waarnemen zien we dat het gehele heelal is
samenge¬bonden in een systeem van oorzaak
en gevolg. Dit systeem ligt ten grondslag aan
alle kennis. Geen deel van de schepping staat
buiten dit systeem. Sommige dingen vormen
de wortels van andere en sommige zijn
takken. Een oorzaak kan een hoofdoorzaak

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as)
De Beloofde Messias & Imam Mahdi

zijn of kan het gevolg zijn van een andere
oorzaak, welke op haar beurt het gevolg
kan zijn van weer een andere oorzaak,
enzovoorts. Nu is het in deze eindige wereld
niet mogelijk dat dit patroon van oorzaak en
gevolg geen grens zou hebben en oneindig
zou zijn. Wij worden gedwongen te erkennen dat het moet eindigen met een zekere
uiteindelijke oorzaak. De uiteindelijke
oorzaak is God. Het vers:
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Zet dit argument heel beknopt uiteen en
bevestigt dat het systeem van oorzaak en
gevolg bij God eindigt. Nog een bewijs voor
het bestaan van God dat in de Heilige Koran
wordt uiteengezet is:

Als zij niet onder het toezicht van een
Bewaker staan, hoe kan het dan dat zulk een
grootse organisatie gedurende talloze jaren
geheel zelfstandig blijft voortgaan? In de
Heilige Koran vestigt de Almachtige God
hierop de aandacht met de woorden:

Dit betekent dat de zon de maan niet kan
inhalen en de nacht, die een manifestatie van
de maan is, niet kan heersen over de dag,
die een manifestatie van de zon is. Geen van
beide kan zich buiten haar baan bewegen
(36:41). Als er geen Regelaar van dit gehele
systeem achter de schermen zou zijn, zou het
systeem tot chaos vervallen. Dit bewijs is erg
treffend naar de mening van astronomen. Er
zijn zoveel grote hemellichamen die door de
ruimte zweven dat de geringste verstoring in
hun bewegingen de ondergang van de gehele
wereld met zich zou brengen. Wat een
manifestatie van Goddelijke macht is het
dat deze lichamen noch botsen, noch van
snelheid veranderen, noch hun banen in de
geringste mate wijzigen, noch zij door hun
omwentelingen gedurende zulk een lange
periode zijn versleten, noch de werking
achter hun voortbeweging enige ongeregeldheid heeft gekend.

Kan er een twijfel zijn over het bestaan
van God, Die de hemelen en de aarde heeft
voortgebracht? (14:11). Hij heeft nog een
bewijs voor Zijn bestaan uiteengezet met de
woorden:

Al dat op de aarde is zal vergaan en alleen
het aangezicht van uw Heer, de Meester van
Glorie en Eer, zal voortbestaan (55:27-28).
Als we aannemen dat de aarde tot stukken
zou worden teruggebracht en de hemellichamen te gronde zouden gaan, en alles
door een ontploffing die ieder teken van deze
lichamen zou uitwissen zou worden achterhaald, erkent de rede toch, en acht een goed
geweten het noodzakelijk dat na al deze
verwoesting Iemand zou voortbestaan Die
niet aan verwoesting is onderworpen en
Die geen verandering kan ondergaan en Die
zou voortbestaan in Zijn oorspronkelijke
toestand. Die ene is God, Die al hetgeen sterfelijk is heeft geschapen en Zelf immuun
is voor sterfelijkheid. Nog een bewijs voor
Zijn bestaan dat God in de Heilige Koran
heeft uiteengezet is: God informeerde bij de
zielen:

12

Ben ik niet uw Heer? En zij antwoordden:
Inderdaad (7:173). In dit vers zet de
Almachtige God in de vorm van vraag en
antwoord de karakteristiek waarmee Hij de
zielen heeft bekleed uiteen, en deze is dat door
de eigen natuur geen ziel het bestaan van God
kan ontkennen. Zij die God ontkennen doen
dit omdat zij geen bewijs van Zijn bestaan
kunnen vinden overeenkomstig hun eigen
verbeeldingskracht. Toch erkennen zij dat
voor alles wat is geschapen, er een Schepper
moet zijn. Niemand in de wereld is zo dwaas
dat als hij ziek wordt hij volhoudt dat er geen
oorzaak voor zijn ziekte is. Als het systeem
van het heelal niet bestond uit oorzaak en
gevolg, zou het niet mogelijk zijn geweest het
tijdstip te voorspellen van een wervelstorm,
of van een zons- of maansverduistering, of te
voorspellen dat een patiënt op een bepaalde
tijd zou overlijden of dat een ziekte in een
bepaald stadium door een andere ziekte
zou worden versterkt. Een geleerde dus, die
wetenschappelijk onderzoek verricht en het
bestaan van God niet erkent, doet dit in feite
wel indirect, want ook hij zoekt zoals wij, naar
de oorzaken van gevolgen. Dit is een soort
erkenning, hoewel deze niet volmaakt is.

Als bovendien iemand die het bestaan van
God ontkent door de een of andere methode
op zulk een wijze bewusteloos zou kunnen
worden gemaakt dat hij volledig onder de
controle van God zou staan, en alle fantasieën,
emoties en prikkels van zijn aardse leven opzij
zou zetten, zou hij in zulk een toestand het
bestaan van God bevestigen en niet
ontkennen. Hiervan wordt getuigd door
vooraanstaande deskundigen. Het vers dat
we hebben aangehaald duidt ook aan dat een
ontkenning van het bestaan van God slechts
een manifestatie is van dit aardse bestaan,
want de ware natuur van de mens bekent Zijn
bestaan ten volle.
Voor meer informatie verwijzen wij u
naar de link van het boek:
De Filosofie van de Islamitische Leer
Door Hazrat Mirza Ghulam Ahmad van
Qadian, de Stichter van de Ahmadiyya
Moslim Gemeenschap; Pagina’s 51 t/m 54;
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‘THE EXISTENCE PROJECT’ EN
‘THE GOD SUMMIT’
Door de heer Ahmad Said Ikhlaf en de
heer Youssef Ikhlaf
Wat is ‘The Existence Project'?
Sinds enige tijd heeft het wereldwijde
Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief, Zijne Heiligheid,
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba), ‘The
Review of Religions’ geleid in een richting
waarin er meer inhoud in het tijdschrift
moet komen met betrekking tot het
bestaan van God. Dit heeft geresulteerd
in de lancering van een speciale sectie
genaamd 'The Existence Project'.
The Review of Religions lanceerde daarom
enkele maanden geleden ‘The Existence
Project’. Dit project is dus gebaseerd op de
visie van Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza
Masroor Ahmad(aba) voor het tijdschrift
‘The Review of Religions’. Het doel van dit
project is te vervullen waarvoor de Stichter
van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde
Messias en Imam Mahdi(as) dit tijdschrift
begon, namelijk om het bestaan van God
te bewijzen.

De redactie van Al-Islaam heeft het genoegen
om de link naar deze sectie met onze lezers te
delen:
https://www.reviewofreligions.org/
tag/the-existence-project/
Wat is ‘The God Summit'?
Het is tijd voor ons om samen te komen als
nooit tevoren en de grootste vragen van ons
bestaan te behandelen.
De redactie van Al-Islaam is verheugd om ‘The
God Summit’ onder uw aandacht te brengen.
Dit tweedaagse programma was een onderdeel van ‘The Existence Project’. De tijd om
het onderwerp van de Almachtige God in het
middelpunt van de belangstelling te plaatsen.
Niet alleen werd er een stoel aangeboden
maar ook een podium want er waren vele
sprekers. Verhalen passeerden de revue
en de grootste vragen over het bestaan van
God werden beantwoord. Een internationale
groep van vooraanstaande experts en we-

‘The Existence Project’ wijdt een speciale
sectie op de website aan ‘The Existence
Project’ om alle zaken die verband houden
met het bestaan van God te onderzoeken,
van persoonlijke getuigenissen tot rationele
argumenten.
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uit dynamische vakgebieden (om hun bijdrage te leveren aan het online programma).
Zij behandelden alles, van argumenten voor
het bestaan van God tot spirituele ervaringen.
Amer Safir, de hoofdredacteur van het tijdschrift ‘The Review of Religions’ zei: “Het
wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya
Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief,
Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor
Ahmad(aba) heeft de volgende uitspraak van
de Stichter van de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap, Hazrat Mirza Ghulam
Ahmad, de Beloofde Messias en Imam
Mahdi(as) bij vele gelegenheden geciteerd:
“De belangrijke missie waarvoor
God mij heeft aangesteld is het
wegnemen van de vervreemding die
is ontstaan tussen een mens en zijn
Schepper en het herstellen van een
relatie van liefde en oprechtheid
tussen de mens en zijn Heer.”
De God Summit (een tweedaags programma
van ‘The Existence Project’) werd goedgekeurd door Zijne Heiligheid, Hazrat
Mirza Masroor Ahmad(aba) om in de loop van
één weekend een uniek platform te bieden
voor een internationale discussie over dit
onderwerp.
Kunt u niet wachten om ‘The God
summit’ terug te bekijken? Of om
gedeelten daarvan te bekijken? Kijk
dan snel verder op de volgende link:
https://www.reviewofreligions.org/
god-summit
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LANCERING VAN ‘THE EXISTENCE PROJECT’ – EEN
SPECIAAL INTERVIEW MET HET WERELDWIJDE HOOFD
VAN DE AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP
Vertaald door de heer Nabeel Ahmad
Siddiqie
6 maart 2021

hebben bij het lezen van de gezegende
woorden van Zijne Heiligheid(aba), die vervuld
zijn met immens inzicht, wijsheid en kennis.

Syed Amer Safir, Verenigd Koninkrijk –
Hoofdredacteur & Manager van het tijdschrift “The Review of Religions”
The Review of Religions lanceert ‘The
Existence Project’. Dit is gebaseerd op de
visie van Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza
Masroor Ahmad(aba), voor The Review of
Religions om het doel te vervullen waarvoor
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as), de Beloofde
Messias(as) dit tijdschrift begon – om het
bestaan van God te bewijzen.
Het Existence Project zal een speciale sectie
zijn welke is gewijd aan het onderzoeken
van alle zaken die verband houden met het
bestaan van God, van persoonlijke
getuigenissen tot rationele argumenten.
Als onderdeel van de lancering van deze
nieuwe sectie, zijn wij vereerd om een
speciaal interview te presenteren met
Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor
Ahmad(aba), Khalifatul Masih V [5e Opvolger
van de Beloofde Messias(as)] en Wereldwijde
Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.
Onlangs heb ik de gezegende kans gehad
om Zijne Heiligheid(aba) verscheidene vragen
te stellen met betrekking tot God. Sommige
vragen zijn theoretisch van aard en sommige
hebben betrekking op de persoonlijke

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba)
Khalifatul Masih V

ervaringen van Zijne Heiligheid(aba). Ik hoop
en bid dat de lezers enorm veel baat zullen
Enkele interessante fragmenten uit het
interview met Zijne Heiligheid Hazrat
Mirza Masroor Ahmad(aba)
Amer Safir: Uwe Heiligheid, als ik
vragen mag, kunt u zo vriendelijk zijn
om te vertellen hoe u persoonlijk met
God communiceert?
Hazrat Mirza Masroor Ahmad,
Khalifatul Masih V(aba):
Door gebeden of een droom, of op de een of
andere manier, plaatst Allah in mijn hart wat
er zou moeten gebeuren. Dit informeert mij dat
dit van Allah de Almachtige komt en de beste
actie is om te ondernemen. Soms is het in
gebeden, soms is het een gevoel in het hart en
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soms zie ik een droom en kom ik erachter dat
dit van Allah is. Soms is het een gevoel dat zo
nadrukkelijk in mijn hart is geworteld van
Allah of dat herhaaldelijk naar voren komt
tijdens het gebed, dat het mij het sterke
besef geeft dat het Gods wil is. Ik zeg niet dat
ik openbaring ontvang, maar soms
informeert Allah mij door middel van een
Koranvers, en weet ik dat de kwestie van
Allah komt door de betekenis en interpretatie
ervan.
Amer Safir: Uwe Heiligheid, ervaart u
kashf (visioenen)?
Hazrat Khalifatul Masih V(aba): Soms,
als ik voor een persoon bid, verschijnt hun
gezicht voor mij tijdens de gebeden. Ik kan
niet zeggen dat dit noodzakelijkerwijs een
kashf is of dat ik een kashf heb gezien, maar
er ontwikkelt zich een speciale toestand in
gebeden.
Amer Safir: Uwe Heiligheid, ik was
geïntrigeerd toen u eens in een preek
zei dat wanneer mensen de Beloofde
Messias(as) kwamen ontmoeten, hem
soms een visioen werd getoond door
Allah de Almachtige met betrekking
tot hun toestand. Uwe Heiligheid,
als mensen u komen ontmoeten,
informeert God de Almachtige u dan
ook over de toestand van die persoon?
Hazrat Mirza Masroor Ahmad,
Khalifatul Masih V(aba):
Dit is mogelijk, maar soms zie ik het alleen
door het gelaat van een persoon te lezen. Soms
informeer ik iemand iets over hen of wat er
zal gebeuren, en zij denken dat ik daarover
ben geïnformeerd door Allah, terwijl ik het
alleen weet door hun gezicht te lezen, door
hun lichaamstaal of door algemene of losse

observatie afleiden. En soms informeert
Allah mij in mijn hart over een persoon of
over een ernstige ondeugd of tekortkoming
in hen en dit ontwikkelt dan een gevoel van
diepe afkeer in mijn hart.
Amer Safir: Uwe Heiligheid, als ik vragen
mag, kunt u uw persoonlijke ervaringen
met God of over het aanvaarden van
gebeden vertellen?
Hazrat Mirza Masroor Ahmad,
Khalifatul Masih V(aba):
Van kinds af aan, toen ik 12 of 15 was, bad ik en
soms werden mijn gebeden binnen 15 minuten
aanvaard. Op school bad ik voor mijn studies
en Allah luisterde naar mijn gebeden en kon ik
zo slagen. Ik aarzel om mijn eigen ervaringen
te delen omdat het niet in mijn aard ligt. Ik
verwijs er over het algemeen indirect naar in
mijn preken, enz., maar ik probeer het niet
direct over te leveren. Het feit is dat de Beloofde
Messias(as) heeft gezegd dat het Allah is die
iemands vrome wensen vervult en dromen laat
zien en dit is het besluit van Allah en niet van
wege iemands vroomheid. Het zijn niet iemands
eigen kwaliteiten of prestatie die dat mogelijk
hebben gemaakt, het is eerder de genade van
Allah.
'Allah is het licht van de hemelen en de
aarde.' (de Heilige Koran 24:36)
Ik zag deze woorden in mijn droom, waar ze
over de hele hemel geschreven waren, voor
zover ik kon kijken van de ene kant naar de
andere. Dit vergrootte mijn kennis en wijsheid
in de eigenschappen van Allah meer dan
voorheen.
Allah alleen weet alle dingen.
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Ik heb eerder vermeld dat ik in mijn gebed de
oplossing vind van Allah, voor het probleem
waarmee ik te maken heb, en Allah informeert
mij.
'Mensen zullen u helpen die Wij
vanuit de hemel zullen leiden.'

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba)
Khalifatul Masih V

Dit was een openbaring van de Beloofde
Messias(as). Ik zag deze woorden geschreven
in mijn droom en terwijl ik wakker werd,
sprak ik deze woorden uit. Ik bevond mij
misschien in een toestand tussen dromen en
wakker worden. Ik begreep dat dit betekende
dat Allah de Almachtige mij op buitengewone
manieren zou helpen. Zelfs vóór het Khilafat
schonk Allah de Almachtige mij Zijn hulp,
ongeacht de omstandigheden. Echter, na
Khilafat verleende Allah de Almachtige zijn
hulp op talloze en ontelbare manieren. Als ik
diep bezorgd was, liet Allah de Almachtige
mij de betekenis hiervan begrijpen en liet
mij het zien. De hulp en ondersteuning van
Allah werd permanent en Zijn hulp is constant
en altijd bij mij. De betekenis hiervan was
dat Allah Zijn hulp zou verlenen door zulke
mensen te sturen die Hijzelf zou aansporen
om mij te steunen. Op deze manier blijft
Allah de Almachtige mij Zijn hulp verlenen.
Klik hier om het volledige interview te
lezen
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WAAROM IK IN DE ISLAM GELOOF
DOOR HET VOORMALIGE HOOFD VAN DE AHMADIYYA MOSLIM
GEMEENSCHAP, DE TWEEDE KALIEF, ZIJNE HEILIGHEID,
HAZRAT MIRZA BASHIR-UD-DIN MAHMUD AHMAD(ra)
Er is mij gevraagd uiteen te zetten waarom
ik in de Islam geloof. Toen ik mijzelf deze
vraag stelde kreeg ik als antwoord dat ik om
dezelfde redenen in de Islam geloof als
waarom ik in iets anders geloof, d. w. z.
eenvoudig omdat het de waarheid is. Een
uitvoeriger antwoord is dat naar mijn
mening het centrale thema van alle godsdiensten het bestaan van God is en de relatie
van de mensen tot Hem, zodat de godsdienst
die erin kan slagen een ware band tussen
God en de mens te scheppen de ware moet
zijn. En de waarheid van een geloof is voorzeker voldoende grond om daarin te geloven.
De Islam maakt er aanspraak op dat de
Schepper van dit universum een levende God
is en dat Hij Zich heden ten dage op dezelfde
wijze aan Zijn schepselen openbaart als
Hij dat in bet verleden heeft gedaan. Deze
twee aanspraken kunnen op twee manieren
worden getoetst. Of God kan Zijn tekenen op
een directe wijze aan een Godszoeker openbaren of wij gaan in God geloven door de
bestudering van het leven van iemand aan
wie God Zich heeft geopenbaard. Door de
Goddelijke Genade behoor ik tot die groep
van mensen aan wie God Zich op een bovennatuurlijke wijze en op velerlei momenten
heeft geopenbaard. Ik heb geen behoefte
aan redenen om in de waarheid van de
Islam te geloven, omdat ik de waarheid van
de Islam in eigen persoon heb ervaren. Voor
die mensen die niet zo’n ervaring gehad
hebben wil ik voortgaan de gronden op te
sommen die naast mijn persoonlijke
ervaringen de redenen zijn geweest voor
mijn geloof in de Islam.

Hazrat Mirza Bashir-Ud-Din Mahmood
Ahmad(ra) | Khalifatul Masih II

Ten eerste
Ik geloof in de Islam omdat deze mij niet
dwingt allerlei zaken op gezag te aanvaarden
waarvan de som “godsdienst” wordt genoemd,
doch overtuigende bewijzen aandraagt, welke
zijn leerstellingen onderbouwen. Het bestaan
van God, het wezen van Zijn eigenschappen;
engelen; het gebed en zijn gevolgen; Goddelijke
openbaringen en hun werkingssfeer; aanbidding en de behoefte daartoe; de Goddelijke
wederopstanding en het leven na de dood;
hemel en hel; de Islam heeft een gedetailleerde
uitleg over al deze onderdelen gegeven en heeft
de waarheid met sterke argumenten, welke het
menselijke verstand bevredigen, bevestigd.
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De Islam verschaft mij niet alleen een geloof,
maar ook de zekerheid van de kennis, welke
mijn intellect bevredigt en mij dwingt de
behoefte aan een godsdienst te aanvaarden.
Ten tweede
Ik geloof in de Islam, omdat deze niet
alleen is gebaseerd op de ervaringen van
mensen die lang geleden zijn overleden,
maar omdat deze iedereen uitnodigt tot een
persoonlijk ervaren van datgene wat hij leert
en garandeert. De Islam maakt er aanspraak op
dat iedere waarheid op de een of andere wijze
op de proef kan worden gesteld en deze daardoor mijn verstand bevredigt.
Ten derde
Ik geloof in de Islam, omdat deze leert dat bet
woord van God en Zijn werken niet met elkaar
in botsing kunnen komen en daarom het conflict tussen wetenschap en godsdienst oplost.
De Islam vraagt mij niet de natuurwetten te
negeren en in dingen te geloven die daarmee in
strijd zijn. De Islam spoort mij juist aan de natuurwetten te bestuderen en er voordeel uit te
halen. De Islam leert mij dat de openbaringen
van God komen en dat Hij ook de Schepper van
het universum is. Er bestaat geen conflict tussen
hetgeen Hij doet en hetgeen Hij zegt. De Islam
nodigt mij daarom uit, ten einde Zijn openbaringen te begrijpen, Zijn werk te bestuderen en
ten einde de betekenis van Zijn werk te beseffen,
Zijn woord te bestuderen en bevredigt
derhalve mijn intellectuele wensen.

Ten vierde
Ik geloof in de Islam, omdat deze mijn natuurlijke verlangens niet wenst te vernietigen, maar
ze langs de juiste paden leidt. De Islam leidt mij
ook niet naar het niveau van een dier door mijn
verlangens onbeteugeld en ongecontroleerd
te laten en de Islam brengt mij niet tot het
niveau van een steen terug door mijn verlangens
geheel te onderdrukken. Maar de Islam is
meer gelijk een ervaren waterloopkundig
ingenieur die het oncontroleerbare water in het
gareel brengt door het te kanaliseren opdat het
grote en woeste gebieden bevloeit. De Islam
verandert mijn natuurlijke verlangens door een
juiste controle en leiding in hoge morele waarden. De Islam leert mij niet dat God, Die mij een
liefhebbend hart heeft gegeven, mij verbiedt
een levensgezel te kiezen. Of dat Hij u heeft
gezegend met een smaakzintuig en daardoor
met de mogelijkheid om heerlijk voedsel naar
waarde te schatten, maar u intussen verbiedt
zulk voedsel tot u te nemen. Integendeel, de
Islam leert mij om op een reine en juiste wijze
lief te hebben. De Islam staat mij toe gezond
voedsel te gebruiken, maar binnen redelijke
grenzen, opdat ik mij niet vol zou eten terwijl
mijn buurman honger lijdt. Door aldus mijn
natuurlijke verlangens in hoge morele
kwaliteiten om te zetten bevredigt de Islam
mijn menselijkheid.
Ten vijfde
Ik geloof in de Islam, omdat deze niet alleen
mij, maar de gehele wereld eerlijk en liefderijk
behandelt. De Islam leert mij niet alleen
mijn plichten te vervullen maar legt er nadruk
op dat ik dit ook doe tegenover ieder ander
mens en ding. De Islam verschaft mij
de juiste leiding om dit doel te bereiken.
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De Islam herinnert bijvoorbeeld aan de
rechten van ouders en de verplichtingen
welke de kinderen ten aanzien van hen
hebben. De Islam vermaant de kinderen
zich beleefd te gedragen. Aan de andere kant
gelast deze de ouders liefde en aanhankelijkheid tegenover hun kinderen en legt hun
de verplichting op hun kinderen goed op te
voeden, hun goede manieren aan te leren
en hun gezondheid na te streven. De Islam
heeft de kinderen tevens erfgenamen van hun
ouders gemaakt. Evenzo drukt de Islam de
echtgenoten een goede relatie op het hart
en eist van ieder van hen om achting voor de
behoeften en wensen van de ander te hebben.
Voorts dienen zij zich liefhebbend tegenover elkaar te gedragen. Dit is door de Heilige
Stichter van de Islam, Mohammed(s) prachtig
geïllustreerd, toen hij zei:
“Iemand die zijn vrouw overdag slecht
behandelt en haar gedurende de
nacht liefheeft, handelt in volledige
tegenstrijd met de schoonheid van de
menselijke natuur.”
Hij heeft ook gezegd:
“De beste onder u zijn diegenen die hun
vrouw het beste behandelen.”
Een van zijn andere uitspraken luidt:
“De vrouw is breekbaar als glas en
mannen dienen daarom vrouwen met
zachtheid en tederheid te behandelen
alsof zij zouden omgaan met een
glazen voorwerp.”
De Islam heeft extra aandacht geschonken aan
de opvoeding van meisjes.

De Heilige Profeet Mohammed(s) heeft gezegd:
“Iemand, die zijn dochter goed opvoedt
en haar een goede opleiding en vorming
verschaft,
verdient
daarmee
het
paradijs.”
Bovendien heeft de Islam dochters erfgenamen
van hun ouders gemaakt, zoals het geval is
met zonen. De Islam heeft ook fraaie regels,
die navolging verdienen, voor regeerders en
geregeerden. De Islam leert regeerders dat het
hun verleende gezag geen privébezit is, maar
hun is toevertrouwd en dat zij de verplichtingen
die dit met zich brengt dienen te vervullen
als rechtschapen en eerlijke mensen. Voorts
dienen zij bij het regeren het volk te raadplegen.
De Islam leert diegenen die geregeerd
worden dat de macht om hun regeerders te
kiezen een Goddelijk geschenk is en dat men
daarom alleen die personen moet laten regeren
die dit ook ten volle verdienen. En nadat men
personen met het gezag van de regeerder heeft
bekleed, dient men hun ook zijn volle medewerking te verlenen en men mag niet tegen hen
in opstand komen. Want indien men dit toch
doet betekent het dat men probeert te
vernietigen wat de eigen handen hebben
opgebouwd.
De Islam vermeldt ook de rechten en plichten
van de werkgever en de werknemer. De Islam
eist van de werkgever dat hij de werknemer
zijn volledige loon betaalt onmiddellijk na het
verrichte werk. En voorts dient hij niet neer
te kijken op diegenen die voor hem werken,
want zij zijn immers uw broeders wier welzijn
u is toevertrouwd door God en die uiteindelijk
verantwoordelijk zijn voor uw welvaart.
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Daarom dient u niet zo dom te zijn om te proberen diegenen te vernietigen die zichzelf
opwerpen voor uw eigen levensonderhoud
en die de basis van uw macht zijn. De Islam
eist van de werkman dat wanneer hij bezig
is een werk voor een ander uit te voeren hij
zijn verplichting eerlijk en met ijver nakomt.
De Islam zegt tot degenen die gezegend zijn
met een goede lichamelijke gezondheid en
kracht dat zij de zwakkeren noch mogen
onderdrukken, noch zich minachtend dienen uit te laten over diegenen die lijden onder
een lichamelijk gebrek, want dezen verdienen
eerder iemands medelijden dan iemands
verachting.

De Islam leert de rijken dat hun de plicht
is opgedragen naar de armen om te zien en
ieder jaar een veertigste deel van hun vermogen te besteden voor het verzachten van de
armoede en ellende, en voor de vooruitgang
van diegenen die dit niet kunnen betalen.

De Islam leert hen om geen misbruik te maken
van de onbekwaamheid van de armen door hen
geld te lenen tegen vergoeding van rente, maar
hen te helpen met giften en renteloze leningen.
Dit alles met de moraal dat rijkdom niet aan
iemand is gegeven om een luxueus en buitensporig leven te kunnen leiden, maar dat hij
deze dient te gebruiken voor de vooruitgang
van de gehele mensheid zodat hij in het hiernamaals de beste beloning verdient. Aan de
andere kant leert de Islam de armen om niet met
jaloersheid en afgunst naar datgene te kijken
dat aan andere mensen is gegeven, want deze
gevoelens verduisteren geleidelijk het verstand.
De Islam spoort de armen dan ook aan hun
aandacht te wijden aan het ontwikkelen van die
talenten waarmee God hen heeft gezegend zodat
zij vorderingen kunnen maken langs gezegende
paden. De Islam draagt de regering op om voor
de armen in de samenleving die tegemoetkomingen te verschaffen welke hun vooruitgang
bewerkstelligen en niet toe te staan dat alle
rijkdom en macht in enkele handen
geconcentreerd blijven.
De Islam herinnert diegenen van wie de voorvaders als resultaat van edele motieven roem
en eer hebben behaald dat het hun plicht is
om deze roem en eer te onderhouden en waarschuwt hen neer te zien op anderen die niet
op dezelfde wijze zijn gezegend, want God
heeft een ieder met gelijke rechten geschapen.
De Islam herinnert er aan dat God Die deze
zegeningen op hen heeft doen nederdalen,
anderen met nog grotere eer en roem kan
zegenen. En voorts dat wanneer zij hun
positie misbruiken en zich te buiten gaan
tegenover diegenen die niet op die wijze zijn
gezegend, zij de basis leggen voor toekomstige
overtredingen door diegenen tegen wie zij zich
nu te buiten gaan. Zij dienen daarom niet trots
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te zijn op het helpen van anderen om groot te
worden, want werkelijke grootheid behoort
hem alleen toe die probeert zijn gevallen
broeder tot grootheid te verheffen.
De Islam leert dat geen natie mag opstaan
tegen een andere natie, maar dat staten en
andere landen dienen samen te werken met
het doel de belangen van de gehele mensheid
te bevorderen. De Islam verbiedt bepaalde
landen en individuen zich met elkaar te
verenigen met het enige doel tegen andere
landen of individuen samen te zweren. Aan
de andere kant leert de Islam landen en
individuen verdragen met elkaar te sluiten
om elkaar van agressie te weerhouden, en om
met elkaar samen te werken om diegenen die
achter zijn te helpen met vooruitgang.

Kort gezegd vind ik dat de Islam voorwaarden van vrede en bemoediging verschaft
voor
mij en diegenen die het pad
willen betreden dat door de Islam is
voorgeschreven, wie zij ook mogen zijn en
waar zij zich ook mogen bevinden.
In welke maatschappelijke positie ik mij
ook bevind, ik vind dat de Islam nuttig en
heilzaam is voor mij en voor mensen die
ik niet ken en van wie ik zelfs nog nooit heb
gehoord, voor mannen en voor vrouwen, voor
jongeren en ouderen, voor de werkgever en
de werknemer, voor de rijke en voor de arme,
voor grote naties en voor kleine naties en
dat deze een betrouwbare en stevige relatie
tussen mij en mijn Schepper tot stand brengt.
Ik geloof in de Islam en hoe zou ik deze opgeven
en er iets anders voor in de plaats aanvaarden.
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KORAN-WETENSCHAP:
HET BESTAAN VAN GOD?
Door de heer Attaul Latief Verhagen
Volgens de Heilige Koran is het ultieme
doel van het leven van de mens om God te
leren kennen en hem te aanbidden. Zo staat
er in hoofdstuk 51, vers 57: “En ik heb de
djinn en de mensen slechts tot Mijn
aanbidding geschapen.” Dit artikel
zal trachten duidelijk te maken dat het
bestuderen van de wetenschap hieraan
bijdraagt. Voordat ingegaan wordt op de
relatie tussen de Koran en wetenschap, wordt
eerst een korte uitleg geven over de Koran. Zo
wordt uitgelegd dat de Koran het letterlijke
onveranderde woord van God is.
Vervolgens wordt ingegaan op verschillende
relaties tussen de Koran en wetenschap.
Om te beginnen wordt vermeld hoe de
Koran wetenschap promoot. De Koran leert
de mens namelijk dat aanbidding van God
inhoudt dat men goed moet zijn voor de
medemens en de Schepper moet leren
kennen. De bevordering van de wetenschap
is onderdeel van het bevorderen van het
welzijn van de medemens en middels het

bestuderen van de schepping door de wetenschap, leert men de Schepper beter kennen. Daarna wordt vermeld hoe de Koran de
toets van de wetenschap doorstaat en dat onbevooroordeelde studie van de schepping
tot de noodzaak van een Eerste Oorzaak zal
leiden, Die we God noemen. De Koran
bevordert de wetenschap o.a. door op te
roepen om te reflecteren over de oorsprong
van het universum en de oorsprong van het
leven.
Er worden ook diverse uitspraken van de
Heilige Profeet Mohammed(s) geciteerd die
stimuleren om kennis op te doen.
Vervolgens worden voorbeelden gegeven van
hoe wetenschappelijke ontdekkingen Koranverzen bevestigen. Zo sprak de Koran al
veertien eeuwen geleden al over de oerknal,
genetische manipulatie, nucleaire oorlogen
en gemotoriseerde voertuigen.
En ten slotte zal inzicht worden gegeven hoe
de Koran zelfs voorloopt op ontwikkelingen
in de huidige stand van de wetenschap, zoals
het einde van het universum en buitenaards
leven.
Geconcludeerd kan worden dat de Islam dus
een religie is waarbij vooruitgang in geloof
hand in hand gaan met vooruitgang in de
wetenschap.
Klik hier om het volledige artikel te
lezen.
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VOORSPELLINGEN UIT DE HEILIGE KORAN
BEWIJZEN HET BESTAAN VAN GOD
Door de heer Ahmad Said Ikhlaf
Niemand zou zich ooit kunnen voorstellen
dat een ongeletterd persoon, de Heilige
Profeet Mohammed(s) die 1400 jaar geleden
die in de woestijn in Arabië leefde en niet kon
lezen of schrijven, dergelijke wonderbaarlijke
gebeurtenissen, zoals hieronder vermeld,
kon voorspellen, die in de loop van de eeuwen
letterlijk in vervulling zijn gegaan en sommige
nog vervuld zullen worden. Het gaat boven
het menselijk voorstellingsvermogen om
zulke verbazingwekkende gebeurtenissen te
voorspellen. De enige denkbare bron is dat
deze voorspellingen alleen door God aan de
Heilige Profeet Mohammed(s) zijn geopenbaard. Deze voorspellingen zijn ook in de
Heilige Koran vermeld. De Heilige Koran is
een volmaakte leidraad voor de gehele mensheid en bevat dus ware en nauwkeurige voorspellingen over de toekomst. Het bestaan van
de Heilige Koran zelf en de voorspellingen
die erin worden vermeld is ook een ongeëvenaard en een krachtig bewijs van het
bestaan van een levende God.

ook in de toekomst vervuld zullen worden,
niet zomaar een kwestie van toeval.
Enkele voorspellingen
Milieuvervuiling

Verderf is gekomen over land en zee
door hetgeen de handen der mensen
hebben gewrocht… (Heilige Koran: 30:42)
Een van de interpretaties van het bovenstaande vers van de Heilige Koran is de
milieuvervuiling, veroorzaakt door de mens.
En die verspreidt zich zowel over land
als over zee als gevolg van onze eigen uitvindingen, d.w.z. chemische dampen in de
lucht door fabrieken, chemisch en nucleair
afval, enorm verkeer in de steden, olielozingen in de zee tot de ontbossing van
bomen en het ontstaan van een gat in de
ozonlaag zijn duidelijke getuigenissen van de
vervulling van deze voorspelling.

Het bestaan van de Heilige Koran is het
bewijs voor het bestaan van God, de Levende
(Al-Hayy) en Hij Die alles volledig doorgrondt (Al-Khabir). Zelfs als er geen ander
bewijs voor het bestaan van God zou zijn, dan
nog is het behoud van elk woord ervan 1400
jaar later alleen al voldoende om de Goddelijke oorsprong van de Heilige Koran vast
te stellen. Bovendien zijn de ontelbare voorspellingen in de Heilige Koran die tot op de
dag van vandaag in vervulling zijn gegaan en
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Global Village & Moderne
Communicatiesystemen
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as)
De Beloofde Messias & Imam Mahdi

En wanneer de mensen
verenigd, (Heilige Koran:81:8)

worden

Snelle transportsystemen, telefoon, satellietsystemen en internet hebben de mensheid
zo dicht bij elkaar gebracht dat het de waarachtigheid van de Heilige Koran bevestigd en
getuigenis aflegt voor het bestaan van God.
Voorspellingen door de Heilige Profeet
Mohammed(s) over een pest-epidemie:
AIDS
De Heilige Profeet Mohammed(s) zei in een
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)
Dit is de overlevering (Hadith) van de Heilige
Profeet Mohammed(s) 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
Ahmad, de Beloofde Messias en Imam
Mahdi(as) 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)

Het bestaan van God, de Levende
(Al-Hayy) en Hij Die alles volledig
doorgrondt (Al-Khabir)
Over het bestaan van God die door de
Islam gepresenteerd wordt, zei de Stichter
van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as), de Beloofde
Messias en Imam Mahdi het volgende:
“Ik kan met vol vertrouwen beweren
dat een ieder die zich inspant om
te schrijven ter verdediging van het
Wezen en het bestaan van de Allah, de
Almachtige, uiteindelijk geen andere
keuze zal hebben dan de God te aanvaarden die de door de Islam wordt
gepresenteerd. Want elke bladzijde
van het “Boek” van de Natuur getuigt
van Zijn (Gods) Wezen, en de mens
draagt van nature de stempel van
diezelfde God in zich.”
(Malfozaat Deel 1, pagina 80)
In een gedicht zegt de Beloofde Messias(as):
“Ziet, hoe duidelijk is het licht van God
is, Die de uiteindelijke Bron van alle
licht is; Het gehele universum wordt
een reflecterende spiegel; voor de
ogen om Hem waar te nemen.” (Ruhani
Khaza'in, deel 2: Surma-e-Chashm-e-Arya,
blz. 4)
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Het voormalige Hoofd van de Ahmadiyya
Moslim Gemeenschap, de Tweede Kalief,
Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Bashirud-Din Mahmud Ahmad(ra) schrijft in zijn
commentaar onder het vers 7:173:
“God heeft deze gedachte in de
natuur van de mens verankerd, opdat
hij daardoor vermaand wordt en een
weg zoekt naar zijn Maker.”
“The Holy Quran with English Translation
and Commentary” by Hazrat Mirza
Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad(ra), Deel 2,
blz. 1058;
De natuur is dus een reflectie van de schoonheid van God. De natuur als geheel is
geschapen, gevormd en geordend en wijst
naar een Schepper. En van nature is de ziel
op een wijze geprogrammeerd dat het weet
dat God bestaat.
Klik hier om het volledige artikel te
lezen
Door de heer Ahmad Said Ikhlaf

Voor meer informatie verwijst de
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u
naar de bijgaande linken:
Inleiding tot de studie van de Heilige Koran
door Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud
Ahmad(ra); “Enige profetieën van de Koran”;
pagina’s 125 t/m 129;
Divine attribute of Al-Khabir (The-All-Aware): Friday Sermon delivered by Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh) on 11th of april 2003
Al Khabir (The All-Aware):
Friday Sermon delivered by Hazrat Mirza
Tahir Ahmad(rh) on 18th of april 2003
Al Khabir (The All-Aware):
Friday Sermon delivered by Hazrat Mirza
Masroor Ahmad(aba) on 9th of may 2003
Al Khabir (The All-Aware):
Friday Sermon delivered by Hazrat Mirza
Masroor Ahmad(aba) on 16th of may 2003
Al Khabir (The All-Aware):
Friday Sermon delivered by Hazrat Mirza
Masroor Ahmad(aba) on 23th of may 2003
Al Khabir (The All-Aware):
Friday Sermon delivered by Hazrat Mirza
Masroor Ahmad(aba) on 30th of may 2003
Enige profetieën van de Koran
door Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud
Ahmad(ra)
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VEELGESTELDE VRAGEN OVER GOD EN RELIGIE
Door de heer Youssef Ikhlaf
Vragen over het concept van God in de Islam worden in dit artikel op een eenvoudige manier
beantwoord en uitgelegd.
Bestaat God? En als Hij bestaat, hoe ziet Hij er dan uit?
Geef een bewijs voor "het bestaan van God"?
Waarom verklaarde Einstein dat er een Schepper is?
Als we God niet kunnen zien, hoe kunnen we dan in Zijn bestaan geloven?
Zijn Profeten een bewijs van Gods bestaan?
Wat is de persoonlijke naam van God en wat betekent het?
Hoe wordt God herkend?
Luistert God naar gebeden?
Heeft God het universum geschapen of is het bij toeval ontstaan? Is God
eeuwig? Wat is eeuwig, het universum of zijn Wijze Schepper?
Heeft God het universum in zijn eentje geschapen of heeft Hij hulp
10.
		 gekregen
van iemand anders?
11.
Is de gedachte aan God geleidelijk ontstaan nadat de mensen vele goden
aanbaden of andersom?
12.
Hoeveel eigenschappen van Allah zijn er beschreven in de Heilige Koran?
Waarom is gebed tot God noodzakelijk?
13.
God houdt van ons en zorgt voor ons. Waarom worden dan onschuldige
14.
mensen, waaronder kinderen, gedood bij natuurrampen? Wanneer er
hongersnood, overstromingen, aardbevingen of cyclonen zijn, worden
velen gedood. Waarom?
Wat is het doel van het leven van de mens?
15.
We willen spiritueel zijn, waarom zouden we georganiseerde religie
16.
		 volgen?
Waarom wenden mensen zich af van God en van het geloof?
17.
18.
Hoe weten we dat God met ons communiceert of tot ons spreekt? En hoe
kunnen we onderscheiden dat het niet onze eigen gedachten zijn?
19.
Is God een Hij
Wat is de Kalimah Shahadah?
20.
Hoe verhoudt de Islam zich tot de wetenschap?
21.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Het artikel ‘Veelgestelde vragen over God en religie’ beantwoordt al deze vragen.
De antwoorden zijn nuttig voor jong en oud. De lezer kan het artikel ‘Veelgestelde vragen over God en religie’ vinden door op de link te klikken onder deze introductie.
Het artikel behandelt voornamelijk de kwestie over het bestaan van God vanuit het oogpunt van rationele argumenten. De Stichter van de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias en Imam
Mahdi(as) heeft aan de wereld de levende God van de Islam gepresenteerd; een God die
bestaat en nog steeds spreekt. Allah is de naam van het Ene, Opperwezen dat ook
bekend staat als God in andere religies. Dit artikel zal leiden tot een beter en verlicht begrip van de Schepper, wat de zoeker naar waarheid zal helpen in zijn zoektocht naar
God en dit zal de gelovige ook helpen tot een betere aanbidding van Allah. Dit artikel is
ook nuttig om de vele vragen over God, waar de mensheid behoefte aan heeft, in het
bijzonder in het Westen.
Klik hier om het volledige artikel te lezen.
Artikel: Argumenten voor het bestaan van God
Door de heer Saeed Ahmad Jatt, Missionaris van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap
Nederland
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BOEKRECENSIE OVER HET BOEK
“TEN PROOFS FOR THE EXISTENCE OF GOD”
Door de heer Ahmad Said Ikhlaf
Het voormalige Hoofd van de Ahmadiyya
Moslim Gemeenschap, de Tweede Kalief,
Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Bashir-udDin Mahmud Ahmad(ra) heeft tien sterke
argumenten uiteengezet die in de Heilige
Koran te vinden zijn om aan te tonen dat het
bestaan van God met volledige zekerheid en
op een onweerlegbare manier kan worden
bewezen.

De zoektocht naar de waarheid over het
bestaan van God is een van de belangrijkste
streven van de menselijke geschiedenis en
vormt de basis waarop andere essentiële
vragen over het leven kunnen worden
onderzocht. Waar komen wij vandaan?
Waarom zijn wij hier? Hebben onze
levens een doel? Wat gebeurt er met
ons na onze dood?

In zijn boek, getiteld ,‘Ten Proofs for the
Existence of God’ worden 10 argumenten
over het bestaan van God behandeld:
Een gemeenschappelijke
• 1ste Bewijs:
					overeenkomst van alle
					wereldreligies
• 2de Bewijs:
Getuigenis van de
					rechtvaardigen
Menselijke natuur &
• 3de Bewijs:
					moraliteit
Waar komen wij vandaan?
• 4de Bewijs:
					(De Oorzaak van alle
					oorzaken)
De volmaakte schepping?
• 5de Bewijs:
Nederlaag, vernedering en
• 6de Bewijs:
					vernietiging van de
					vijanden?
Overwinning voor de
• 7de Bewijs:
					gelovigen
Het aanvaarden van het
• 8ste Bewijs:
					gebed
Openbaring (God spreekt)
• 9de Bewijs:
					en voorspellingen
• 10de Bewijs: Een ware zoeker naar de
					Waarheid

Hazrat Mirza Bashir-Ud-Din Mahmood
Ahmad(ra) | Khalifatul Masih II

Sinds het begin van deze zoektocht zijn er
oceanen van inkt over dit onderwerp
geschreven en is er niet minder bloed
vergoten bij het zoeken naar antwoorden op
de vraag of God bestaat. Van de primitieve
geloofssystemen van onze vroege voorouders
tot de hoogontwikkelde religies van de hedendaagse wereld, gaat het streven naar een
oppermachtig, volmaakt en transcendente
Wezen tot op de dag van vandaag door,
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zoals de filosofische onderzoeken van figuren
als Thomas van Aquino.
Op zoek naar antwoorden op deze vraag
schreef Zijne Heiligheid Hazrat Mirza
Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad(ra), een kort
essay voor het tijdschrift Tashheez-ul-Azhan
dat in maart 1913 werd gepubliceerd onder
de titel Das Dalail Hasti Bari Ta'ala. Het
werd later gereproduceerd in het eerste
volume van Anwar-ul-‘loom. Onlangs werd
een Engelse vertaling van dit essay
gepubliceerd
door de Fazle Umar
Foundation in de vorm van een boek
met de titel Ten Proofs for the Existence
of God. In dit boek wendt Zijne Heiligheid
Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud
Ahmad(ra) zich tot één van de meest
fundamentele uitgangspunten van het
atheïsme – “Als God bestaat, waarom
kunnen wij Hem dan niet zien?” - om
zijn eigen onderzoek naar deze vraag op zich
te nemen.
Daarom begint Zijne Heiligheid Hazrat
Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad(ra)
met het aantonen door middel van rede
en logica dat het inzicht alleen niet de uiteindelijke bepaler van de waarheid is, maar
veeleer dat de mens in staat is dingen en
informatie vast te stellen door middel van
de andere vijf zintuigen en ook door zulke
zaken als intelligentie en intuïtie. Nadat hij
de onwaarheid van deze bewering heeft aangetoond, wendt Zijne Heiligheid Hazrat
Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad(ra)
zich vervolgens tot de verzen van de Heilige
Koran om tien argumenten aan te voeren ter
ondersteuning van het geloof in het
bestaan van God. Sommige van de bewijzen
die hij aandraagt zijn qua aard en inhoud
vergelijkbaar met de gevestigde argumenten
die theïsten al eeuwenlang gebruiken.

Anderen zijn uniek voor de Heilige Koran.
Het eerste argument dat hij aanvoert ter
ondersteuning van de waarheid van Gods
bestaan, is dat alle grote religies van de
wereld voortkomen uit een geloof in het
bestaan van één God en de universaliteit
van dit geloof toont aan dat het alleen
door God Zelf geopenbaard kon zijn. Zijne
Heiligheid Hazrat Mirza Bashir-ud-Din
Mahmud Ahmad(ra) schrijft:
“In werkelijkheid zijn alle wereldreligies het eens over het bestaan van
een Wezen dat de Schepper van het
universum is. Hoewel er verschillen
kunnen zijn in leerstellingen en opvattingen als gevolg van geografische
en omstandige verschillen, aanvaarden alle religies universeel het
bestaan van God, zelfs als zij van
mening verschillen over de details,
zoals een interpretatie van Zijn
eigenschappen.”

Hieruit gebruikt Zijne Heiligheid Hazrat
Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad(ra) ook
andere soortgelijke vormen van bewijs uit de
Heilige Koran, zoals de belofte van Goddelijke
hulp voor alle boodschappers en profeten,
evenals de waarheid en vervulling van openbaring om aan te tonen dat God bestaat. Een
van de meer gebruikelijke argumenten die hij
aanvoert, is dat de ingewikkelde complexiteit
van ons universum en het idee dat zoiets
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goed geordend, functioneel en prachtig is
moet worden gezien als onomstotelijk bewijs
van een Schepper. Wanneer hij het vijfde
bewijs aanvoert, vat hij dit argument in de
volgende bewoordingen samen:

Op deze manier is Tien Bewijzen voor het
Bestaan van God een krachtig, overtuigend
en uitdagend boek dat de lezer ertoe zal
brengen zich opnieuw te wenden tot een van
de meest fundamentele vragen van het leven

“Laten wij even veronderstellen dat
de aarde toevallig uit de materie is
voortgekomen en dat de mensheid
zijn oorsprong vindt in toeval, maar
zelfs dan, wanneer men naar de
menselijke schepping kijkt, is het
onmogelijk om te concluderen dat
zo'n perfecte oorsprong zou kunnen
voortkomen uit een willekeurige
oorzaak.”

Klik hier om de samenvatting van het
boek "Ten Proofs for the Existence of
God" in het Nederlands te lezen.
Klik hier om het boek “Ten Proofs for
the Existence of God” (in het Engels)
te lezen.
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BOEKRECENSIE OVER HET BOEK
“REVELATION, RATIONALITY, KNOWLEDGE AND TRUTH”
Door de heer Youssef Ikhlaf en
Ahmad Said Ikhlaf
Dit boek is in 1998 geschreven door
Het voormalige Hoofd van de
Ahma diyya Moslim Gemeenschap,
de Vierde Kalief, Zijne Heiligheid,
Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh).
Dit boek, met een eerste druk van 150.000
exemplaren, wordt verspreid in meer dan 160
landen over de gehele wereld. Drie maanden
na verschijning, werd dit bijna 800 pagina’s
tellend Engels boek reeds bestempeld als
“het beste boek van deze eeuw…”
Korte inhoud van dit boek:
• Aard van openbaring en de toekomst ervan
• De goddelijke openbaring en rationaliteit
• Oorsprong van het leven - verschillende
theorieën en stellingen
• De toekomst van het leven hier op aarde
• Organische systemen en evolutie
• De Heilige Koran over buitenaards leven
• Genetische manipulatie
• Het AIDS virus
• en vele andere onderwerpen
‘Revelation, Rationality, Knowledge and
Truth’ (‘Openbaring, Rationaliteit, Kennis en
Waarheid’) werd oorspronkelijk geschreven
in het Engels en werd vervolgens vertaald in
het Urdu en in het Arabisch. Dit was het laatste
boek van het voormalige Hoofd van de
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vierde

Kalief, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Tahir
Ahmad(rh), en wat het best kan worden om
schreven als zijn meesterwerk waarin een
levenswerk is vervat. Het boek verkent het
religieuze denken en de rol van openbaring
door de verschillende tijden van de
menselijke beschaving heen. Het is een
uitvoerige thesis over het fenomeen van
openbaring in verschillende geloofsrichtingen en tracht het bestaan van
God te beargumenteren door middel van
rationaliteit.
Achtergrond
Dit boek was een verdere ontwikkeling
van een lezing die Zijne Heiligheid, Hazrat
Mirza Tahir Ahmad(rh), de Vierde Kalief in
Zwitserland hield. In Zürich in 1987 nodigde
professor
Karl
Henking,
professor
Volkenkunde, aan de Universiteit van
Zürich, Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh),
de Vierde Kalief, uit om een lezing te houden
over de Islam vanuit het Ahmadiyya perspectief. Op donderdag 14 juni 1987 om
20.15 uur werd de voorgestelde lezing
gehouden onder de titel “Rationaliteit,
Openbaring, Kennis, Eeuwige Waarheid”.
De studenten, duidelijk geïntrigeerd door
de titel, verdrongen zich voor de grote aula,
die zo vol raakte dat er extra maatregelen moesten worden getroffen in
een andere zaal met voorzieningen zoals
televisieschermen en luidsprekers.
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Hoofdthema's
Dit is een zeer divers en veelomvattend boek
waarin onderwerpen worden besproken
als het concept van openbaring in verschillende religies, geschiedenis van de
filosofie, kosmologie, buitenaards leven, de
toekomst van het leven op aarde, natuurlijke
selectie en de rol daarvan in de evolutie.
De nadruk ligt vooral op het vermogen van
de Heilige Koran om alle belangrijke
gebeurtenissen uit het verleden, het heden
en de toekomst vanaf het begin van
het universum tot het uiteindelijke einde
op de juiste manier te bespreken.
Ieder verschil tussen openbaring en
rationaliteit, religie en logica moet
irrationeel zijn. Als religie en rationaliteit
niet hand in hand gaan moet er beslist
iets verkeerd zijn tussen één van de twee.
Kunnen openbaringen een vitale rol spelen
in
menselijke
aangelegenheden?
Is
rationaliteit niet genoeg om de mens te leiden
met al zijn problemen? Ontelbare vragen als
deze zijn onderzocht met precieze aandacht.
Getracht is om alle algemene onderwerpen
welke de moderne gedachten thans boeien te
verenigen in dit aantrekkelijk veelomvattend
boek.
Wat voor intellectuele of opvoedkundige
achtergrond de lezer dan ook heeft, dit boek
biedt hem stellig iets van zijn gading aan.
Dit boek onderzoekt vele verschillen en
behandelt vele onderwerpen inclusief het
concept van openbaringen in verschillende
religies,
geschiedenis
van
filosofie,
kosmologie, buitenaards leven, de toekomst
van het leven op aarde, natuurlijke selectie

en haar rol in de evolutie. Het beargumenteert met zorg de komst van de
Messias en andere universele hervormers,
verwacht door verschillende religies.
Het draagt bij tot onomstotelijk sterke
logische en wetenschappelijke bewijzen; de
Heilige Koran deinst niet terug voor een
kritisch rationalistisch onderzoek.
Het zal moeilijk zijn een lezer te vinden wiens
vragen niet naar tevredenheid beantwoord
zullen worden. Wij hopen dat de meeste
lezers zullen getuigen dat dit boek zich
onderscheidt van andere boeken - misschien
is het wel het grootste literaire succes van
deze eeuw.
Reikwijdte en impact van het boek
Het boek is een argument voor het bestaan
van God. In de eigen woorden van de auteur1:
“Om een lang verhaal kort te maken,
verzoeken wij de lezer zich te realiseren dat zelfs als de schepping
van het universum en de daaropvolgende evolutie van het leven daadwerkelijk een triljoen jaar geleden
zou zijn begonnen, het nog steeds
wiskundig onmogelijk zou kunnen
zijn voor de evolutie om (uit zichzelf)
het stadium van de mens te bereiken.”
Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Tahir
Ahmad(rh), de Vierde Kalief beoordeelt ook
het atheïstische argument dat door professor
Richard Dawkins naar voren wordt gebracht,
met name in zijn boek ‘The Blind Watchmaker’. In het hoofdstuk getiteld 'The 'Blind
Watchmaker' Who Is Also Deaf and Dumb’2,
betoogt Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Tahir
Ahmad(rh), de Vierde Kalief dat Richard
Dawkins de complexiteit in biologische
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structuren en het onmiskenbare doel achter evolutionaire veranderingen volledig over het
hoofd heeft gezien.
Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh) schrijft:
“Het is onuitstaanbaar dat professor Dawkins met zijn vinger wijst naar een
gewone principe3 (natuurlijke selectie), zonder persoonlijke identiteit, om
de godheid te zijn - een principe dat doof, stom en blind is, en geen fysiek
of spiritueel bestaan heeft. Dat is zeer zeker niet de Schepper. Als professor
Dawkins volhardt in zijn ontkenning van het bestaan van een Schepper,
terwijl hij niet het recht heeft om deze te vervangen door een principe
(natuurlijke selectie), dan heeft hij wederom slechts twee logische opties. Of
hij moet toegeven dat de schepping bestaat, maar hij er niet in geslaagd is om
de Schepper te identificeren; of hij moet verkondigen dat er geen Schepper is,
maar dat de schepping bestaat. Dit zou hetzelfde zijn als te zeggen dat het boek
‘The Blind Watchmaker’ bestaat, maar dat er nooit een professor Dawkins is
geweest die het geschreven heeft!”4
We hebben het gehad over de natuurlijke selectie in de evolutieproces die door God is geleid.
Maar wat was het beginpunt? Hoe is alles begonnen? Na de Bigbang was er ultieme chaos.
Het leven en de harmonie in het universum ontstond hieruit. Was dit toeval of was dit een
ge-plande proces van de Schepper? Kortom: En was het toeval of was het de Schepper die
achter de Schepping zit?
De auteur, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh), de Vierde Kalief benadrukt op
on-weerlegbare wijze dat het onmogelijk is dat het universum is gecreëerd door blinde toeval.
Hij citeert in een ander hoofdstuk van zijn boek ‘A Game of Chess or a Game of Chance!’5
professor Edwin Conklin, een eminent bioloog aan de Princeton University. De kans
dat al het leven is ontstaan door blinde toeval heeft professor Edwin Conklin als volgt
geformuleerd:
“De waarschijnlijkheid dat het leven door toeval is ontstaan, is vergelijkbaar
met de waarschijnlijkheid dat het Unabridged Dictionary (een complete
woordenboek) het resultaat is van een explosie in een drukkerij.”6
Verder gaf Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh), de Vierde Kalief bewijs dat één
van de grote Griekse filosofen, Socrates, buitengewoon boven anderen uitstak in zijn eigen
morele integriteit en in zijn kracht om voor de waarheid op te komen. Socrates wijdde zijn
leven ook in dienst aan de Schepper. Hij betoogde dat Socrates een profeet van de God was.
Socrates verwees ook vaak naar God in het enkelvoud in tegenstelling tot het meervoud. Hij
was duidelijk een monotheïst.
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Voor meer informatie verwijst de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u naar het
boek.
Revelation, Rationality, Knowledge & Truth
Bronnenlijst:
[1] https://www.alislam.org/library/books/revelation/part_5_section_10.html
[2] https://www.alislam.org/library/books/revelation/part_5_section_13.html
[3] Professor Dawkins schreef in zijn boek ‘The Blind Watchmaker’ over ‘natuurlijke selectie’
die de drijfveer is van evolutie. Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh), de Vierde
Kalief reageerde in zijn hoofdstuk ‘The 'Blind Watchmaker’ Who Is Also Deaf and Dumb’
door te zeggen dat het slechts een poging is van professor Dawkins een voor hem onbekende
bewuste Schepper (God) te vervangen met onbewuste blinde krachten van de natuur
(een onbewust blindprincipe van het Darwinisme). Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Tahir
Ahmad(rh), de Vierde Kalief zegt hierover: “Alleen die geleerden kunnen het eens zijn met
deze stelling die, ondanks hun grote kennis en toewijding aan de rationaliteit, deze even
terzijde schuiven om te ontsnappen aan de werkelijkheid van God.”
[4] https://www.alislam.org/library/books/revelation/part_5_section_13.html
[5] https://www.alislam.org/library/books/revelation/part_5_section_10.html
[6] KORNTELD, E.C. (1968) God—Alpha and Omega. In: The Evidence of God in An
Expanding Universe, by Monsma, J.C. Thomas Samuel Publishers, Bombay, p.174
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TOM COX OVER ZIJNE HEILIGHEID, HAZRAT MIRZA TAHIR
AHMAD, KHALIFATUL MASIH IV(RH) EN “REVELATION,
RATIONALITY, KNOWLEDGE & TRUTH”
Door de heer Youssef Ikhlaf en de
heer Ahmad Said Ikhlaf
Grote eerbetuigingen
Vele eminente geleerden die het boek
‘Revelation, Rationality, Knowledge and
Truth’1 gelezen hebben, brachten grote eerbetuigingen aan zowel het werk als aan de
auteur; een man van God, Zijne Heiligheid,
Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh), het voormalige Hoofd van de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap, de Vierde Kalief. Hieronder
de transcriptie van de toespraak van de
geachte heer Tom Cox, parlementslid voor
Tooting.

groot voorrecht en een grote eer om
vandaag de gelegenheid te krijgen
hier een eerbetoon te brengen aan
een werkelijk uitzonderlijk en uniek
persoon onder ons.

De geachte Tom Cox brengt een grote
eerbetuiging aan Zijne Heiligheid,
Hazrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul
Masih IV(rh) en zijn werk ‘Revelation,
Rationality, Knowledge and Truth’
De geachte heer Tom Cox was lid van het
parlement van het Verenigd Koninkrijk
(1974-2005). Op zaterdag 1 augustus
19982 tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in
Islamabad, Tilford, Surrey, verklaarde de
heer Tom Cox in een toespraak3 terwijl
hij zich wendde tot Zijne Heiligheid, Hazrat
Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih IV(rh):
“Het internationale Hoofd, broeders
en zusters, het is mij als parlementslid van het Verenigd Koninkrijk, als
vriend van de Ahmadiyya Gemeenschap in dit land en wereldwijd, een

Ik heb het over Hazrat Mirza
Tahir Ahmad(rh), het Hoofd van de
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap
van dit land en in de rest van de
wereld. Ik ken u, meneer, al een aantal
jaren en ik koester de hoffelijkheid,
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de vrijgevigheid en de charme die u
mij altijd hebt betoond. Dat zijn mijn
persoonlijke herinneringen die ik
altijd zal koesteren, en ik denk dat
vandaag niet de juiste gelegenheid is
om ze in detail te bespreken, toch zijn
ze heel bijzonder voor mij. Ik herinner
mij vooral mijn bezoek aan Qadian en
uw vriendelijkheid voor mij tijdens
mijn bezoek.
Ik wil het hebben over u, de man;
een man met vele talenten en uiteenlopende expertise, een man met kennis
en ervaring van geneeskunde en
wetenschap, een filosoof, arts en
dichter.
Inderdaad
een
echte
encyclopedie en veelzijdig geleerde
op een onderscheidende wijze zoals in
het geval van Aviccena en Averroes uit
de elfde en twaalfde eeuw. Naast deze
encyclopedische kennis op verschillende gebieden onderscheidt u zich
van alle anderen in het diepgaand
en grondig begrip van de leer van de
Islam zoals die in de Koran is
neergelegd.
Uwe heiligheid! U hebt dit begrip
en kennis op veelzeggende wijze gebruikt in veel van uw bijeenkomsten
en in vele van uw boeken, of we nu ‘Het
antwoord van de Islam op hedendaagse
vraagstukken’,
‘Absolute
recht vaardigheid’, of ‘Moord in de
naam van Allah’ lezen: een beeld van
de ware Islamitische visie komt naar
voren. Een Islam die alle hedendaagse
problemen oplost met gelijkwaardigheid en sympathie. Rechtvaardigheid
die gebaseerd is op gelijkwaardigheid
en bovenal, een Islam die geen element

van dwang kent.
Een tolerante Islam die verzoening
en een naast elkaar bestaan biedt
aan alle mensen, ongeacht hun ras,
godsdienst of geloofsovertuiging. Een
beeld en een visie die zeer gewenst zijn,
maar die jammer genoeg zeldzaam is
in onze wereld van vandaag.
Uwe heiligheid, de verhouding tussen
openbaring en rede is inderdaad een
van de meest diepgaande besproken
onderwerpen in de geschiedenis
van het menselijk denken. Het is een
onderwerp waarover al meer dan
2000 jaar wordt gedebatteerd en dat
nog niets van zijn fascinatie verloren
lijkt te hebben. Lieden als Wilberforce
en Elwood hebben geprobeerd de
Goddelijke openbaring uit te leggen
in de christelijke en in de joodse
context, terwijl Darwin, Lyell en
Hooker, en recentelijk Richard
Dawkins, hebben geprobeerd de
theorie van ‘survival of the fittest’4
te beargumenteren zonder enige
goddelijke inbreng. De Islamitische
opvatting over openbaring is zelden
toegelicht, behalve misschien door
professor Arberry5.
Met de publicatie van uw nieuwe boek
‘Revelation, Rationality, Knowledge
and Truth’, hebt u een wanhopige
behoefte vervuld van hen die de waarheid zoeken. Uw bijzondere prestatie
over de onderwerpen van openbaring
laat geen argumenten onbeantwoord.
U hebt ons details gegeven over de
visie van vele Islamitische denkscholen met betrekking tot het
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onderwerp openbaring, alsmede ook
dat concept in andere religies in de
wereld gangbaar is. Uw argumenten
tegende sceptici en atheïsten zijn
onweerlegbaar en zouden hen tot
nadenken moeten zetten over hun
zogenaamde
theorieën
van
“imponderable incredulities”6. Het
meest opvallende kenmerk van uw
boek is het diepgaand en grondig
begrip van de Koran, dat u in al uw
argumenten gebruikt, hetzij om te
weerleggen of om te ondersteunen.
Dit soort kennis van de geschriften kan niet simpelweg worden verworven door eenvoudige studies. Dit
is een geschenk van God dat aan
weinigen wordt gegeven en het is een
geschenk dat openbaring wordt genoemd. Ik twijfel er niet aan om te
beweren dat u de ontvanger bent van
die openbaring die aan weinigen
is gegeven. Er zijn er weinig die Hij
verkiest. Ik kan gerust zeggen dat u
heden voorwaar de Prins van de
Geleerden bent van de Wereld van de
Islam. Het is mijn geluk u ontmoet
te hebben en ik groet u! Ik koester
mijn vriendschap met u. Ik heb een
aantal van deze bijeenkomsten
hier in Islamabad bijgewoond, samen
met mijn broeders en zusters die
hier vandaag aanwezig zijn, en
samen koesteren en delen wij
de grote trots die wij voelen om
vandaag bij u te zijn, en het besef
van het grote respect dat u overal ter
wereld krijgt."

Voor een uitgebreidere lijst en details
van de boeken die geschreven zijn
door Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza
Tahir Ahmad(ra), Khalifatul Masih
IV(rh) verwijst de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap u naar de bijgaande
linken:
Tahir Foundation
De profiel van Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh)
Bronnenlijst:
[1] Voor meer informatie verwijzen wij u
naar het boek. Een weergave per hoofdstuk:
https://www.alislam.org/library/books/revelation/index.html
[2] https://www.alislam.org/book/revelation-rationality-knowledge-truth/
[3] Het volledige video van het toespraak van
de geachte heer Tom Cox
[4] Letterlijk vertaald: ‘Overleven van
de sterkste’. Hazrat Mirza Tahir Ahmad,
Khalifatul Masih IV(rh) maakt een duidelijk
onderscheid in zijn boek tussen de vermeende
rol van ‘toeval’ en een gepland proces van
selectie door de Schepper. De Heilige Koran
spreekt ook over een gepland proces van
selectie: “Uw Heer schept en kiest wat Hij wil,
zij (de afgoden) hebben geen keuze. Glorie
zij Allah en verheven is Hij boven alles wat
zij met Hem vereenzelvigen.” (De Heilige
Koran, 28:69). Zie ook de Heilige Koran,
56:58-74.
[5] Professor Arberry. Het boek waar Tom
Cox naar refereert is ‘Revelation and Reason
in Islam’ by A.J. Arberry, 1957.
[6] Onmogelijk te aanvaarden. Iets wat
moeilijk of onmogelijk te schatten of te
beoordelen is. De toestand dat men iets niet
wil of kan geloven.
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WERELDWIJDE VOORUITGANG VAN DE
AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP 2021
• 125.221 mensen hebben zich aangesloten bij de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.
• 403 nieuwe gemeenschappen zijn gevestigd.
• 135 nieuwe Moskeeën.
• 76 bestaande moskeeën zijn Ahmadi Moskeeën geworden.
• MTA heeft 8 kanalen die 24/7 verschillende programma's uitzenden in 17 talen.
• Alislam.org heeft een nieuwe zoekmachine voor de Koran gelanceerd.
• 5 miljoen mensen zijn bereikt via sociale media.
• Nusrat Jahan-programma:
- 37 ziekenhuizen gevestigd in 12 landen;
- 594 scholen opgericht in 11 landen. Het grootste aantal gemeenschappen is opgericht in
Nigeria.
• Meer dan 315.000 boeken zijn gedrukt door Raqeem Press UK.
• 698.400 folders werden gedrukt in 103 verschillende landen.
• Via 1.970 tentoonstellingen en 2.747 boekenkramen werden meer dan 175.000 mensen
bereikt.
• 31 nieuwe moskeeën werden gevestigd in Ghana.
• Top 3 landen met het hoogste aantal nieuwe Ahmadi bekeerlingen:
1. Guinee-Conakry
2. Kameroen
3. Sierra Leone
• 123 nieuwe missiehuizen gevestigd.
• Meer dan 3,6 miljoen exemplaren van 384 boeken in 39 talen zijn gepubliceerd.
• 75.522 Waqfe Nau over de gehele wereld waarvan 2.856 nieuwe Waqfe Nau toetraden in
dit jaar.
• 2.021 kranten en 3.274 artikelen bereikten 330 miljoen mensen.
Voor meer informatie in het Engels verwijzen wij u naar de bijgaande linken:
-

Zie het overzicht hiervan.

-

Bekijk ook de volledige toespraak op video.
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VOOR DE LEZERS
Download gratis de digitale versies van het officiele Nederlandstalige islamitische
blad 'Al-Islaam' op de website van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap
Nederland: https://islamnu.nl/
of rechtstreeks via: https://bieb.islamnu.nl/tijdsschriften/
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 2021
Al-Islaam
januari - maart 2021
Vrijheid van meningsuiting
Is er een verschil tussen
kritiek uiten en onrust zaaien?

Al-Islaam
april - juni 2021
De twee zonen van Abraham
en het onbekende leven
van Jezus

Al-Islaam
juli - september 2021
Islam en vrouwenrechten
van vooroordelen naar
feiten

Al-Islaam
oktober - december 2021
Het bestaan van God en de
noodzaak van religie
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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
het spirituele en administratieve Hoofd van de Gemeenschap.
Sinds 2003 wordt de wereldwijde Ahmadiyya Moslim
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as)
Gemeenschap door haar vijfde Kalief, Zijne Heiligheid Hazrat
De Beloofde Messias & Imam Mahdi
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

