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Ware gelovigen zijn slechts degenen wier hart vol vrees
klopt, wanneer de naam van Allah wordt genoemd en
wanneer Zijn tekenen hun worden voorgelezen, doet dit
hen in geloof toenemen en op hun Heer vertrouwen.
Die het gebed houden en van hetgeen, waarmede Wij hen
hebben voorzien, mededelen.
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Dezen zijn de ware gelovigen. Voor hen zijn graden bij
hun Heer, vergiffenis en een waardige voorziening.
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(De Heilige Koran 8:3-5)

GEZEGDE VAN DE HEILIGE
(S)
PROFEET MOHAMMED
Hazrat Ibn ‘Omar(ra) overlevert dat de Heilige Profeet Mohammed(s) zei: “De Islam is gegrondvest op vijf zuilen:
Het afleggen van de getuigenis dat niemand aanbiddenswaardig is behalve Allah, en dat Mohammed(s) Zijn dienaar
en boodschapper is. Het verrichten van de vijf dagelijkse gebeden. En het betalen van de Zakat (aalmoezen). En het
houden van de bedevaart naar het Huis van Allah. En het vasten in de maand Ramadan.”
(Sahīh al-Bukhārī 8, Sahīh Muslim 16, Jami' al-Tirmidhi, Kitab al-Iman an Rasulullahsa, Hadith 2609. Muttafaqun
Alayhi (overeengekomen authenticiteit) volgens Al-Bukhari en Muslim)

UIT DE GESCHRIFTEN VAN DE
BELOOFDE MESSIAS & IMAM MAHDI(AS)
“Wij zijn Moslims, wij geloven in God die Eén is, en wij geloven ook in de Kalima. Wij geloven dat de Koran het
Boek van Allah is en Mohammed(s) Zijn Profeet en Khatamul Anbiya' (het Zegel der Profeten) is. Wij geloven in
het bestaan van de Engelen, in de Dag des Oordeels, en in het bestaan van de Hemel en de Hel. Wij verrichten onze
dagelijkse gebeden, vasten tijdens de Ramadān en wenden ons richting de Ka'bah om te bidden. Wij beschouwen
het als onze plicht om ons te onthouden van wat Allah en Zijn Profeet ons hebben verboden en wij houden ons aan
hetgeen zij ons bevelen te doen. Wij hebben niet de bevoegdheid iets aan de Islamitische wetten toe te voegen of er
iets van weg te laten. Wij aanvaarden alles wat tot ons is gekomen van de Heilige Profeet(s) als deel van de Islam,
ongeacht of wij de bestaansreden ervan begrijpen of niet. Bij de genade van Allah zijn wij ware gelovigen, Moslims
en gelovigen in de Eenheid van God.”
(Nur-ul-Haq, Deel I, Ruhani Khaza'in, vol. 8, p.7)
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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/hen
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,
Assalāmo ‘Alaikum Wa Raḥmatullāhe Wa Barakātuhu
Mogen de vrede en de zegeningen van Allah met u zijn
Met plezier presenteren wij u het Al-Islaam tijdschrift voor de periode april t/m juni 2022. 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 Mirzā 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 Mirzā 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 tiende editie.
Het thema van deze editie is “De vijf zuilen van de Islam – de onderliggende wijsheid”.
Bijna een kwart van de wereldbevolking is Moslim. Daarmee is de Islam de op één na grootste religie ter wereld,
na het christendom. Er leven steeds meer Moslimjongeren in westerse, gemengde samenlevingen. Zij lopen tegen
vragen aan die niet naar tevredenheid worden beantwoord.
En onder de niet-Moslims heersen er vele misvattingen met betrekking tot de Islam. Buiten deze misvattingen en de
stigma’s en de stereotypering rondom Moslims zijn er ook een toenemend aantal mensen die meer willen weten over
de Islam. Dat blijkt uit het aantal van vijfhonderd bekeerlingen per jaar in Nederland en uit het feit dat er veel mensen
vragen stellen aan de leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap tijdens campagnes over ‘Ik ben een Moslim,
stel mij uw vraag’ die in verschillende steden met succes worden gehouden.
De redactie van Al-Islaam heeft daarom besloten om deze editie te wijden aan de vijf zuilen van de Islam. Maar wat
zijn de vijf zuilen? De Islam kent vijf fundamentele plichten die een Moslim moet vervullen. Deze staan bekend als
de vijf zuilen van de Islam.
Ibn ‘Umar(ra) overleverde dat de Boodschapper van Allah – de Heilige Profeet Mohammed(s) zei: “De Islam is
gegrondvest op vijf zuilen: Het afleggen van de getuigenis, dat niemand het waard is aanbeden te worden, behalve
Allah, en dat Mohammed(s) de boodschapper van Allah is. Het verrichten van de Salāt (de formele manier van het
aanbidden van God). Het betalen van de Zakāt (de verplichte, minimaal vereiste financiële bijdrage aan de zaak
van Allah). Het houden van de bedevaart naar het Huis van Allah. Het vasten in de maand Ramadān.” (Sahih
Bukhāri)
De Islam is derhalve gebaseerd op de volgende vijf principes:
1. De eerste pijler van de Islam is de Islamitische geloofsverklaring, de Kalima Shahāda d.w.z. getuigen dat er
niemand aanbiddenswaardig is behalve Allah, en dat Mohammed(s) de boodschapper van Allah is. De eenheid van
God is de basis van ons geloof in de Islam.
2. De tweede pilaar heet Salāt, d.w.z. het verrichten van de vijf dagelijkse gebeden in een voorgeschreven vorm.
3. De derde pijler heet Saum, d.w.z. het houden van vasten in de heilige maand Ramadān.
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4. De vierde pijler heet Zakāt, een vorm van heffing die Moslims met middelen jaarlijks betalen in geld of natura
(die over een periode van een jaar niet besteed zijn), en wordt besteedt aan goede doelen die in de Heilige Koran
worden genoemd.
5. En de vijfde pijler is de Hadj, d.w.z. de pelgrimstocht naar de Ka’bah in Mekka, ten minste eenmaal in het leven
van een Moslim
Om tot de Islam te kunnen toetreden, d.w.z. Moslim te zijn, moet men deze vijf grondbeginselen waarop de Islam is
gebaseerd, kennen, geloven, volledig aanvaarden en oprecht toepassen. Een Moslim neemt de spirituele kant van het
leven net zo serieus als een werelds persoon de materiële kant ervan. Omdat lucht en voedsel essentieel zijn voor ons
fysieke leven, kunnen we ook niet spiritueel overleven zonder regelmatig het gebed te verrichten op verschillende
tijdstippen.
Over de tijd waarin wij tegenwoordig leven werd voorspeld dat alleen de naam van de Islam zou overblijven. Hazrat
Ali(ra) vertelt, dat de Heilige Profeet Mohammed(s) zei: “Er zal een tijd komen, waarin niets van de Islam zal overblijven
behalve de naam ervan, en niets zal overblijven van de Koran behalve de letters ervan. Hun moskeeën zullen vol
zijn met aanbidders, maar voor wat betreft rechtschapenheid zullen ze leeg zijn en verlaten. Hun ‘Ulama’
(godsdienstgeleerden) zullen de slechtste schepselen zijn onder het firmament. Kwade plannen zullen door hen
worden gemaakt en deze zullen zich uiteindelijk tegen hen richten." (Mishkat)
Deze profetie van de Heilige Profeet Mohammed(s) vertelt ons dat ondanks de overvloed aan leiding de Moslims over
het algemeen op een dag, zoals de volgelingen van alle religies vóór hen, de essentie van de fundamentele beginselen
zullen vergeten. Dit is in feite de vervulling van wat Allah en Zijn Boodschapper(s) hadden voorspeld. Dit verval
moest worden gevolgd door de herleving van de Islam met de komst van de Beloofde Messias en Imam Mahdi, de
Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Hazrat Mirzā Ghulām Ahmad(as).Terwijl Moslims verwachten dat
de Beloofde Messias en Imam Mahdi(as) nog zal verschijnen, geloven Ahmadi Moslims dat hij al verschenen is en de
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gevestigd heeft op 23 maart 1889. Hij verscheen onder andere om de mensen weer
dichter bij Allah te brengen en hun aandacht te vestigen op het vervullen van de rechten van elkaar.
Net als alle andere Moslims geloven Ahmadi Moslims in de ‘vijf zuilen van de Islam’ en de ‘zes geloofsartikelen’.
Ze volgen dezelfde heilige geschriften (de Heilige Koran) en accepteren dat de Islam de volmaakte religie is voor de
gehele mensheid. Ze geloven ook in de Heilige Profeet Mohammed(s) als Khātaman Nabiyyīn (het ‘Zegel der Profeten’),
omdat hij degene was die het beste rolmodel voor de mensheid was die Gods laatste en volmaakte boodschap voor
de mensheid bracht.
Ahmadi Moslims volgen ook de Islamitische bronnen van leiding en jurisprudentie – die afkomstig zijn van drie
belangrijke autoriteiten:
1. De Heilige Koran;
2. De Soennah (de praktijk van de Heilige Profeet Mohammed(s)); en
3. De Ahadith (de overleveringen van de Heilige Profeet Mohammed(s)) zoals gegeven in de
authentieke boeken van Ahadith zoals Sahih Bukhāri, Sahih Muslim, Jāmi’al-Tirmidhi,
Sunan Abu Dāwud, Sunan ibn Mājah en Sunan Nisā i.
Ahmadi Moslims hebben ook respect voor de interpretatie van de Islamitische leerstellingen die door de klassieke
Moslimgeleerden worden gegeven. Ze volgen over het algemeen de Hanafi-school van denken, maar al dergelijke
zaken worden beschouwd in het licht van de leiding die door de Beloofde Messias en Imam Mahdi(as) wordt gegeven.
Ondanks dit zijn er sommige Moslims die de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap ervan betichten de geloofsbelijdenis
verandert te hebben en in werkelijkheid iets anders geloven. Daarom wijden wij een artikel aan dit onderwerp.
In deze editie zal de redactie van Al-Islaam ook de nodige aandacht besteden aan de huidige wereldsituatie, met
name de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De lezer zal een speciaal artikel treffen met daarin selecties van het
internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat
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Mirza Masroor Ahmad(aba) over zijn waarschuwingen voor een dreiging van de Derde Wereldoorlog.
In dit blad zal de lezer verder over de onderstaande onderwerpen kunnen lezen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een introductie tot de Islamitische geloofsbelijdenis; de enige weg naar wereldvrede;
Het gebed in de Islam;
Moskeeën van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Nederland;
Veelgestelde vragen over Ramadan;
De zichtbaarheid van de nieuwe maan;
Het vasten in verschillende wereldreligies en in de Islam – een vergelijkend onderzoek;
Waarom Moslims in Nederland niet op dezelfde dag vasten?;
Moeten of mogen de kinderen vasten in de heilige maand Ramadān?
Wat is het verschil tussen Eid-ul-Fitr (bij de meeste mensen bekend als het Suikerfeest) en Eid-ul-Adha (bij de
meeste mensen bekend als het Offerfeest, het Slachtfeest of het Schapenfeest)?;
De instelling van Zakāt;
Verbod van rente in de Islam;
Hadj (de bedevaart naar Mekka);
Drieëntwintig grote doelstellingen voor de wederopbouw van het Huis van Allah [Ka’bah] door profeet Abraham(as);
De activiteiten van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland;
Een reeks vragen die gesteld werden door de leden van de Ahmadiyya Moslim Djamaat over het geloof en hedendaagse
kwesties aan het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne
Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zoals:
Een van de leden vroeg hoe zij kunnen reageren op hun vrienden die beweren dat zij niets te winnen hebben bij het
geloven in God omdat zij alle gemakken van het leven al hebben.
Een van de leden vroeg Zijne Heiligheid ook om advies over hoe men zijn hart kan bevrijden van haat jegens
anderen.

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. Wat voor intellectuele of opvoedkundige achtergrond de lezer ook
heeft, een geloof, of een atheïstische of agnostische denkwijze, Al-Islaam biedt hem stellig iets van zijn gading en
richt zich dus tot een breed lezerspubliek.
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.
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
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DE KALIMA: DE ISLAMITISCHE
GELOOFSBELIJDENIS
Door de heer Safeer Siddiqui, Missionaris van de
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland

ware aanbidder is van de Eenheid van God.

Sinds mensenheugenis streeft men naar wereldvrede, maar
De islamitische geloofsbelijdenis luidt als volgt:
naarmate wij verder verwijderd raken van God, raken wij
steeds verder verzeild in crisissen, rampen en oorlogen.
ال ٰالہ اال اللّٰہ محمد رسول اللّٰہ
Wereldvrede is ver te zoeken. Men denkt dat door slechts
de woorden liefde, omkijken naar elkaar en compassie te
Er is niemand aanbiddingswaardig behalve Allah;
herhalen, alles van zelf wel goed komt. Niets is minder
Mohammad(s) is de boodschapper van Allah
waar. Er is maar één bewezen remedie die ware liefde,
De geloofsbelijdenis wordt ook wel de Kalimat compassie en wereldvrede teweeg kan brengen, namelijk:
at-Tayyibah (het reine woord) of Kalima Shahada
(geloofsgetuigenis) genoemd. Het wordt gerekend tot de
ال ٰالہ اال اللّٰہ محمد رسول اللّٰہ
eerste zuil van de Islam. Door het verklaren en geloven in
dit islamitische grondbeginsel wordt iemand een Moslim.
Er is niemand aanbiddingswaardig behalve Allah;
Deze woorden maken ook deel uit van de oproep tot het
Mohammad(s) is de boodschapper van Allah
gebed en worden gereciteerd in de dagelijkse gebeden.
Het is dus ook een vorm van aanbidding. Dit zijn de Het eerste deel staat voor relatie met God; totaal opgaan
eerste woorden die gefluisterd worden in het oor wanneer in de liefde van God. Het resultaat is: ware liefde voor de
een Moslimkind wordt geboren. Het is immers de meest schepping, de schepping zien zoals God Zijn schepping
filosofische zin binnen de Islam die iedere deugd omvat. ziet. Dit is wat de Heilige Profeet Mohammed(s) realiseerde.
Ik zal slechts kort naar één aspect verwijzen.
Hij ging totaal op in de liefde van God wat resulteerde in
de liefde voor de schepping. Als men iemand liefheeft,
dan is het automatische gevolg dat men al hetgeen dat
verbintenis houdt met zijn geliefde ook net zo belangrijk
wordt voor hem. De liefde van God wordt omgezet in de
liefde voor de schepping.

De geloofsbelijdenis bestaat uit twee delen. Ten eerste,
het verklaren van de Eenheid van Allah en ten tweede, het
verklaren van de waarachtigheid van de Heilige Profeet
Mohammed(s). Deze beide verklaringen zijn meerdere
malen apart terug te vinden in de Koran en zijn als één zin
door Allah onderwezen door middel van de Heilige Profeet
Mohammed(s). Het tweede deel vertelt hoe men een ware
volgeling van de Eenheid van God kan worden. Namelijk
door het volgen van de Heilige Profeet Mohammed(s).
Het mooie hieraan is dat de geloofsbelijdenis niet alleen
een theorie presenteert, maar ook meteen een praktisch
voorbeeld geeft om dit doel te bereiken.

De Heilige Profeet(s) was in staat om zelfs die mensen lief
te hebben die hem en zijn dierbaren hadden vervolgd en
vermoord. Hij bad zelfs voor hen. Dit deed hij niet met
tegenzin, maar dit was het natuurlijke gevolg van zijn
liefde voor Allah. Dit stelde hem in staat om rechtvaardig
te zijn wat in feite het werkwoord is van ware liefde. Het
volgende voorval bewijst dit.

Binnen de Islam hebben woorden, verklaringen of
uitingen pas betekenis wanneer deze worden nageleefd.
De geloofsbelijdenis wordt daarom ook Shahada
(geloofsgetuigenis) genoemd, oftewel het bestaan van
een persoon en zijn leven moeten getuigen dat hij een

Tijdens de Slag van Badr was de plek waar de Moslims
gelegerd waren niet erg gunstig. Hubab-bin-Mundhar
vroeg aan de Heilige Profeet(s) of ze die plek gekozen
hadden onder Goddelijk bevel of dat hij deze had
uitgekozen vanuit een strategisch oogpunt. De Heilige
Profeet(s) antwoordde dat hij de plek zelf had gekozen
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vanwege zijn hoogte en dacht dat het daardoor strategisch
een goede plek zou zijn. Er werd hem voorgelegd dat het
geen goede plaats was en dat zij in de richting van de
waterbron moesten trekken, deze moesten innemen en daar
een waterbekken aanleggen. Zo zouden zij wel over wat
water beschikken en de vijand niet. De Heilige Profeet(s)
accepteerde het voorstel en zij verhuisden naar de nieuwe
plek en sloegen daar hun kamp op. Na verloop van tijd
kwamen enkele mensen van de Quraish langs om water te
drinken. De metgezellen van de Profeet(s) probeerden hen
tegen te houden. Echter, de Heilige Profeet(s) weerhield
zijn metgezellen hiervan en zei: “Laat hun het water
nemen”.1

gebruik te maken van de waterbron die in het beheer van
de Moslims was. Hen tegenhouden zou in tegenstrijd zijn
met de liefde die hij had voor Allah.
Het islamitische begrip van Eenheid prent de mens ook
het besef in van de eenheid van de menselijke soort. Het
neemt alle hindernissen weg die de mens benoemen naar
ras, etniciteit en kleur. Dit leidt tot het universele begrip
van gelijkheid in de Islam dat zijn onderscheidende
kenmerk is. Vandaar dat vanuit het perspectief van God
alle menselijke wezens, waar zij ook zijn en in welke tijd
zij ook zijn geboren, in Zijn ogen gelijk zijn.
Het was dit islamitische principe die vrede creëerde tussen
Arabieren en niet-Arabieren, tussen blanken en zwarten,
tussen rijken en armen en tussen mannen en vrouwen.
Dit principe werkt nog steeds en heeft de test van de
tijd doorstaan door middel van de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap. In deze gemeenschap ziet u wat u nergens
in de wereld treft. Een gemeenschap waar blanken en
zwarten in vrede met elkaar leven, waar Israëlieten en
Palestijnen in vrede leven, waar mensen uit India en
Pakistan in vrede met elkaar leven; wij nodigen iedereen
uit om deel uit te maken van deze nieuwe hemel en aarde
waar wereldvrede heerst.

Plaats van het slagveld van Badr

Dit was het niveau van het verheven karakter van de
Heilige Profeet(s), zelfs voor wat betreft zijn omgang met
zijn vijanden, die kort daarvoor de doorvoer van eten
en drinken voor de kinderen van de Moslims hadden
geboycot. Zonder hier rekening mee te houden, heeft hij
de soldaten, die tot de vijand behoorde, toegestaan om

Er kan nog veel over dit onderwerp geschreven worden,
maar ik eindig met de woorden van het voormalige Hoofd
van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de vierde
Kalief, Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh), die verwijst naar dit
onderwerp: (zie volgende pagina)

“De mens kan niet in vrede met zichzelf leven, noch kan vrede
aan een samenleving worden verleend zonder deze formule. Geen
andere formule kan werken. Het is alleen de liefde van God die
werkelijk respect voor Zijn schepping teweeg kan brengen. Hoe
hoger de orde van de schepping, hoe dichter deze bij de Schepper
komt, en hoe sterker de band tussen het geschapene en de Schepper
wordt. De mens begint andere mensen te respecteren met een hoger
en nobeler doel, dat wil zeggen dat de mens door zijn respect en
de verplichting welke hij is verschuldigd aan zijn Schepper, het
mensdom begint te respecteren. Men kan daarom zeggen dat het
in wezen de liefde voor God is die wordt omgezet in de liefde voor
Zijn schepping. Neem God, hypothetisch gezien, voor enige tijd
weg uit dit scenario en plotseling zullen menselijke verhoudingen
een volledig ander perspectief verkrijgen."
Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh)
Khalifatul Masih IV
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"Het vacuüm dat is gecreëerd door het niet bestaan van God,
wordt plotseling opgevuld door het ego van de mens. Het is een erg
naïeve en uiterst onwetende filosofie dat de mens kan leven zonder
God. Wat atheïsme uiteindelijk bereikt, is niet enkel de dood van
één God, maar het brengt plotseling talloze goden tot leven. Ieder
bewust wezen dat bestaat, verwerft plotseling de rol van een god
voor zichzelf. Ego, zelfzucht en de totale inzet om zijn eigen doelen
te dienen, worden sterker en almachtig. Samenlevingen die zijn
gebouwd met de stenen van zulke personen, blijven altijd egoïstisch
en op zichzelf gericht. Er blijft geen logische reden meer bestaan
om weldadig te zijn voor anderen zonder een bijbedoeling. Er is
dan geen extern referentiepunt meer in de vorm van een weldadige
God Die de enige bindende factor en het enige ontmoetingspunt
is van alle scheppingsvormen. Dit is de uiteindelijke islamitische
filosofie. Zonder naar God terug te keren, kan men geen vrede
bereiken, en zonder die vrede kan in de samenleving geen vrede
worden gesticht. Alle menselijke inspanningen om vrede teweeg
te brengen met zelfzuchtige bijbedoelingen zijn gedoemd te
mislukken en op niets uit te lopen. Als er geen God is, is er geen
vrede. Dat is de ultieme wijsheid.”2

ال ٰالہ اال اللّٰہ محمد رسول اللّٰہ

Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh)
Khalifatul Masih IV

Er is niemand aanbiddingswaardig behalve Allah;
Mohammad(s) is de boodschapper van Allah
Bronnen:
1

(As-Siratun-Nabawiyyahlibn-e-Hisham, vol. 2, blz. 284, Ghazwatu-Badril-Kubra,
Mashwaratul-Hubab ‘Alar- Rasul…)’
2
Het antwoord van de Islam op de hedendaagse vraagstukken, blz. 293-294.
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HEEFT DE AHMADIYYA MOSLIM
GEMEENSCHAP DE KALIMA VERANDERD?
Door de heer Youssef Ikhlaf
Beste lezers,

HET BEZWAAR
De Heilige Koran verklaart:

َ ِاِن َّ ُھم َکانُوا اِذَاق
َ یل ل َ ُھم َل ا ِ ٰل َہ ا ِ َّل اللّٰہ ۙ یَستَکبِ ُر
ون

السالم علیکم و رحمة اللّٰہ و برکاتہ

“Voorzeker toen er tot hen werd gezegd: “Er is geen God
As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatu -llāhi wa-barakātuh
naast Allah”, waren zij aanmatigend1.” (37:36)
Moge de vrede en de zegeningen van Allah met
		
u zijn
In het geciteerde vers wordt primair verwezen naar
KALIMA SHAHADA
de houding van de tijdgenoten van de Heilige Profeet
(“GELOOFSBELIJDENIS”)
Mohammed(s).
Het implementeren van het Islamitische geloof begint bij
de geloofsbelijdenis. De geloofsbelijdenis die men moet
uitspreken om Moslim te worden. Er zijn vijf zuilen in de
Islam (arkān-al-Islām; arkān ad-dīn) en de Kalima Shahada
is de eerste zuil van de Islam. De geloofsbelijdenis of
Kalima Shahadah draagt de essentie van de Islam en luidt
als volgt:

َ حدہ ال
َ اَش َھد َّال ٰالہ َّال اللّٰہ َو
شریک ل َ ُہ
ُ محمدا َع
ً
َّ َو اش َھ ُد
بدہ و َرسولُہ
ان

Nu zullen wij ons wenden tot de houding van de antiAhmadi’s2 ten opzichte van de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap en de Kalima. De wetgeving van Pakistan
veroordeelt Ahmadi Moslims als zij de Kalima reciteren.
Anti-Ahmadi’s hebben de Kalima op de gevel van talrijke
Ahmadiyya Moslim Moskeeën in Pakistan gewist waarvan
de naam Mohammed(s) een integraal deel uitmaakt.

ʾAshhadu ʾalā ilāha ʾillā -llāhu waḥdahū lā sharīka Een van de valse beschuldigingen die al vele malen is
lahū wa-ʾashhadu ʾanna muḥhammadan ʿabduhū wa- geuit en tot op de dag van vandaag wordt geuit, is als
volgt:
rasūluhū
(as)
zou in een andere
1.
Hazrat
Mirza
Ghulam
Ahmad
Vertaling: Ik getuig dat er niemand aanbiddenswaardig is
Kalima hebben geloofd.
behalve Allah. Hij is de Enige en heeft geen deelgenoot.
En ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper
(as)
2.
Ahmadi-Moslims
reciteren
de
naam
Ahmad
in de
is.
(s)
Kalima
in
plaats
van
Mohammed
.
DE VRIJE VERTALING VAN DE

SHAHADA DOOR ANTI-AHMADI’S
IS ONJUIST

3. Wanneer sommige ongelukkige individuen horen dat
wij wel degelijk in de Kalima geloven en in de Heilige
Profeet Mohammed(s), dan zeggen zij dat de Ahmadiyya
Vaak wordt door anti-Ahmadi’s de Kalima Shahada als
Moslim Djamaat dit met de mond uit, maar dit werkelijk
volgt vertaald:
niet met het hart gelooft.
Ik getuig dat er niemand aanbiddenswaardig is behalve
Allah. Hij is de Enige en heeft geen deelgenoot. En ik getuig
dat Mohammed Zijn dienaar en laatste boodschapper is.

DE POSITIE VAN DE AHMADIYYA
MOSLIM GEMEENSCHAP

Het bezwaar zoals hierboven vermeldt, is volstrekt onjuist.
Het woord ‘laatste’ wordt toegevoegd aan de Kalima
De Kalima Shahada van de Ahmadiyya Moslim Djamaat
Shahada. Als men naar de Arabische formule kijkt van de
is de Kalima Shahada van de Islam. Er is geen enkel
Shahada dan ziet men nergens dit woord staan.
verschil.
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De Kalima Shahada van de Ahmadiyya Moslim Djamaat 3. Hazrat Khalifatul – Masih Al-Thani, de Tweede
Khalifa van de Ahmadiyya Moslim Djamaat(ra) zei:
luidt:
َ حدہ ال
“Een persoon mag veroordeeld worden naar wat hij
َ اَش َھد َّال ٰالہ َّال اللّٰہ َو
شریک ل َ ُہ
verklaard, maar niet voor datgene wat hij wel of niet
ُ محمدا َع
ً
َّ َو اش َھ ُد
بدہ و َرسولُہ
ان
in zijn hart of gedachten heeft. Wie kan zeggen wat in
ʾAshhadu ʾalā ilāha ʾillā -llāhu waḥdahū lā sharīka iemands gedachten is? Alleen God weet dit. Alleen Hij
lahū wa-ʾashhadu ʾanna muḥhammadan ʿabduhū wa- kan zeggen wat een persoon werkelijk denkt of gelooft.
rasūluhū
Sommigen onder u spreken beter over zichzelf dan
Vertaling:
anderen. Als ik aan iemand iets geef dat eigenlijk niet
van hem is, dan geef ik hem een deel van het vuur. Dit is
Ik getuig dat er niemand aanbiddingswaardig is behalve een gezegde van de Heilige Profeet(s). Zelfs hij kon niet
Allah. Hij is de Enige en heeft geen deelgenoot. En ik de gedachten van iemand binnendringen.” Niemand
getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is. heeft het recht om een ander ongelovige [kafir] te
noemen.“Osama bin Zaid, een Moslim bevelhebber, werd
3
Zelfs in de voorwaarden van inwijding (Bai’at) tot tijdens een gevecht geconfronteerd met een ongelovige.
de Ahmadiyya Moslim Djamaat dient de ingewijde De ongelovige reciteerde de Kalima (Laa ‘ilaaha ‘ilplechtig te beloven dat hij zich zal onthouden van shirk lal-laah Muhammadur-Rasuu-lullaah). Desondanks
(deelgenoten toeschrijven aan God). De Bai’at omvat doodde Osama hem. Toen de Heilige Profeet(s) hiervan
de Shahadah, sterker nog, dit is de eerste voorwaarde. hoorde was hij ontevreden over Osama. ‘Profeet van
God,’ zei Osama, ‘het was uit angst dat deze man
1. De Stichter van de Ahmadiyya Moslim Djamaat, de Kalima reciteerde.’ ‘Maar,’ zei de Heilige Profeet(s)
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) verklaarde: “Vrees ‘heb je zijn hart gespleten om het te zien?’ Wat er in
de Almachtige God en houdt uw tong in bedwang de gedachten om gaat van een mens is niet open voor
waarmee u mij een ongelovige noemt. Voorzeker andermans mening. Het was niet aan Osama om te
de Almachtige God weet dat ik een Moslim ben. Ik oordelen of het geloof van de man uit angst was of uit
getuig dat er niemand waardig is te worden aanbeden, overtuiging. We kunnen veroordeeld worden voor wat
behalve Allah, de Ene zonder deelgenoot; en ik getuig we verklaren, niet voor datgene waarvan gezegd wordt
dat Mohammad Zijn dienaar en Boodschapper is. dat het in onze harten ligt. Dus wanneer wij onszelf
Vrees Allah en zeg niet: U bent géén Moslim. Vrees tot Moslim verklaren, kan niemand zeggen dat onze
de Koning naar wie u zal worden teruggebracht”.4 belijdenis van de Islam een voorwendsel is.”5
HET ANTWOORD OP DE BEZWAREN:
2. Er is absoluut geen reden voor Ahmadi-Moslims om
Ahmad te reciteren in plaats van Mohammed in hun
Kalima. Zij hebben in hun hele geschiedenis nooit Ahmad
in plaats van Mohammed in de Kalima gereciteerd, noch
reciteren zij nu Ahmad in plaats van Mohammed en zij
zullen nooit Ahmad in plaats van Mohammed in de Kalima
reciteren

BRONNEN
1

2
3
4
5

De correcte vertaling vanuit het Arabisch naar het Nederlands is niet mogelijk, wel een vertaling die het dichtst tot het oorspronkelijke woord
َ  یَستَکبِ ُرzijn; minachting, spot, neerbuigendheid, hooghartigheid en hoogmoed.
komt. De woorden die het meest recht doen aan ون
De antagonisten die zich opstellen tegen de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Pakistan.
De tien voorwaarden die door Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) zijn vastgelegd voor toetreding tot de Gemeenschap.
Izala-e-Auham, Ruhani Khaza’in, vol.3, blz. 102.
Bron: Uitnodiging tot Ahmadiyyat: blz. 21 t/m 23.
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GEBED
Door de heer Saeed Ahmad Jatt, Missionaris van de
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland

Islam een universele religie is. Het is een religie voor ieder
mens en het bindt ook alle andere religies samen. Islam is
de laatste wet van God die alle voorgaande wetten heeft
Aanbidding is een overeenkomend centraal punt in alle bevestigd, of waar nodig, verbeterd.
religies. Door de geschiedenis heen hebben religies
aanbidding van God als essentieel beschouwd. Zij het In de Islam geloven wij dat er één God is, die de Schepper
hindoeïsme, Jodendom, het christendom, Islam of welke is van de gehele schepping. In het eerste hoofdstuk van de
andere religie dan ook. Gebed speelt daarin een centrale Heilige Koran wordt Hij de Heer der Werelden genoemd.
rol.
Dus Hij is ook de Heer van de Moslims, de Joden, de
Christenen en alle anderen. Hun Heer is Hij die net zoveel
In de Islam is het gebed de tweede pilaar oftewel het tweede van mij is als van een ander. Diezelfde Heer heeft de mens,
fundament uit de vijf basisfundamenten van het geloof. in alle delen van de wereld, van tijd tot tijd wetten gegeven.
Een Moslim hoort minimaal de vijf dagelijkse gebeden te Deze wetten waren geldig voor bepaalde volken en bepaalde
verrichten. De vijf gebeden zijn verdeeld over de dag zodat tijden. Uiteindelijk heeft Hij Zijn laatste wet, de volmaakte
een persoon, gedurende de dag, God regelmatig gedenkt. wet voor alle tijden, de Islam, aan de mens gegeven.
Het is duidelijk dat het gebed niet als een last beschouwd
wordt. Of dat God in nood is van Zijn aanbidding. Gebed Op gelijke wijze is de manier van aanbidding ook
is eigenlijk een middel voor de gelovigen om hun liefde verschillend geweest in religies en volkeren. Islam
voor God te beoefenen. Het brengt de gelovige dichtbij heeft al deze manieren bij elkaar gebracht. In sommige
bij zijn Schepper. Wij kunnen dit vergelijken met het godsdiensten bidden zij met handen gevouwen, in anderen
volgende voorbeeld; als wij iemand liefhebben willen wij staand of knielend. Al deze manieren van aanbidding zijn
zoveel mogelijk bij die persoon zijn. Met hem praten, ons gecombineerd in de Islam. Het toont ook de unieke en brede
verdriet en zorgen met hem delen, hem bedanken voor omvatting van de Islam. Een persoon ervaart staand bidden
zijn gunsten en liefde. Precies op dezelfde manier is de veel beter dan zittend, terwijl de ander juist zittend zichzelf
relatie van een gelovige jegens zijn God. Hij heeft God veel beter kan concentreren. Islam heeft iets voor ieder
lief en wil Hem zoveel mogelijk gedenken. Aanbidding is persoon waarmee hij of zij van hun gebed kunnen genieten.
dus voor de aanbidder om daarmee zijn liefde voor God
te beoefenen.
Rijke omvatting van het Islamitische gebed
Sommige lezers zullen zich afvragen hoe de vijf dagelijkse
gebeden verricht kunnen worden en waar een persoon de
tijd vindt om deze te verrichten. Het feit is dat de gebeden
de dagelijkse routine niet verstoren. De gebedstijden zijn
dusdanig ingericht dat een persoon ze makkelijk in zijn
dagelijkse routine kan integreren. Sterker nog, de meeste
Moslims maken tijd vrij om naast de verplichte vijf
dagelijkse gebeden ook vrijwillige gebeden te verrichten.

Het allesomvattende Islamitische gebed

De rijke omvatting van het Islamitische gebed is ook
buitengewoon uniek. De houdingen tijdens het gebed
zijn al besproken, maar het is ook belangrijk om te weten
dat er een nadruk ligt om de vijf dagelijkse gebeden
zoveel mogelijk in gemeenschap te verrichten. Om zo de
gemeenschap aan elkaar te hechten. Het wordt van een
gelovige verwacht dat hij minimaal elk derde vrijdaggebed
in gemeenschap verricht. Dit zorgt ook ervoor dat de
gelovigen elkaar regelmatig ontmoeten en een gezond
sociaal leven kunnen leiden.

Om het allesomvattende Islamitische gebed goed
te kunnen begrijpen, is het belangrijk dat wij de
allesomvattendheid van de Islam begrijpen. Islam is
niet een religie zoals de andere religies. Het heeft een
zeer indrukwekkend kenmerk. Het heeft iets wat deze
onderscheidt van de rest van de religies, namelijk dat de

In de gemeenschappelijke gebeden staat iedere Moslim
schouder aan schouder. Er is geen onderscheid tussen de
rijken of de armen, een blanke of een gekleurde. Iedereen
staat naast elkaar en volgt de richtlijnen van de imam
tijdens het gebed. Iedereen is gelijk in de ogen van de
Heer der Werelden.
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De eerste soort is eerder in dit artikel al behandeld. De
tweede soort, de vrijwillige gebeden, worden door de
Moslims ook regelmatig verricht. Dit wordt gedaan
,uiteraard, uit de liefde voor God, maar ook omdat de Heilige
Profeet Mohammed(sa) dit voorbeeld heeft nagelaten aan
de Moslims. De Heilige Profeet Mohammed(sa) was zeer
actief in het verrichten van de vrijwillige gebeden naast
de vijf verplichte gebeden.
Hij heeft gezegd:

Daarnaast is het gebed zelf ook rijk in omvatting. In elk
gebed wordt de gelovige meerdere malen herinnerd dat
Allah de Heer der Werelden is. Met andere woorden, Hij is
de God voor de gehele schepping en de gehele schepping
moet dienovereenkomstig met respect en liefde behandeld
worden. Zo wordt er ook meerdere malen hulp van Allah
de Almachtige gevraagd om op het juiste pad geleid te
worden en niet ervan af te dwalen.
Het gebed is vol met lof voor God maar ook met gebeden
voor zichzelf, familieleden en alle gelovigen. Dit
toont tevens aan dat het de Moslims ook in gebeden is
onderwezen om niet alleen aan zichzelf te denken, maar
ook aan de medemens door ook voor hen te bidden.
Naast de vaste Arabische tekst, heeft men ook de
mogelijkheid om zijn eigen gebeden tot God te verrichten.
Daarin is hij vrij om te bidden voor hetgeen hij nodig heeft.
Er is derhalve een persoonlijk aspect aanwezig in het
allesomvattende Islamitische gebed. Dezelfde Arabische
gebeden worden tijdens het gebed door iedereen gelezen,
maar de persoonlijke gebeden tijdens het gebed kunnen
per individu variëren.

Soorten van gebeden
In de Islam bestaan drie soort gebeden.
1. De verplichte gebeden die dagelijks 5 keer formeel
worden verricht.
2. De vrijwillige gebeden die naast de 5 dagelijkse
gebeden worden verricht.
3. Gebeden voor de dagelijkse taken.

َ ُقُ َّرة
َّ ینی فِی
ع
ِالص ٰلوة
ِ

“Mijn ogen vinden rust met het verrichten van het
gebed”. (Sunan Nisāi)
Zijn voorbeeld volgend, vinden oprechte en vrome
Moslims rust met het verrichten van het gebed. Zij
verkeren in rusteloosheid wanneer zij een gebed gemist
hebben en willen deze zo snel mogelijk verrichten. Volgens
het voorbeeld van de Heilige Profeet Mohammed(sa),
proberen zij ook om zoveel mogelijk vrijwillige gebeden
te verrichten. Om ook hun rust te kunnen vinden met het
gedenken van hun Heer.
De derde soort, namelijk de gebeden voor de dagelijkse
taken, worden niet op een formele manier verricht zoals
de eerste twee. Het zijn woorden die opgezegd worden.
Desondanks worden zij als een deel van de aanbidding
van God beschouwd. Er is bijvoorbeeld een gebed voor de
wassing voorafgaand aan het gebed, een gebed voor het
eten, het slapen, voor onze ouders, voor het binnentreden
van een moskee, voor het dragen van nieuwe kleding. En
zo zijn er veel meer. In het kort, er is gebed voor elke
situatie. En al deze gebeden houden een persoon bezig
met de aanbidding van zijn Heer.

Slot: het doel van het gebed
Gebed is dus een essentieel deel van de Islam. Een Moslim
kan geen Moslim zijn zonder het verrichten van het gebed.
De vijf formele dagelijkse gebeden zijn immers een deel
van de aanbidding dat een Moslim verricht. In feite zijn
de formele vrijwillige gebeden en andere gebeden die een
Moslim staand, zittend of tijdens de dagelijkse activiteiten
doet een bevestiging van zijn constante gedenken aan zijn
Heer.
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Het voormalige Hoofd van de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap, de Vierde Khalifa (Kalief), Zijne
Heiligheid Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh) heeft over
aanbidding het volgende gezegd:
“Het gedenken van God en denken aan Zijn eigenschappen gedurende het gebed helpt de mens zijn geest
te verfijnen en deze meer in harmonie te brengen met de
natuur van God. Dit staat centraal in het Islamitische
gebed. De mens was gemaakt naar het beeld van Zijn
Schepper en hij moet er te allen tijde naar streven
nabijheid tot hem te verkrijgen. Dit is een les in
edelmoedigheid die definitief is. Zij die zich erin
ontwikkelen om als God te denken en als Hem te
handelen binnen de begrenzingen van de menselijke
sfeer, verbeteren voortdurend hun relatie met alle
andere menselijke wezens en zelfs met andere vormen
van leven.”
(Een elementaire studie van de Islam blz. 38)
Voor meer informatie over gebed verwijst de Ahmadiyya
Moslim Gemeenschap u naar de onderstaande linken:
• De Filosofie van de Vijf Dagelijkse Gebeden
Door Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as)
Hazrat Mirza Tahir Ahmad
Khalifatul Masih IV

(rh)

• Smeekbeden: gebeden uit de Heilige Koran,
gebeden van Mohammed(s) en gebeden van de
Beloofde Messias(as)
• De zegeningen van het gebed
Door Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as)
• Remembrance of Allah
Door Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood
Ahmad(ra)
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MOSKEEËN VAN DE AHMADIYYA MOSLIM
GEMEENSCHAP IN NEDERLAND
Mobarak Moskee, Den Haag

De eerste steen werd op 20 mei 1955 gelegd door
Muhammad Zafrullah Khan(ra), voormalig minister van
Buitenlandse Zaken van Pakistan en toen president van
het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.
Het is de eerste officiële Moskee van Nederland.
De plechtige opening vond plaats op 9 december 1955,
ook door de heer Muhammad Zafrullah Khan(ra).
De Moskee vierde in 2005 haar vijftigjarig bestaan en
werd op 2 juni 2006 bezocht door koningin Beatrix. Ter
ere van dit jubileum werd een minaret gebouwd.
Er is plek voor 300 personen.
Sinds de jaren zestig heeft het gebouw twee kleine
koepeltorentjes op het dak en staat de naam Mobarak
Moskee in het Nederlands en het Arabisch op de voorgevel.
Inmiddels heeft de Moskee drie minaretten.
De Mobarak Moskee werd gefinancierd door Ahmadiyya
Moslim Vrouwenorganisatie Ladjna Ima’illah
Nederland.
Bait-un-Noer, Nunspeet

Opgericht in 1985. Op 15 september 1985 werd door Hazrat
Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih IV(rh) het Nationaal
Islamitisch Centrum “Baitun Noer” te Nunspeet geopend.
Bait-un-Noer betekent het huis van licht.
Speciaal voor deze gelegenheid kwam Hazrat Mirza
Tahir Ahmad, Khalifatul Masih IV(rh) naar Nunspeet. De
Burgemeester van Nunspeet was ook aanwezig.
Er is plek voor 150 personen.
Later werd een Moskee gebouwd in het missiecentrum
van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland.

15

Bait-ul-Mahmood, Amsterdam

De Moskee werd geopend in 2008
Geopend door Zijn Heiligheid Hazrat
Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih V(aba).
Er is plek voor 150 personen

Bait-ul-Afiyat, Almere

De Moskee werd geopend in 2019.
De eerste steen werd op 7 oktober 2015 gelegd door Hazrat
Khalifatul Masih V(aba).
De Moskee werd geopend door Hazrat Mirza Masroor
Ahmad, Khalifatul Masih V(aba) op 1 oktober 2019.
Er is plek voor 100 personen.
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HET VASTEN IN VERSCHILLENDE
WERELDRELIGIES EN IN DE ISLAM – EEN
VERGELIJKEND ONDERZOEK
Is het vasten een nieuwe praktijk die door de Islam is ingevoerd? Hebben andere godsdiensten ook zoiets als het
vasten?
“O gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven zoals het degenen die voor u waren was voorgeschreven, opdat
gij vroom zult zijn.’’1
Elk jaar, wanneer de gezegende maand Ramadan nadert, wachten Moslims over de gehele wereld met vreugde op
de mogelijkheid om te vasten - de derde van de vijf fundamentele pijlers van het Islamitische geloof2. De komst van
de heilige maand Ramadan wekt elk jaar een interesse en bewustzijn dat aanleiding geeft tot verschillende vragen.
Het gebruik van het vasten is in alle hogere, geopenbaarde godsdiensten
nagenoeg algemeen erkend, hoewel er in alle niet dezelfde nadruk op wordt
gelegd en de vormen en motieven verschillen overeenkomstig de streek,
het ras, de beschaving en andere omstandigheden, maar het zou moeilijk
zijn een godsdienststelsel, welke ook, te noemen, waarin het helemaal niet
werd erkend.3
Het tegenwoordige Christendom hecht niet veel waarde meer aan deze
godsdienstverplichting, maar de stichter van het Christendom zelf vastte niet alleen voor veertig dagen en nachten,
maar nam als een ware Jood het vasten op de verzoendag in acht, en beval zijn discipelen ook te vasten4. Van de eerste
Christenen wordt vermeld dat zij vastten5, ook Paulus vastte6.
In dit artikel gaan we ons verder verdiepen op de volgende vragen: Hoe wordt het vasten in verschillende
wereldreligies ervaren en wat is het ware concept van het vasten binnen de Islam?
Voor uitgebreide informatie verwijst de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u naar de bijgaande link:
• Het vasten in verschillende wereldreligies en in de Islam – een vergelijkend onderzoek
Door de heer Youssef Ikhlaf
• Wat is de betekenis van het woord Eid-ul-Fitr en waarom vieren Moslims Eid-ul-Fitr?
Door de heer Ahmad Said Ikhlaf
1
2
3
4
5
5

De Heilige Koran, 2:184
De derde van de vijf zuilen van de Islam
Encyclopaedia Britannica
Matth: 6:16, 17
Handelingen 13: 2,3,14 23
2 Kor. 6:5, 11:27
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VEELGESTELDE VRAGEN OVER RAMADAN
Ramadan is een heilige maand van het vasten, introspectie en gebed voor Moslims, de volgelingen van de Islam.
Ramadan is een heilige maand waarin de Heilige Profeet Mohammed(s) de eerste openbaringen ontving van de Heilige
Koran, het heilige boek voor de Moslims. Vasten is een van de vijf fundamentele principes van de Islam ofwel een
van de vijf zuilen van de Islam.
Moslims en niet-Moslims hebben vragen over de Ramadan. Er is behoefte aan antwoorden. Daarom hebben wij een
artikel gewijd waarin de lezer het antwoord op veelgestelde vragen treft zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hebben andere godsdiensten ook zoiets als het vasten?
Is een Ramadan-pil toegestaan?
Waarom begint de Ramadan elk jaar elf dagen eerder?
Wanneer kan men niet vasten?
Mogen kinderen vasten?
Is het vasten verplicht?
Kan iedereen in het algemeen meedoen met het vasten?
Wie vast niet vanwege gezondheidsredenen ?
Is het vasten een boetedoening zoals bij sommige godsdiensten het geval is?  
Wanneer begint het vasten en wanneer kan men het vasten verbreken?
Mag het vasten in noodgevallen worden beëindigd?
Mag er omgang zijn tussen man en vrouw tijdens het vasten?
Waarmee wordt het vasten verbroken tijdens de Iftar?
Waarom staan Moslims in de laatste deel van de nacht op tijdens de Ramadan?
Onopzettelijk eten/drinken?
Welke voordelen heeft het vasten?
Waarom wordt de Heilige Koran gereciteerd en wat is Laylatul Qadr?
Wat zijn de Tahajud- en Tarawih gebeden?
Het verschil tussen I’tikaaf en Yoga?
Welke Islamitische feestdagen zijn er?

Voor meer informatie verwijst de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u naar de bijgaande linken:
• Veelgestelde vragen over Ramadan
Door de heer Youssef Ikhlaf
• Actueel: Paasontbijt afblazen om Ramadan?
Door mevrouw Henna Maryam Ikhlaf
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DE ZICHTBAARHEID VAN
DE NIEUWE MAAN
Wij zien in Nederland dat Moslims niet op dezelfde dag Nog enkele vragen worden in het artikel terloops
behandeld:
vasten:
• Wat betekent het woord “Eid”?
• Sommige Moslims hebben helaas een traditie dat ze
• Wat is het verschil tussen Eid-ul-Fitr (Bij de meeste
de zichtbaarheid van de nieuwe maan volgen van
mensen bekend als het Suikerfeest) en Eid-ulhet land van herkomst;
Adha (Bij de meeste mensen bekend als het Offerfeest,
• Sommigen volgen Saoedi-Arabië;
het Slachtfeest of het Schapenfeest)?
• Sommigen volgen niet de zichtbaarheid van de
• Wat zijn de voornaamste doelen van deze Eid-feesten?
nieuwe maan, maar de geboorte van de nieuwe
maan;
• Anderen volgen de nieuwe maan wanneer deze waar Wat staat er werkelijk in de Heilige Koran en de Ahadith
(overleveringen van de Heilige Profeet Mohammed(s)) als
ook ter wereld als eerst zichtbaar wordt.
men deze vragen grondig gaat onderzoeken?
Via het internet, op het werk en zelfs op scholen zien wij
dat hierover veel discussies gevoerd worden. Men vraagt Deze zijn de meest voorkomende en belangrijke vragen
en wij zullen ze vanuit de oorspronkelijke bronnen
zich af:
beantwoorden.
• Waarom Moslims in Nederland niet op dezelfde dag
Voor meer informatie verwijst de Ahmadiyya Moslim
vasten?
• Waarom Moslims in Nederland niet op dezelfde dag Gemeenschap u naar de bijgaande link:
het Eid-ul-Fitr (“Suikerfeest”) vieren?
• Welke criteria er zijn om de Nieuwe Maan vast te • De zichtbaarheid van de nieuwe maan
Door de heer Youssef Ikhlaf
stellen?
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ZAKĀT
Zakāt is één van de vijf zuilen van de Islam. Het bestaat uit een financiële verplichting, waaraan men jaarlijks moet
voldoen. Zij bestaat uit een heffing op al het geld, edelstenen, metalen, vee, goederen, enz., mits dit voor tenminste
één jaar in het bezit van de persoon in kwestie is geweest. Het percentage varieert voor de verschillende voorwerpen
waarop de heffing betrekking heeft. De Heilige Profeet Mohammed(s) van de Islam heeft gezegd: “God heeft de
Zakāt verplicht gesteld. Zij moet de rijken worden opgelegd en aan de armen teruggegeven” (Sahih Bukhari). Door
de instelling van dit systeem heeft de Islam voor de armen en de behoeftigen het recht op een aandeel in de rijkdom
van de welgestelden erkend. Het is de plicht van een Moslimgemeenschap om de armen in hun onontbeerlijke
levensbehoeften te voorzien en om een deel van de Zakāt te besteden voor hun vooruitgang. (Wat is Islam?; Abdul
Hakim Akmal H.A. Shd.; Pagina’s 13 en 14)
Het voormalige Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vierde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat
Mirza Tahir Ahmad(rh) heeft het volgende verteld:
“Als we ons nu wenden tot de aalmoezen en andere filantropische besteding, zien we dat alle religies dit op
de een of andere wijze lijken te bevorderen. In sommige religies wordt het besteden voor de zaak van Allah
geïnstitutionaliseerd door het heffen van een welomschreven tiende. In andere wordt de methode hoe en hoeveel
overgelaten aan de vrije wil van het individu. Nog eens, op dit gebied Een elementaire studie van de Islam 46 wordt
de universaliteit van de islamitische leerstellingen duidelijk als een gedetailleerd onderzoek over dit onderwerp
wordt gedaan vanuit de Koran en de traditie en de praktijk van de Heilige Profeet(s) van de Islam. Dit onderwerp
is zo veelomvattend dat het alle mogelijke gebieden van de menselijke belangstelling bestrijkt. We treffen in de
Islam zowel een geïnstitutionaliseerde wijze van besteden als niet geïnstitutionaliseerde vormen van besteden
aan en de respectieve gebieden ervan zijn vastomlijnd. Maar de Islam laat het daarbij niet en spreekt van alle
mogelijke vereisten en de relevante belangrijkheid ervan. De Islam gaat verder en onderwijst de mens om te
besteden voor de zaak van Allah met inachtname van alle gedragsregels die in de Koran zijn genoemd. De Heilige
Koran is er erg duidelijk over welke wijze van besteden door Hem zal worden begunstigd en welke zal worden
verworpen. Het onderwerp is zo veelomvattend, zoals eerder genoemd, dat het buiten de strekking van deze korte
verhandeling valt om ieder aspect ervan te bestrijken. Een ding is echter duidelijk, dat de aard van de universaliteit
van deze leerstelling steeds duidelijker wordt als men de vorm en de geest ervan begint te begrijpen. De Islam
omschrijft ook duidelijk de gebieden voor het uitgeven van de voorgeschreven tienden en laat hierover geen enkele
dubbelzinnigheid bestaan.” (Een elementaire studie van de Islam door Hazrat Mirza Tahir Ahmad; Het besteden
voor de zaak van Allah; Pagina 45 en 46)
Voor uitgebreide informatie verwijst de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u naar
de bijgaande link:
• ZAKĀT
Door de heer Adeel Basim, Missionaris van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap
Nederland
• Het economische systeem in de Islam (pagina 7-13)
Door de heer Abdul Hamid van der Velden
• Het sociaal economische vrede en economische vrede (pagina 151-237)
Door Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh)
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VERBOD VAN RENTE IN DE ISLAM[1]
Door de heer A.H. Akmal – Hoofdmissionaris*
De Islam verbiedt het lenen van geld op basis van rente.
De Heilige Koran zegt hierover in hoofdstuk 2 verzen
276-277:
َ ح َّل الل ّٰ ُہ البَی َع َو
َ َا
ِّ ح َّر َم
الر ٰبوا
ٰ َ َّ
َ یَم
ِّ ح ُق الل ّٰ ُہ
ت
ق
ِ الر ٰبوا َو یُربِی الصد
“…Allah de handel wettig en de rente onwettig heeft
verklaard…”; “Allah schaft de rente af en doet de
weldadigheid toenemen…” (Heilige Koran 2: 276-277)

Het woord “Riba” is afgeleid van “Raba”, dat betekent:
men zegt dat het geld of het bezit toenam in omvang. Het
woord “Riba” betekent dus: een overvloed en toevoeging:
een toevoeging aan de hoofdsom: rente.
De Heilige Profeet van de Islam(s) zei:
“Iedere lening die is afgesloten om winst te maken valt
onder de definitie van rente.” (Jami’a Saghir)
Het verbod van het lenen van geld op basis van rente wordt
voorafgegaan door een lange aansporing om liefdadigheid
te beoefenen. Als iemand eraan gewend raakt om van
zijn rijkdom uit te geven in de vorm van liefdadigheid
en aalmoezen, wordt het voor hem gemakkelijker uit
te lenen zonder rente. De Heilige Koran verbiedt alle
vormen van rente. In de moderne tijd echter is het doen
van zaken zo onlosmakelijk verbonden met rente dat het
onmogelijk lijkt om rente geheel te vermijden. Maar als
een verandering in zowel het systeem, als de omgeving en
de omstandigheden zou worden teweeggebracht, zou het
doen van zaken zonder rente in de wereld ingang kunnen
vinden, zoals het geval was in de dagen dat de Islam in
opkomst was. De Heilige Koran zegt dat evenals een
dwaas de consequenties van zijn daden niet zit, zij die geld
tegen rente uitlenen geen oog hebben voor de gevolgen
ervan. Zij houden alleen hun eigen directe belangen in het
oog en bekommeren zich niet – en kunnen in feite in het
algemeen ook niet meer – voor de grote schade die zij de
gemeenschap en de wereld in het algemeen berokkenen.
Rente moedigt de mensen of een staat ook aan om schulden
aan te gaan boven hun vermogen en verblindt hen zo voor
de gevolgen. Nog een dwaasheid die rente veroorzaakt
is dat hierdoor het gevoel van de mens voor goedheid en
weldadigheid wordt verzwakt doordat hij alleen bezig is

met het verdienen van geld. Rente lijdt ook tot oorlog.
Geldschieters creëren steeds omstandigheden die
een botsing tussen het ene land en het andere kunnen
veroorzaken, zodat oorlog kan uitbreken en de strijdende
staten kunnen worden genoodzaakt om geld van deze
geldschieters te lenen. Rente verlengt de oorlog ook,
omdat de strijdende staten worden aangemoedigd om
boven hun vermogen geld te lenen. Weer helpt rente het
vergaren van rijkdom in enkele landen en schaadt hierbij
op zeer nadelige wijze de verdeling van rijkdom en het
evenwicht van de gemeenschap. Nog een dwaasheid die
door rente wordt veroorzaakt is dat zij die rente betalen
een afnemend gevoel voor waardigheid hebben en dat zij
de gewoonte van onzorgvuldigheid en haast aannemen,
en zo een vergelijking met iemand die dwaas handelt
ontwikkelen. De Heilige Koran zegt in hoofdstuk 2 vers
280 dat het nemen van rente tegen die Godvrezendheid
is. De Schepper houdt van goedheid en weldadigheid
jegens de armen en de behoeftigen, een eerlijke en gelijke
verdeling van rijkdom onder de mensen en vrede tussen
de naties van de wereld; maar het systeem van rente
ondermijnt deze zegeningen bij de wortels. Volgens de
Heilige Koran is het nemen van rente tegen een waar
geloof. Dikwijls wordt tegengeworpen dat geen zaken
of handel mogelijk zijn zonder rente. Dit is niet juist. Er
bestaat geen natuurlijke relatie tussen handel en rente.
Rente is echter onbewust in verband gebracht met handel,
aangezien de Westerse landen hun commerciële systeem
hebben gebaseerd op krediet. Als dit niet het geval zou
zijn geweest, zou de handel niet van rente afhankelijk zijn.
Honderd jaren geleden waren de Moslims verantwoordelijk
voor een grote deel van de handel in de wereld en zij
dreven deze zonder rente. Zij plachten zelfs geld te lenen
van de armere groepen van de samenleving door middel
van leningen op basis van deelgenootschap, en de handel
die zij dreven droeg dus rechtstreeks bij tot het welzijn
van die groepen. Rente is in het geheel niet essentieel
voor de handel, maar omdat handel nu wordt gedreven
op basis van rente, lijkt het alsof deze zonder rente tot
stilstand zal komen. Ongetwijfeld zou een verandering
in het systeem aanvankelijk ongemakkelijk zijn. Maar
het systeem van handel die afhangt van rente kan zeker
worden afgeschaft. Rente is in feite een bloedzuiger
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die snel het bloed van de mensheid opzuigt, in het bijzonder
dat van de lagere en middengroepen. Zelfs de hogere
groepen zijn tegen zijn gif niet gevrijwaard.

Het huidige gebruik van rente
Uit het bovenstaande blijkt dat Islam het lenen van geld
op basis van rente niet toestaat, omdat dit een instelling
is die het ophopen van bezit in relatief weinig handen
als gevolg heeft. Het staat mensen met gevestigde
gebruiken en relaties toe om hun rijkdom praktisch
onbeperkt te vermenigvuldigen ten nadele van de rest
van de gemeenschap. Maar de vraag rijst hoe onder het
huidige banksysteem rente zou moeten worden gebruikt.
Het antwoord is dat alle Moslims hun geld ook bij banken
hebben vastgezet en automatisch rente krijgen. Zij kunnen
er niet aan ontkomen dat zij rente ontvangen of betalen.
Zij moeten rente betalen voor het geld dat zij lenen
van een bron die erom vraagt, omdat zij in het huidige
systeem geen geld kunnen lenen zonder rente. Maar
als zij rente ontvangen voor het geld dat zij bij banken
hebben staan, dan is het hun niet toegestaan deze rente
voor zichzelf te besteden. Als zij zouden weigeren rente
van de banken te ontvangen zou dit geld worden gegeven
aan niet-Islamitische godsdienstige instellingen die het
in het algemeen zullen besteden voor de bevordering van
niet-Islamitische aangelegenheden of voor het publiceren
– zoals de kerken dit doen – van anti-Islamtische
literatuur die tegen de Islam wordt gebruikt. In dit geval
is het passend de rente in ontvangst te nemen zolang dit
systeem bestaat, en het geld te geven aan een Islamitische
instelling die uitsluitend werkt in het belang van de Islam,
zoals het publiceren van informatieve literatuur over deze
godsdienst. Door dit te doen gebruikt men de rente voor
de verspreiding van informatie ten gunste van de Islam en
kapt men niet met de bijl de tak af van de boom waarop
men zelf zit, maar creëert een mogelijkheid voor de zoeker
naar waarheid om literatuur te bestuderen en te ontdekken,
en dit doet men dan voor zichzelf, d.w.z. de Islam. Het zal
echter altijd wenselijk blijven om het islamitische systeem
van het lenen van geld zonder rente in praktijk te brengen,
en rente moet uiteindelijk worden afgeschaft.

De heer A.H. Akmal – Hoofdmissionaris*
BRON:
[1] Al-Islaam; Nummer 1; Januari 1993; pagina’s 11, 12
en 15
*Wijlen A. H. Akmal was deskundige over de Islam
in Nederland en was sinds 1957 werkzaam als
Hoofdmissionaris bij de Ahmadiya Moslim Djamaat
(Gemeenschap) Nederland. Hij was ex-leraar aan de
Djamia Ahmadiyya Rabwah Pakistan, een Theologische
Hogeschool, waar men na het universiteitsdiploma
te hebben behaald de Islam in vergelijking met de
wereldgodsdiensten bestudeert en zich in de theologie
specialiseert. Na deze studie wordt men in het algemeen
uitgezonden naar het buitenland.
Voor meer informatie over rente verwijst de Ahmadiyya
Moslim Gemeenschap naar de bijgaande link:
• De kwaden van rente (pagina 195-208)
Door Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh)
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HADJ (DE BEDEVAART NAAR MEKKA)
Door de heer Ahmad Said Ikhlaf
Het vijfde grondbeginsel is de Hadj, de bedevaart naar
Mekka. Deze is verplicht voor de Moslims, die in staat
zijn om alle onkosten voor de reis en het levensonderhoud
voor hun familieleden die achterblijven te betalen. Het
doel van dit gebod is het scheppen van eensgezindheid en
in volmaakte broederschap onder alle mensen, het uit de
weg ruimen van valse trots of hoogmoed, en het bereiken
van een gelijkheid en harmonie onder alle volkeren, rijk
of arm. De Islam heeft behalve de Zakat, die op de rijken
ten bate van de armen wordt geheven, verschillende tijden
vastgesteld voor de bijeenkomsten van alle groepen, opdat
zij uit deze bijeenkomsten hun voordeel kunnen trekken.
De Moslims van alle werelddelen komen eens per jaar
in Mekka tezamen ter gelegenheid van de bedevaart.
De bedevaart bevat evenals het vasten en het gebed in
praktijkles in gelijkheid en ware broederschap. Gedurende
de Hadj moeten alle bedevaartgangers, zowel een koning
als een boer, rijk of arm, dezelfde kleding dragen, welke
uit twee witte doeken bestaat. Weelde, in welke vorm dan
ook, is hun verboden en zij worden erin geoefend om sober
te leven. De bijeenkomst te Arafat geeft een prachtige
uiting van eendracht, broederschap en gelijkheid te zien
wanneer alle pelgrims uit verschillende landen, die allerlei
talen spreken, hun aanhankelijkheid jegens hun Heer in
één taal, namelijk de Arabische, betuigen. Dit doet de
deelnemers aan de Hadj beseffen dat zij alleen als het ware
tot één familie behoren, en de kinderen zijn van één God,
voor Wie allen gelijk zijn. Zij bezoeken hier de heilige
plaatsen welke hen aan de opofferingen van Abraham(as),
Hagar(ra), Ismaël(as) en de Heilige Profeet van de Islam(s)
doen denken. Het doet hen ook denken aan de Genade
van God die op deze personen rustte en aan de wijze
waarop Hij hen voorspoedig deed zijn. Het veroorzaakt
in hen ook een medegevoel voor de armen. Zij kunnen
er kennis maken met andere Moslims uit verschillende
landen, met wie zij van gedachten wisselen. Zij houden
samenkomsten om middelen tot vooruitgang van de
Moslimgemeenschap in het algemeen te bestuderen.1

De Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap,
Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as), de
Beloofde Messias en Imam Mahdi heeft het volgende
gezegd:
“Met bedevaart –Hadj- wordt niet slechts bedoeld
dat iemand zijn huis verlaat, de oceaan oversteekt,
enkele gebruikelijke woorden uit en dan terugkeert.
De werkelijkheid is dat Hadj een gebeurtenis is van
de hoogste orde en ligt in de ultieme relatie van de
mens met God. Men dient te begrijpen dat als iemand
afstand neemt van de wereldse verlangens van het ego,
de innerlijke persoon met recht kan verwachten dat hij
zichzelf volledig verliest in de liefde voor God en dat de
hartstocht van deze liefde zich in zulke mate ontwikkelt dat
in vergelijking hiermee hij zich geen zorgen kan maken
over de moeilijkheden van het reizen, het gevaar voor
zijn leven of bezittingen, of de pijn van een scheiding van
dierbaren. Zoals een minnaar bereid is om alles voor zijn
geliefde op te offeren, zo moet men tot hetzelfde bereid
zijn. Het symbolische voorbeeld van zo’n verhouding
ligt besloten in het verrichten van de Hadj. Zoals een
minnaar rondom zijn geliefde blijft ronddraaien, zo is
er de ommegang (rond de Ka’ba) tijdens de Hadj. Dit is
een bijzonder mooi punt. Zoals er hier op aarde het Huis
van God bestaat, zo is er ook ‘boven’, een hoger Huis.
Tenzij men ook dat Huis omcirkelt ligt er geen voordeel
besloten in het omcirkelen van het Huis op de grond
en is er daarom ook geen beloning. De toestand van
hen die het hogere niveau van ‘omcirkelen’ verrichten,
behoort gelijk te zijn aan de zichtbare, tot uitdrukking
gebracht in het feit dat het lichaam is omwikkeld met
slechts een basiskledingstuk. Op gelijke wijze moeten
zij die het hogere Huis van God omcirkelen ook hun
kleding van wereldlijkheid afleggen en nederig en
zachtmoedig worden en rondcirkelen in een toestand
van hartstochtelijke liefde. Tawaaf (omcirkeling) is
een symbool van hartstochtelijke liefde voor God en de
betekenis ervan is dat het welbehagen van God het punt
moet zijn welk men omcirkelt en dat er geen ander doel
overblijft dan dit.”2
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Het voormalige Hoofd van de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap, de Vierde Khalifa (Kalief), Zijne
Heiligheid, Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh) heeft het
volgende geschreven over het onderwerp Hadj:
“…Nog een voorbeeld dat de universaliteit van de
Islamitische geboden betreffende de praktijk van de
religie demonstreert, is dat van de Hadj, de bedevaart.
Nogmaals, men treft de instelling van de bedevaart aan
in alle religies van de wereld, maar de bedevaartsoorden
liggen verspreid over verschillende plaatsen in een of
meer landen. Men treft niet één enkele centrale plaats
aan die de volgelingen van een religie tenminste eenmaal
in hun leven moeten bezoeken.

Moslims verrichten Hadj

Verbazingwekkend genoeg treffen we in de Islam precies
een dergelijke plaats aan, in Mekka, waar Moslims van
over de gehele wereld worden verwacht zich te verzamelen
om ongeveer tien dagen door te brengen in volledige
toewijding aan de gedachtenis van God. De pelgrims
komen uit alle landen, alle naties, en zijn van alle rassen
en van alle leeftijden. Mannen, vrouwen en kinderen
verzamelen zich allen eenmaal per jaar voor een prachtige
bijeenkomst waarbij het aantal deelnemers soms in de
miljoenen loopt. Dit grote vertoon van universaliteit ziet
men nergens anders in een andere godsdienst. Vandaar
dat al deze vingers die werden geheven in verschillende
gebieden van de islamitische leer, wijzen op dezelfde
boodschap van eenwording op aarde onder de Eenheid
van God.

De instelling van de bedevaart kan men terugvoeren tot
aan de tijd van Abraham(as). Maar er zijn zeer duidelijke
verklaringen in de Koran die deze beschrijven als een
oude instelling die sinds onheuglijke tijden bestaat en
is aangevangen toen het eerste Huis van God werd
gebouwd in Mekka. In tijden van weleer werd ‘Mekka’
uitgesproken als ‘Bekka’. De Heilige Koran verwijst dus
naar het eerste huis dat niet in Mekka, maar in Bekka
is gebouwd. Het wordt ook wel “Baitul ‘Atiq”, of het
“oudste huis” genoemd. Abraham(as) richtte het op op de
ruïnes die hij onder goddelijke leiding ontdekte en met
betrekking waartoe hem door God was opgedragen het
met de hulp van zijn zoon Ismaël(as) te herbouwen. Dit is
dezelfde plaats waar hij, weer onder goddelijk bevel, zijn
vrouw Hagar(ra) en zijn zoon Ismaël(as), die een zuigeling
was, had achtergelaten. Maar het werk aan het Huis van
God, wachtte op aandacht totdat Ismaël(as) opgroeide tot
een leeftijd waarop hij van enig nut kon zijn. Beiden
werkten dus samen om het huis te herbouwen en om de
instelling van de bedevaart weer opnieuw te beginnen.
Veel rituelen die tijdens de bedevaart worden verricht,
hebben hun wortels in de eerste dagen van de herbouw
van het Huis van God, en sommige gaan zelfs verder
terug. Zo wordt bijvoorbeeld het lopen tussen Safa en
Marwah, twee heuveltjes dichtbij het Huis van God,
gedaan in gedachtenis aan het zoeken van Hagar(ra) naar
enig teken van menselijke aanwezigheid om haar kind
te helpen in hun smartelijk uur van nood. Beschreven
is dat het kind uiterst rusteloos was geworden door de
kwelling van dorst, en met zijn hielen in wanhoop op
de grond sloeg. Er wordt gezegd dat daar een fontein
ontsprong, die vandaag nog steeds bestaat in de een of
andere vorm. Later is een put rondom die plaats gemaakt
en het water ervan wordt beschouwd als gezegend water.
De meeste pelgrims die de Hadj verrichten, trachten bij
wijze van zegening wat water voor hun verwanten en
vrienden mee te brengen.
Er zijn nog andere rituelen en tradities die beknopt
moeten worden uitgelegd. Tijdens de Hadj dragen de
pelgrims geen genaaide kleding. Zij kleden zich wel in
twee losse doeken. Dit duidt er verder op dat de traditie
zeer oud is en dat de instelling van de Hadj begon toen de
mens nog niet had geleerd genaaide kleding te dragen.
Hij was pas begonnen zich te bedekken.
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Als zodanig lijkt het erop dat het ter herinnering is aan
die oude volkeren die in die vroegere kleding de rondgang
verrichtten om het eerste huis dat was gebouwd ter
aanbidding van God, dat van de pelgrims wordt verlangd
hetzelfde te doen. Verder is het scheren van het hoofd
een belangrijk kenmerk dat universeel als symbool
van toewijding wordt aangetroffen onder monniken,
priesters, kluizenaars en vishnu’s. Dit verruimt verder
de universaliteit van het karakter ervan. Vrouwen zijn
van het scheren vrijgesteld, maar zij moeten symbolisch
hun haar knippen als een teken. Ook op de plaatsen
van welke bekend is dat Hazrat Abraham(as) er God
heeft herdacht in de stijl van een in vervoering gebracht
minnaar en Zijn glorie verheerlijkte met luid gezang,
wordt van de pelgrims verwacht dat zij hetzelfde doen op
dezelfde plaatsen…” 3

ego een afstand nemen van mij zover het oosten van het
westen is. Maak mijn leven, overlijden en elke eigenschap
die ik bezit in aanbidding voor U. Laat mij leven in Uw
liefde en laat mij sterven in Uw liefde en wek mij op te
midden van Uw perfecte minnaars.

‘O, immer genadevolle God, laat mij door Uw
barmhartigheid de taak en diensten volbrengen die U
mij opgedragen hebt en voor welke U vurigheid in mijn
hart heeft aangewakkerd. Vestig de absolute waarheid
van de Islam in de ogen van de tegenstanders van de
Islam en in de ogen van hen die niet bewust zijn van
de schoonheden van de Islam door de hand van deze
nederige persoon. Houd deze nederige persoon, zijn
vrienden en oprechte metgezellen in de schaduw en
steun van Uw vergiffenis en barmhartigheid. Weest U,
voor allen van hen de Voorziener in zaken aangaande
geloof, wereldse aangelegenheden en in middelen van
Tot slot: Er is een gebed die door de de Stichter van de transport naar Uw huis van welbehagen en laat vrede
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid, en zegeningen van de hoogste graad neerdalen op Uw
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as), de Beloofde Messias en Boodschapper, zijn metgezellen en volgelingen. Amen.’ 4
Imam Mahdi aan Hazrat Sufi Munshi Ahmad Jan Sahib(ra)
uit Ludhiana in een brief werd geschreven met de volgende BRONNEN:
instructie:
[1] Wat is Islam? door Abdul Hakim Akmal H.A. Shd.;
“Het is uw taak dat u in deze zelfde woorden Pagina’s 12-13:
bidt, zonder enige verandering ten behoeve
[2] Malfoezaat, deel 9, blz. 101-130, vertaald uit Review
van mijn persoon in het Huis van Allah,
tegenover de Meest Genadevolle. Houd deze of Religions, juli 1995; Zie ook Al Islaam februari 2002;
pagina 3; Bedevaart: symbool van hartstochtelijke liefde
brief bij u om u te helpen herinneren.”
voor God
(as)
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad
[3] Een elementaire studie van de Islam door Hazrat
De Beloofde Messias en Imam Mahdi
Mirza Tahir Ahmad(rh); Hajj; Pagina’s 46 t/m 49 (Hadj);
[4] Al Fazl, 11 oktober 1942; Zie ook Al Islaam februari
Vervolgens heeft Hazrat Sufi Munshi Ahmad Jan Sahib(ra) 2002; pagina 11
op de dag van de grote bedevaart in 1302 na de Hidjrah
dit gebed in het Huis van Allah met een luide stem Voor meer informatie verwijst de Ahmadiyya Moslim
voorgelezen terwijl zijn volgelingen doorgingen met Gemeenschap naar de bijgaande linken:
‘amin’ te antwoorden.
• Het verrichten van verschillende rituelen van Hadj,
Het gebed luidt als volgt:
De bedevaart naar Mekka
Door de heer Ahmad Said Ikhlaf
‘O, immer genadevolle God, een nederig dienaar van U, • Zeven vragen over de Hadj
waardeloos, vol fouten en zonder enig verdienste, Mirza
Door de heer Ahmad Said Ikhlaf
Ghulam Ahmad, die in India woont, smeekt U:
• Eid-ul-Adha Offerfeest
Door de heer Ahmad Said Ikhlaf
‘O, immer genadevolle, wees tevreden met mij, • Recensie over het boek Twenty three great
vergeef mij mijn fouten en zonden daar U de meest objectives of building the house of Allah
vergevensgezinde en genadevolle bent. Laat mij Door de heer Ahmad Said Ikhlaf
datgene doen wat U het meest behaagt. Laat mijn
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Rozen voor ouderen

Hart onder de riem
In 11 steden verspreid over het gehele land hebben Ahmadi-Moslimjongeren meer dan 350 rozen en presentjes
uitgedeeld aan ouderen in verzorgingshuizen om hen een hart onder de riem te steken tijdens de feestdagen. De actie
werd onder andere gehouden in Den Haag, Amsterdam, Almere, Arnhem en Rotterdam.

Een fontein van liefde
Vele ouderen in verzorgingshuizen hebben, in het bijzonder wegens covid-19, een eenzame periode meegemaakt.
Als Moslimjongeren dragen wij de ouderen een warm hart toe, vooral in deze moeilijke tijd. Zoals het internationale
hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor
Ahmad(aba) prachtig heeft verwoord: “Tijdens moeilijkheden ontspringt een fontein van liefde.”
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Regionale schoonmaakdag

Onderdeel van het geloof
Op zaterdag 12 februari 2022 staken Ahmadi-Moslimjongeren de handen uit de mouwen om diverse moskeeën en
geloofscentra in Nederland grondig schoon te maken en te onderhouden. Het netjes onderhouden en schoonmaken
van de omgeving is een belangrijk onderdeel van het Islamitische geloof.

Jong en oud
De activiteit trok landelijk tientallen deelnemers, jong en oud. De schoonmaakactie vond onder andere plaats in Den
Haag, Almere, Nunspeet en Amsterdam.
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informatie over de Islam

Informatiekraam over de Islam
In een tijd van toenemende polarisatie, waarin de Islam regelmatig wordt geassocieerd met geweld en onderdrukking,
ziet de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap de noodzaak in van dialoog en wederzijds begrip. Daarom heeft de
gemeenschap in diverse steden middels informatiekraampjes de Nederlandse bevolking van informatie voorzien over
de Islam.

Hoe meer je over elkaar weet, hoe beter je elkaar begrijpt
Tijdens de acties zijn interessante gesprekken tot stand gekomen. Veel voorbijgangers waren het ermee eens dat meer
kennis leidt tot meer begrip. De gemeenschap zal op maandelijkse basis de actie voortzetten.

Activiteiten van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland samengesteld door de heer Kashif Akmal
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VRAAG EN ANTWOORD MET DE KALIEF
De leden van de Ahmadiyya Moslim Djamaat kregen de gelegenheid om het wereldwijde Hoofd van
de Ahmadiyya Moslim Jamaat, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor
Ahmad(aba), een reeks vragen te stellen over hun geloof en hedendaagse kwesties.
Vertaald door de heer Usman Ahmad en de heer Noor Ahmed Raza Hassan
VRAAG: Een ander lid van Lajna noemde een recente wet van de Europese Unie die het elke particuliere
werkgever mogelijk maakt vrouwen te ontslaan wegens het dragen van een hoofddoek en vroeg om advies over
hoe Ahmadi-Moslims zouden moeten reageren.[1]
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei:
“Mensen spreken zich er tegen uit. Deze wet is in strijd met de mensenrechten (van een Moslimvrouw). Iemand die
de Hijab draagt, doet dat vanwege haar geloof. Evenzo, als een Joodse man die een keppel draagt te horen krijgt
dat hij die niet mag dragen of een Moslimman te horen krijgt dat hij zijn hoofddeksel niet mag dragen en Sikhs te
horen krijgen dat zij hun tulbanden niet mogen dragen - dat is verkeerd en dergelijke beperkingen zijn een middel
om deze mensen hun fundamentele mensenrechten te ontzeggen. Onze leden zouden zich tegen deze wet moeten
verzetten door middel van alle juridische mechanismen die beschikbaar zijn en door hun stem te verheffen. Ze
moeten het veroordelen. Vergeet niet dat deze wetten, die in parlementen worden gemaakt, geen goddelijke wetten
zijn die altijd hetzelfde zullen blijven. Als de mensen hun stem verheffen tegen dergelijke onrechtvaardige wetten,
zal er een tijd komen dat deze wetten zullen veranderen.”
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei:
“Wat zij doen is verkeerd. Aan de ene kant beweren zij dat ze de mensenrechten verdedigen, maar aan de andere
kant ontzeggen ze Moslimvrouwen hun religieuze rechten. Dus zou u hiertegen moeten schrijven in de kranten en
Ahmadi-Moslimvrouwen zouden moeten schrijven naar Zweedse nieuwsbladen en ook in kranten in heel Europa.
Overal waar iemand toegang of een mogelijkheid heeft, moeten ze die gebruiken (om hun afkeuring te uiten).
Ik heb hier ook al eerder over geschreven en daarom zou u moeten schrijven dat degenen die dergelijke wetten
maken, in feite de fundamentele mensenrechten schenden. Als iemand potentieel heeft en van goed kaliber is bijvoorbeeld een vrouw die een goede wetenschapper is, of een vrouw die een bekwame arts of chirurg is, dan
kan haar werkgever haar ontslaan enkel en alleen omdat zij een Hijab draagt. Dat is onrechtvaardig en contraintuïtief. Het is een verspilling van hun potentieel. Het is een kwestie van het ontnemen van een slimme geest
van zijn of haar rechten. Dus, u moet schrijven en lobbyen tegen deze wet. Laat uw stem horen, want er kan veel
bereikt worden door uw stem te laten horen in deze landen.”
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VRAAG: Een van de Lajna-leden vroeg Zijne Heiligheid om advies
voor die mensen die geestelijke gezondheidskwesties niet zo serieus
nemen als lichamelijke gezondheidskwesties. [2]
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei:
“Degenen die geestelijke gezondheidsproblemen niet serieus nemen,
zijn ernstig onwetend. Degenen die lijden aan depressie of een ander
geestelijk gezondheidsprobleem, of kinderen of volwassenen bij wie
autisme is vastgesteld, moeten de juiste hulp en behandeling krijgen. We
moeten voor hen zorgen. Welke mogelijke behandeling ook beschikbaar
is, die moet worden gebruikt. Hiernaast moet u ook compassie hebben
voor hun gevoelens en emoties. Wie dat niet doet, is zeer onwetend.”
Khalifatul Masih V
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba)

VRAAG: Een andere aanwezige vroeg Zijne Heiligheid hoe zij een sterke band met Allah de Almachtige tot
stand kunnen brengen. [3]
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei:
“Verricht uw dagelijkse gebeden op een manier dat u plezier in uw gebeden voelt. Als u uw gebeden snel verricht
dan kunt u geen band met Allah de Almachtige tot stand brengen. Als u naar het huis van een vriendin gaat en u
belt aan en u begroet haar alleen van buitenaf en vertrekt snel na het begroeten, dan zal die vriendin zich afvragen
wat voor een vriendin het is die niet eens naar binnen is gekomen, ondanks het feit dat zij haar heeft uitgenodigd
om binnen te komen, thee te drinken en te praten en samen tijd door te brengen – maar zij begroette alleen van
buitenaf en vertrok! Hoe kan zij een vriendin zijn? Zij kan geen goede vriendin zijn. Beste vrienden zijn zij die
tijd met elkaar doorbrengen, met elkaar praten en hun vreugden en zorgen met elkaar delen. Op dezelfde manier,
om iemands band met Allah de Almachtige te vergroten, heeft Allah gezegd om de gebeden te onderhouden. Het
aanbidden van God is het doel van onze schepping en dus moeten we dat doel vervullen en de beste manier om dat
te doen is door de gebeden op zo’n manier te verrichten dat u vurig kunt voelen dat er een band is met Allah de
Almachtige en Allah de Almachtige luistert naar u.”
VRAAG: Een andere aanwezige informeerde naar het Islamitische perspectief op tehuizen/opvangcentra voor
kinderen die door hun ouders worden mishandeld. [4]
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei:
“Als een kind naar een tehuis wordt gestuurd, is dat altijd de schuld van de ouders. Waarom begaan zij wreedheden
en onrechtvaardigheden tegen hun kinderen? Zij zijn zondig in de ogen van de Almachtige God en zij zijn Hem
verantwoording schuldig. Een kind is een geschenk, beloning en een voorrecht, geschonken door Allah de Almachtige
en dus zijn ouders verplicht om hun kinderen zo goed mogelijk te verzorgen, op te voeden en te beschermen. Zij
moeten hun kinderen met liefde en zorg opvoeden… Ik heb tijdens vele gelegenheden gezegd dat u een hechte
vriendschapsband met uw kinderen moet hebben, u moet geduldig zijn, luisteren naar wat zij zeggen, hun vragen
beantwoorden en hen op geen enkele manier mishandelen, anders zullen uw kinderen afdwalen.”
Zijne Heiligheid zei ook dat de sociale diensten niet kunnen zorgen voor een passende religieuze en
morele opvoeding van de kinderen die onder hun hoede vallen, en dat zij hen dus opvoeden zoals het
hen goeddunkt. Zijne Heiligheid zei dan ook dat de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap moet nagaan of
het mogelijk is opvangtehuizen te openen voor Ahmadi-Moslimkinderen die door hun ouders worden
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mishandeld, zodat er met sympathie kan worden gezorgd voor hun religieuze en seculiere behoeften en dat de
kinderen, zodra de problemen zijn opgelost, naar hun familie kunnen worden teruggebracht.
VRAAG: Een andere student vroeg advies over wat de juiste instelling is bij het zoeken naar of overwegen
van huwelijksaanzoeken. [5]
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei:
“Hiervoor heeft de Heilige Profeet Mohammed(s) een algemene regel voor ons vastgesteld. Hij heeft gezegd dat
wanneer een persoon een huwelijksaanzoek overweegt, zij naar drie of vier dingen kijken. Of ze trouwen met een
persoon vanwege de sociale status van de familie of de rijkdom van de andere persoon. Of, als een man op zoek
is naar een vrouw, zoekt hij naar schoonheid en als een vrouw op zoek is naar een man, zoekt zij iemand die slim
is. Dit is wat we zien in de huidige maatschappij. Dit zijn de drie dingen. Echter, de Heilige Profeet Mohammed(s)
heeft gezegd dat deze drie aspecten werelds zijn en waar je naar moet kijken zijn de moraal en het gedrag van de
persoon.”
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei verder:
“Wanneer een man een huwelijksaanzoek doet, moet hij voorrang geven aan de morele eigenschappen en geloof
van de vrouw en zo moet een vrouw ook voorrang geven aan hetzelfde. Ik zeg vaak tegen de mannen dat deze
instructie niet alleen voor de vrouwen is bedoeld. De mannen zelf moeten ook hoge morele normen hebben en
handelen naar hun religieuze leer. Als een man zelf niet religieus is, hoe kan hij dan een religieuze vrouw vinden
en hoe kan hij dan zijn aandacht richten op het vinden van een religieuze vrouw? Derhalve heeft de Heilige
Profeet Mohammed(s) in deze ene zin zowel mannen als vrouwen aanbevolen dat zij voorrang moeten geven aan
het geloof boven wereldse zaken als het gaat om het kiezen van een man of vrouw.”
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei verder:
“Dit is de reden waarom er gezegd wordt dat wanneer u bidt voor
het vinden van een levenspartner, u moet bidden dat u gezegend
wordt met goed geluk. Bid voor een echtgenoot die religieus is, die
rechtschapen is in zijn moraal, die goed opgeleid is, die voor u zorgt,
die u liefdevol behandelt en die betrouwbaar is. Zoek bescherming
tegen zulke mensen die u bedriegen... Ook wanneer u bidt, moet u
op de juiste manier bidden. Bid niet alleen voor iemand die er goed
uitziet of veel rijkdom heeft, maar bid dat Allah de Almachtige u met
goed geluk zegent. Wanneer u fortuinlijk bent, zal dat betekenen dat
u alle vormen van goedheid zult bereiken.”
VRAAG: Een van de aanwezigen vroeg Zijne Heiligheid naar zijn visie op waarom de Arabische wereld
momenteel lijdt. [6]
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei:
“Wat was de reden voor de aanvankelijke ondergang van de Arabische naties? Het is nog steeds dezelfde reden.
Wanneer Allah de Almachtige wordt verlaten en in plaats daarvan de grote wereldmachten als goden worden
beschouwd en wanneer dit het geval is voor sterke landen als Saoedi-Arabië tot aan de kleinste Moslimstaten, dan
wordt uiteraard de beschermende Hand van God weggenomen van zo'n volk. Bovendien is er een nalatigheid in
het opvolgen van de geboden van God en hebben deze naties de rijkdommen waarmee Allah de Almachtige hen
gezegend heeft, volkomen misbruikt.”
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Zijne Heiligheid wees erop dat de Islamitische landen, ondanks hun enorme rijkdom, deze rijkdom niet
gebruiken om de zaak van de Islam te helpen.
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei:
“De rijkdommen die Allah de Almachtige heeft gegeven [aan de Arabische landen], welk voordeel hebben zij daaruit
gehaald? Hoe hebben zij daarmee het geloof gediend? De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is een gemeenschap
met schamele middelen die in de wereld werkt om de boodschap van de Heilige Koran te verspreiden door middel
van donaties. Aan de andere kant, zelfs in kleine (Moslim)landen, zijn hun halfjaarlijkse uitgaven of maandelijkse
overheidsuitgaven meer dan de gehele jaarlijkse begroting van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap! Maar welke
dienst verrichten zij ter wille van de Islam? Zij denken dat [het voldoende is om] zich alleen te verzetten tegen de
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap en de Beloofde Messias(as) en edicten van ongeloof uit te vaardigen.”
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei verder:
“Wanneer wij werkelijk een geloof in God ontwikkelen en Zijn geboden volgen, dan zullen diezelfde landen
vooruitgang beginnen te boeken. De Moslims zijn geen kleine macht in de wereld. Het zijn 54 landen! Zij kunnen
veel bereiken. Maar door zich over te geven aan sektarisme en materialisme hebben zij verdeeldheid gecreëerd.
Het stond in de uitspraken van de Heilige Profeet Mohammed(s) dat wanneer er hypocrisie binnen de Moslims is,
hun vooruitgang zal stoppen. Op dat moment zal er wanorde zijn en een persoon zal komen om de mensen samen
te brengen en daarom beval hij ons om ons aan die persoon te hechten wanneer hij komt. Hij voorspelde dat als u
uzelf aan hem hecht, u uzelf zult redden, zo niet, dan zult u uzelf niet redden.”
VRAAG: Een van de aanwezigen vroeg ook hoe zij kunnen reageren op hun vrienden die beweren dat zij niets
te winnen hebben bij het geloven in God omdat zij alle gemakken van het leven al hebben. [8]
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei:
“Vertel hen dat dit leven slechts een tijdelijke verblijfplaats is. Er is in het Hiernamaals een eeuwig leven waarin
Allah zulke mensen beloont die in Hem geloven. In feite, zelfs in dit leven worden degenen die in Allah geloven
en Zijn rechten vervullen en Hem aanbidden op een bijzondere manier behandeld door God. Zelfs in dit leven
behandelt God de mensen die in Hem geloven op een andere manier dan degenen die dat niet doen. Wij geloven dus
in Allah en hebben een vast geloof dat dit niet het enige leven is en dat er een volgend leven is in het Hiernamaals.
Dit is een leerstelling die door elke religie is gegeven.”
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei verder:
“U kunt zien dat elke religie dezelfde leer bracht: geloven in Allah, goede morele eigenschappen bezitten en voor
elkaar zorgen. Het is waar dat na de komst van de godsdienst de aanhangers ervan de leer hebben vervormd,
maar de fundamentele leer hetzelfde was. Atheïsten bevestigen ook dat de fundamentele morele leerstellingen
door de profeten in de wereld zijn gebracht... Daarom moeten wij in Allah geloven en Hem aanbidden en ook onze
verplichtingen tegenover elkaar vervullen.”
VRAAG: Een van de aanwezigen vroeg Zijne Heiligheid om advies over hoe men zijn hart kan bevrijden van
haat jegens anderen. [9]
“Wij zijn de volgelingen van de Profeet die de laatste van de Profeten is [Profeet Mohammed(s)] en wiens hart
vrij was van al dit soort kwaad en haat. Verder zei de Beloofde Messias(as), die in dit tijdperk is gekomen als
een ondergeschikte profeet van de Heilige Profeet Mohammed(s), “Ik ben in dit tijdperk gekomen om de
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mensheid dichter bij hun Schepper te brengen en ten tweede om hen hun plichten jegens hun medemensen
te laten realiseren.” Hij stelt dat we deze plichten niet kunnen vervullen totdat en tenzij ons hart zuiver is en
er geen vijandschap, vijandigheid of jaloezie in ons hart mag zijn. Alleen als dat het geval is, kunnen we onze
plichten jegens elkaar nakomen. We kunnen dit doel niet alleen bereiken, we moeten hiervoor de hulp van Allah
zoeken. U moet tot Allah de Almachtige bidden in uw vijf dagelijkse gebeden dat Allah de Almachtige uw hart
zuivert en alle haat in uw hart jegens een persoon verwijdert.”
VRAAG: Een andere Khadim vermeldde dat een fatwa (religieus edict) in oppositie tegen de Ahmadiyya
Moslim Gemeenschap nog steeds wordt gepubliceerd namens de bredere Moslimgemeenschap in Singapore.
[10]

“U moet uw vrienden vertellen dat wij echte Moslims zijn, omdat wij geloven in de Ene en Almachtige God en wij
geloven in de finaliteit van het profeetschap van de Heilige Profeet Mohammed(s). Wij geloven in het Zegel der
Profeten, maar onze definitie is anders. [Wij geloven] dat volgens de profetie van de Heilige Profeet Mohammed(s)
er in de laatste dagen een persoon zou komen en wij geloven dat die persoon is gekomen in de persoon van
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad van Qadian(as), die de Beloofde Messias en de voorspelde 'Mahdi' is. Hij is een
ondergeschikte profeet van de Heilige Profeet Mohammed(s) en een 'Ummati Profeet' onder de volgelingen van
de Heilige Profeet Mohammed(s)... Het werd voorspeld door de Heilige Profeet Mohammed(s) dat hij zal komen.
In de Heilige Koran staat ook dat er in de laatste dagen een profeet zal komen. Dus wij geloven dat die persoon
is gekomen en zijn status is van de Beloofde Messias en Imam Mahdi en hij is vier keer door de Heilige Profeet
Mohammed(s) in een van zijn gezegden 'profeet' genoemd. Dus het verbreekt het Zegel der Profeten niet, want hij
is de ware profeet en ware volgeling van de Heilige Profeet van de Islam(s).”
Zijne Heiligheid ging verder met uitleggen dat de mensen die verklaren dat Ahmadi Moslims niet-Moslims
zijn, zelf wachten op de terugkeer van Jezus(as) en dus kunnen ook zij niet zeggen dat er geen andere profeet in
de wereld zal komen en daarom schendt hun eigen geloof hun interpretatie van het concept van het 'Zegel der
Profeten'.
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) moedigde hen aan om hun inspanningen bij het overbrengen van hun geloof verder
te vergroten en zei:
“[Via] Tabligh (Prediking) zult u deze boodschap verspreiden en de twijfels uit de gedachten van de mensen
wegnemen, en u zult in staat zijn om hun (uw perspectief) uit te leggen. Het hangt dus allemaal af van het niveau
van uw Tabligh (Prediking) en hoe efficiënt u bent in Tabligh (Prediking) - hoe gedurfd u bent in het uiten van
uw mening. Wat fatwa's (religieuze edicten) betreft, die zijn er altijd. Niet-Ahmadi’s spreken ons altijd tegen. Het
belangrijkste is dat wij ons gedragen als echte Moslims en hierin een voorbeeld zijn. Al onze handelingen moeten
in overeenstemming zijn met de leer van de Islam en wanneer mensen zullen zien dat we ons gedragen als een
Moslim, zullen zij zelf weten dat deze fatwa's (religieuze edicten) helemaal verkeerd zijn.”
BRONNEN:
[1-2-3] Female Waqf-e-Nau Students from Sweden Have Honour of a Virtual Meeting with Head of the Ahmadiyya Muslim Community; 27th
November 2021
[4-5] Female Students from Germany have Honour of a Virtual Meeting with Head of the Ahmadiyya Muslim Community; 1st December 2021
[6-7] Arab Ahmadi Muslim Men Living in Canada have Honour of Virtual Meeting with the Head of Ahmadiyya Muslim Community; 17th
December 2021
[8] Waqf-e-Nau from Finland have Honour of a Virtual Meeting with Head of the Ahmadiyya Muslim Community, 23th December 2021
[9-10] Majlis Khuddamul Ahmadiyya Singapore have Honour of a Virtual Meeting with Head of the Ahmadiyya Muslim Community; 28th
December 2021
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ISLAMITISCHE LEERSTELLINGEN VOOR EEN
BETEKENISVOLLE WERELDVREDE
Jalsa Salana (Jaarlijkse Bijeenkomst) Qadian 2021 aandacht aan deze waarschuwing van Allah de
Almachtige en als deze zelfde houding door mensen
wordt afgesloten met een geloof inspirerende
en naties vertoond blijft worden, zullen de gevolgen
toespraak [1]
ongelooflijk gevaarlijk zijn…”

Tijdens de toespraak sprak Zijne Heiligheid zeer
gedetailleerd over het immense belang van het vestigen
van vrede in de samenleving en schetste hij uitvoerig een Zijne Heiligheid sprak verder over hoe de Islam het
aantal Islamitische principes die daarvoor essentieel bespotten van andere religies en hun stichters volledig
veroordeelt en dat door zijn volgelingen te instrueren
zijn.
om in alle andere profeten te geloven, de Islam ook de
Zijne Heiligheid begon zijn toespraak door te stellen interreligieuze vrijheid en respect heeft gewaarborgd.

dat door het volgen van de principes en leerstellingen
vermaande Hazrat Mirza
die door de Islam zijn vastgelegd, betekenisvolle vrede Tijdens zijn toespraak
Masroor Ahmad(aba) de Moslims van de wereld
in de wereld kan worden gevestigd.
herhaaldelijk om hun handelingen af te stemmen met de
alleen door dit
“De leerstellingen van de Islam zijn de enige leerstellingen leerstellengen van de Islam en zei hij dat
(as)
die een mooie en harmonieuze samenleving tot stand te doen, en door de Beloofde Messias te aanvaarden,
kunnen brengen, vanwege het feit dat ze nog in hun echte vrede en welvaart kan worden bereikt.
oorspronkelijke en ongerepte vorm zijn. Dit is de
leerstelling, die, indien correct toegepast in de ware
zin, iemand dichterbij Allah de Almachtige brengt en
dan, als resultaat van die nabijheid – samen met het
verlangen en de inspanning om het genoegen van God
te bereiken – een ware Moslim leidt naar het vervullen
van de plichten jegens anderen op een zodanige manier
dat het niet te vergelijken is. Het is de vervulling van deze
verplichtingen die garant staat voor vrede en harmonie
in de samenleving.”

“Tegenwoordig is er veel discussie over vrede en veiligheid
en over hoe duurzame vrede echt tot stand kan worden
gebracht. De kans op wanorde, onrust en oorlogvoering
op zowel lokaal als internationaal niveau wordt steeds
groter. Zelfs de Covid-19-pandemie, die de hele wereld
heeft geschokt, is er zelfs niet in geslaagd om de harten
van bitterheid te bevrijden of naties te zuiveren van hun
trots en arrogantie tegenover elkaar. Niemand besteedt

“Het is heel jammer dat de Moslimregeringen van de
moderne tijd dit niet begrijpen, en dat een negatieve
perceptie over de Islam wordt gevestigd dat het, God
verhoede, een extremistische en gewelddadige religie
is…”
“Als zelfs nu de handelingen van Moslims in
overeenstemming zijn met de leerstellingen van de Islam,
dan zal de aandacht van de wereld zich positief op de Islam
richten, en Moslims zullen dat ook gaan inzien door zich
echt tot Allah de Almachtige te wenden en alle wereldse
afgoden te verlaten, niet alleen zal er wereldvrede worden
gevestigd, maar de status, het respect en de eer van
Moslims zullen ook veelvuldig worden vergroot. Maar
dit kan alleen het geval zijn als en wanneer ze de ware
dienaar van de Heilige Profeet Mohammed(s), de Imam
van de Tijd [de Beloofde Messias(as)] accepteren, die is
gezonden door Allah de Almachtige voor de vestiging
van vrede en harmonie in de wereld.”
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Zijne Heiligheid zei dat hoewel het helpen van de
onderdrukten gemakkelijk te begrijpen was, het
helpen van de onderdrukker vereist dat men de
onderdrukker ervan weerhoudt onrecht te begaan
en dat elke vorm van straf die zij na de overtreding
ondergaan proportioneel moet zijn en uitgevoerd moet
worden met het doel van hervorming.
Zijne Heiligheid legde ook uit dat de rol van
een arbiter (bemiddelaar) bij zaken tussen twee
partijen evenwichtig en rechtvaardig moet worden
vervuld, waarbij geen van beide partijen onnodig
wordt bevoordeeld, anders worden de rollen van de
onderdrukten en de onderdrukker omgekeerd.

Khalifatul Masih V
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba)

Een belangrijke leerstelling die door Zijne Heiligheid
als cruciaal wordt genoemd voor het tot stand brengen
van vrede op zowel individueel als maatschappelijk
niveau, is dat van vergeving en nooit de straf voor een
onrechtmatige daad te boven te gaan.
“Als iemand iets slechts doet, dan moet de vergelding die
wordt genomen voor die daad in verhouding blijven tot
het gepleegde kwaad. Maar onthoud dat het toedienen
van vergelding niet is bedoeld om wrok te koesteren of
vijandelijkheden te handhaven, en ook niet om wraak te
nemen. Het doel moet veeleer altijd hervorming zijn en
een positieve verandering bewerkstelligen. Concentreer
u altijd op hoe hervorming in dergelijke omstandigheden
kan worden bereikt. Is het door straf, vergelding of
vergeving? Allah de Almachtige stelt dat als hervorming
tot stand komt door iemand te vergeven, vergeef hem
dan en de beloning van het vergeven is dan bij Allah de
Almachtige.”

“Wie tussen twee partijen beslist en vrede tot stand
brengt, neigt ertoe de ene partij boven de andere te
verkiezen. Als wij naar de Verenigde Naties kijken, is
duidelijk te zien dat er sprake is van vooringenomenheid
en onrechtvaardigheid (in hun beleid). Ofwel toont het
zo'n overweldigende gunst aan het slachtoffer dat er een
tijd komt dat de onderdrukten de onderdrukker wordt, of
het kiest de kant van de onderdrukker in zo'n mate dat
het leven voor de onderdrukten onmogelijk wordt...”
“Duurzame vrede kan alleen tot stand worden gebracht
als een evenwichtige benadering wordt gevolgd door de
invloedrijke mensen op elk niveau. Waar zij luisteren
naar de problemen en het perspectief van beide partijen,
dan zouden zij moeten bemiddelen en wrok wegnemen
...”
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) benadrukte hoe
slecht denken over anderen tot verdere zonde kan
leiden:

“Als iemand slecht over anderen denkt, probeert hij
ook fouten in hen te vinden. Op het moment dat een
slechte gedachte in iemands hart verschijnt, begint
men onmiddellijk ook fouten in hen te ontdekken.
Hazrat Mirza MasroorAhmad(aba) gaf ook uitleg over Iemand die handelt volgens de leerstellingen van
Allah de Almachtige denkt goed over anderen, in
de bekende traditie (Hadith) van de Heilige Profeet
tegenstelling tot slecht denken, en iemand die alleen
(s)
Mohammed : 'Help zowel de onderdrukker als de goed over anderen denkt, kan nooit op zoek gaan naar
onderdrukten'.
de gebreken van andere mensen...”
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) sprak ook over hoe
bepaalde naties anderen economisch misbruiken en
hun rechten schenden.
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Met name verwijzend naar de behandeling van Afrikaanse Wanneer een arme ziet dat hij op deze manier wordt
naties in dit opzicht, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba): uitgebuit, vergroot dat zijn rusteloosheid en wordt de vrede
verstoord. Dit is de reden waarom de Islam instrueert dat,
“U kunt vandaag de dag zien, waar er een grote toename ter wille van het wegnemen van dergelijke ontevredenheid
is in het materialisme, dat er een enorme inspanning uit de samenleving, zorg moet worden gedragen voor de
wordt geleverd om op frauduleuze wijze de rijkdom van rechten van anderen in al uw handelingen. Dit is het
anderen te verslinden. In feite vindt dit onrecht ook middel tot blijvende vrede.”
plaats op het internationale toneel. Welvarende naties
consumeren ten onrechte de rijkdom van armere naties
door middel van verschillende plannen en trucs.”
“Nu spreken bepaalde Afrikaanse naties zich er in
protest over uit dat de machtige landen van de wereld,
nadat zij hun onafhankelijkheid hebben gegeven,
onterecht beslag leggen op hun rijkdom onder het mom
dat zij het uitgeven aan de ontwikkeling en veiligheid
van de landen van waaruit de rijkdom wordt verkregen.
Ze onttrekken miljoenen dollars aan rijkdom per jaar
en geven het niet uit aan die landen waar de rijkdom
vandaan komt. Het resultaat is dat er een haat voor de
meer ontwikkelde landen ontstaat in de armere landen, Wanneer een arme ziet dat hij op deze manier wordt
waarvan de uitkomst extreem destructief en gevaarlijk uitgebuit, vergroot dat zijn rusteloosheid en wordt de vrede
verstoord. Dit is de reden waarom de Islam instrueert dat,
kan zijn.”
ter wille van het wegnemen van dergelijke ontevredenheid
Naast het afnemen van zulke grote hoeveelheden uit de samenleving, zorg moet worden gedragen voor de
rijkdom van arme landen, waardoor ze economisch rechten van anderen in al uw handelingen. Dit is het
verlamd raken, exploiteren veel ontwikkelde landen middel tot blijvende vrede.”
ook de burgers van deze armere landen voor goedkope
arbeidskrachten, terwijl ze miljarden over hun rug Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) benadrukte dat de
vervulling van de verplichtingen jegens anderen niet
verdienen.
beperkt moet blijven tot de eigen familie en vrienden,
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) gaf in dit verband een maar totdat en tenzij iemand de plichten jegens alle
mensen in de wereld vervult, echte vrede niet kan
duidelijke waarschuwing aan de wereld en zei:
worden gevestigd.
“De armen worden uitgebuit voor hun goedkope
arbeidskrachten om goederen te produceren. De lonen “Jullie zouden de hele mensheid als jullie kinderen
zijn zo laag dat ze amper twee maaltijden per dag moeten zien; er moet een passie zijn om elkaar te
aan een gezin kunnen geven. De rijken maken echter dienen. Wanneer dit het geval wordt, hoe mooi, vredig
miljarden dollars winst met deze goedkope arbeid. Dit en harmonieus zal een samenleving dan zijn. Als de
is precies wat rusteloosheid doet ontstaan en er zal Moslims van de wereld dit maar zouden begrijpen!”
een tijd komen dat als gevolg daarvan de armen als
lava zullen uitbarsten. Dit komt omdat de moderne [1] Jalsa Salana Qadian 2021 Concludes with Faith
communicatiemiddelen bewustzijn bij mensen hebben Inspiring Address; 28th December 2021
gecreëerd en besef en nieuws van de ene plaats van de
wereld reist snel naar andere delen. Dit heeft de behoefte
aan materiële goederen in de armere landen vergroot.
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OPLOSSING VOOR DE DREIGING VAN
EEN DERDE WERELDOORLOG
In de woorden van het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief),
Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba): "Wij zien constant dat er onvrede in de wereld heerst. Nationale
en internationale conflicten hebben de wereld nog dichterbij een derde wereldoorlog gebracht dan voorheen.
Wat kunnen wij doen om nog een wereldoorlog te voorkomen? Hoe kunnen wij de toekomst van ons en onze
nakomelingen veilig stellen?"
Voor uitgebreide informatie verwijst de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u naar de onderstaande linken:
• Verklaring van het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap over de crisis tussen Rusland
en Oekraïne
• Het Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap waarschuwt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne een
wereldwijd conflict kan worden
• Het Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap roept Moslims op om zich te verenigen en te bidden om een
einde te maken aan oorlogen
• Een boodschap van vrede en een woord van waarschuwing door Hazrat Mirza Nasir Ahmad(rh)
• Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap waarschuwt voor dreiging van Derde Wereldoorlog door de
heer Ahmad Said Ikhlaf
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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
Gemeenschap door haar vijfde Kalief, Zijne Heiligheid Hazrat
Mirza Masroor Ahmad(aba) geleid. De Gemeenschap telt

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

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 Mobarak 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 die
tot taak heeft te reageren op onjuiste negatieve berichtgeving over de Islam, de Heilige Profeet Mohammed(s) en om de goede inherente kwaliteiten van de Islam te belichten.
Klik hier voor de website.
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,
dat 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.
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