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De Messias is gekomen
Hadrat Mirza Ghulam Ahmad (18351908, vrede zij met hem), de stichter

Het huis van de Beloofde Messias (vrede zij met hem).
NB: Na de namen van profeten en kaliefen worden volgens het islamitische gebruik Gods
zegeningen verzocht. Omwille van de continuïteit van de Nederlandse tekst worden deze
niet overal woordelijk weergegeven maar worden toch na elke naam verondersteld.

van de Ahmadiyya Moslim Djamaat,
behoorde tot een nobele Moslimfamilie
uit Qadian (India). Hij was een vroom
man en naar aanleiding van goddelijke
openbaringen verklaarde hij in 1891
dat hij de Beloofde Messias en Mahdi
was, wiens komst was voorspeld door
de Heilige Profeet van de Islam,
Muhammad (mogen de vrede en de

zegeningen van Allah met hem zijn) en
wiens komst ook was voorspeld in de
geschriften van andere godsdiensten.
Zijn aanspraak vormt de basis van
de Ahmadiyya Moslim Djamaat.
Zijn volgelingen geloven dat zoals de
komst van Elias in geestelijke zin was
vervuld in de persoon van Johannes de
Doper, de tweede komst van Jezus in
geestelijke zin was vervuld in de komst
van Hadrat Mirza Ghulam Ahmad.

Overeenkomstig de leerstellingen van
de Heilige Qor’an geloofde hij vast
in de waarheid van de oorsprong van
alle godsdiensten en bevestigde hij
de rechtschapenheid van Boeddha,
Confucius, Krishna en Zoroaster als
boodschappers van God, hoewel niet
als personificaties van God. Hem werd
geopenbaard dat alle profetieën in de
verschillende godsdiensten betreffende
de komst van een Hervormer in de
latere dagen waar zijn en dat hij één
enkele Hervormer zou zijn die in zijn
persoon de eigenschappen, de rol en de
geestelijke krachten zou combineren
van alle beloofde hervormers als een
levend bewijs van de fundamentele
eenheid van alle geloven onder
de banier van God. Hij maakte er
aanspraak op die Hervormer te zijn die
was beloofd. Hem werd in goddelijke
openbaringen meegedeeld dat hij ook
een latere personificatie zou zijn van
de eigenschappen van Krishna, die
een incarnatie was voor de aanhangers
van de leer van de Ariya Samadj en die
een profeet van God was. De stichter
van de Ahmadiyya Moslim Djamaat

ontleende zijn inspiratie en leiding
aan de Heilige Profeet van de Islam
(mogen de vrede en de zegeningen
van Allah met hem zijn). Hij stelde
geen nieuwe godsdienst voor, noch
introduceerde hij een theologische
nieuwigheid. Het centrale punt van
zijn missie was de herleving van de
Islam. Zijn leer vertegenwoordigt het
wezen van de Islam, ontdaan van alle
aanwassen die door de eeuwen heen de
oorspronkelijke zuiverheid van de Islam
hebben aangetast. In een tijd dat in het
algemeen fanatisme en obscurantisme
de belangrijkste kenmerken zijn van het
huidige religieuze denken in de wereld,
biedt hij een nieuwe kijk op de wijsheid
en de filosofie van de Islamitische
leerstellingen. Zijn uiteenzetting van
het religieuze denken is uitsluitend
gebaseerd op de Heilige Qor’an en
de uitspraken van de Heilige Profeet
van de Islam (mogen de vrede en de
zegeningen van Allah met hem zijn).

Herleving van de Islam

Internationale bijeenkomst in Groot Brittannië, 2006

Liefde voor iedereen, Haat voor niemand
De volgelingen van de Ahmadiyya
Moslim Djamaat moeten in hun
dagelijks leven de sociale, morele en
geestelijke waarden illustreren die
door de Islam worden ingeprent. Zij
spannen zich daarom in vriendschap,
welwillendheid en rechtvaardigheid
te bevorderen, niet alleen onderling,
maar ook tussen andere naties en
gemeenschappen. De Ahmadiyya
Moslim Djamaat verkrijgt over de
gehele wereld steeds meer erkenning
en respect voor haar missionaire
inspanningen en het bevorderen
van een vreedzaam naast elkaar
bestaan. Haar succes moet worden
toegeschreven aan het sterke
benadrukken door de stichter dat
alleen door begrip en liefde de harten
en de geesten van de mensen kunnen
worden gewonnen. De Gemeenschap
houdt zich actief bezig met sociaal
welzijnswerk en met het voorzien in
behoeften aan onderwijs van niet alleen
haar eigen leden, maar ook van de
gemeenschappen waarin zij vertoeven,
in het bijzonder in Afrika, waar
honderden scholen en ziekenhuizen

zijn gebouwd.De volgelingen van de
Ahmadiyya Moslim Djamaat zijn
geen zogenaamde fundamentalisten
of fanatici. Hun regel is ‘Er is geen
dwang in de godsdienst’. Zij houden
zich alleen met het geloof bezig en niet
met politiek. Zij willen niemand iets
opdringen en zij streven naar goede
contacten met al hun medemensen.
Hun motto is: ‘Liefde voor iedereen;
haat voor niemand’. Zij zijn Moslims
die, helaas, door andere Moslims
worden onderdrukt en vervolgd,
ondanks het feit dat zij precies
volgens de voorschriften leven. Zij
kunnen worden vergeleken met de
vroege Christenen, die in de Messias
geloofden, en daarom werden vervolgd.
Zij verkeren in dezelfde positie: Zij
geloven in de Beloofde Messias en
worden vervolgd. De Ahmadiyya
Moslim Djamaat is een Gemeenschap
die volkomen zelfstandig is. Alle
middelen die voor haar activiteiten
benodigd zijn, worden door de leden
zelf bijeengebracht. Ieder lid betaalt
vrijwillig een bepaald gedeelte van zijn
inkomen als contributie.



Geloofspunten

Khilafat opnieuw gevestigd

1. De eenheid van God. Hij wordt Allah genoemd en is een Levende

Na het overlijden van de Beloofde Messias
in 1908 werd het Islamitische systeem
van het Khilafat weer in ere hersteld. De
eerste Khalifa, of opvolger van de Beloofde
Messias, was Hadrat Alhaj Hakim
Nur-ud-Din, een bekend geleerde op
het gebied van de Heilige Qor’an en een
uitmuntend arts. Hij overleed in 1914.

2.
3.
4.

5.
6.

God, Die ook nu en in de toekomst tot de mensen spreekt.
De engelen van God.
Het geloof in de geopenbaarde oorsprong van alle Heilige Schriften.
De waarachtigheid van alle profeten. Zij geloven dat Jezus als
waarachtige profeet van God niet een vervloekingsdood aan het kruis is
gestorven, maar dat hij van de dood aan het kruis werd gered.
Het geloof in het hiernamaals, met een tijdelijke Hel en een eeuwig
Paradijs.
Het geloof in taqdier, hetgeen betekent: ‘de maat der dingen’, een
wet die in de gehele schepping werkzaam is en waardoor elk ding zijn
specifieke eigenschappen blijft tonen.
Internationale bijeenkomst in Rabwah, Pakistan, jaren 1970

Hij werd opgevolgd door Hadrat Mirza
Bashiruddin Mahmud Ahmad. De tweede
Khalifa was niet alleen een geleerde van
formaat op het gebied van Islamitische
studies, maar hij bezat ook een grote
kennis van godsdiensten. Hij was een goed
bestuurder en deed veel voor de opbouw
van de Gemeenschap. Hij leidde deze van
1914 tot 1965. In deze lange periode werd
de basis van Ahmadiyyat als internationale
Gemeenschap gelegd en versterkt. Hij
richtte verschillende instellingen op die
tot doel hadden de activiteiten van de
Gemeenschap in de gehele wereld verder
te ontwikkelen en alom bekendheid te
geven. Hoewel hij een religieus leider was,
had hij veel belangstelling voor het sociale
en politieke welzijn van de mensen van het
Indo-Pakistaanse subcontinent.
De derde Khalifa was Hadrat Hafiz
Mirza Nasir Ahmad. Hij studeerde aan
de Universiteit van Oxford en was een
specialist op het gebied van onderwijs. Hij
had een bijzondere belangstelling voor
het bevorderen van het onderwijs en de
vergroting van het culturele bewustzijn
van de leden van de Gemeenschap. Ook
legde hij grote nadruk op de dienst aan
minder bedeelde landen in Afrika.





Hadrat Mirza Tahir Ahmad werd in
juni 1982 gekozen tot vierde Khalifa.
Hij studeerde in Qadian (India),
Lahore (Pakistan) en aan de ‘School of
Oriental and African Studies’ van de
Universiteit van Londen. Hij verwierf
een reputatie als geleerde op het
gebied van geschiedenis en theologie,
en hij was een voortreffelijk, spreker,
schrijver en dichter. Hij had een
grote belangstelling voor literatuur en
internationale aangelegenheden. Hij
was een bereisd man en een beoefenaar
van verschillende sporten. In 1984
besloot Hadrat Mirza Tahir Ahmad
om Pakistan te verlaten in verband met
de anti-Ahmadiyya gezindheid van
de overheid, die werd beïnvloed door
religieuze fanatici. Hij verbleef hierna
in Londen. Onder zijn supervisie
werd de televisiezender mta (Muslim
Television Ahmadiyya International)

opgericht die in verschillende talen
over de gehele wereld 24 uur per dag
uitzendingen verzorgt. Hij overleed in
2003.

De khalifa voor onze tijd
Op 22 april 2003 werd Hadrat Mirza
Masroor Ahmad, een achterkleinzoon
van de Beloofde Messias, gekozen
tot vijfde Khalifa. Hij studeerde
landbouweconomie aan de Universiteit
van Faisalabad. Hij werkte van
1977 tot 1985 in West-Afrika op het
gebied van onderwijs en medische
voorzieningen en als hoofd van een
landbouwproject. In de jaren 1985
tot 2003 vervulde hij verschillende
functies in de Gemeenschap op
centraal niveau. Sinds zijn verkiezing
tot Khalifa heeft hij voortdurend een
actieve en wereldwijde campagne

gevoerd om het vreedzame karakter
van de boodschap van de Islam te
benadrukken. Hij heeft in dit verband
gesproken tijdens vredesconferenties in
Londen en tijdens andere gelegenheden
in verschillende landen. Zo heeft hij
gesproken in het Europees Parlement

en heeft hij in briefvorm oproepen tot
het bevorderen van de vrede gezonden
aan verschillende staatshoofden.

Hadrat Mirza Tahir Ahmad (links) en
Hadrat Mirza Masroor Ahmad (deze pagina).

Pedroabad: de eerste moskee in Spanje sinds de verdrijving
van de moslims en joden uit Spanje in 1609.
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Koningin Beatrix op bezoek op het 50-jarig jubileum
van de Mobarak Moskee in Den Haag.

Internationale missie
Vanuit een bescheiden begin is de
Gemeenschap uitgegroeid tot een
dynamische kracht in de huidige
wereld van de godsdienst. Zij
heeft vestigingen in meer dan 200
landen en haar tientallen miljoenen
aanhangers vormen een positief
en bijzonder element in de Islam.
De eerste buitenlandse missie van
de Gemeenschap werd gesticht in
Engeland in 1913 en de eerste steen
van de moskee in Londen werd gelegd
in 1924. Daarna zijn missies gesticht
en moskeeën gebouwd in Noord-,
Midden- en Zuid Amerika, het Verre
Oosten, het gebied van de Stille
Oceaan, Oost- en West Afrika en in een

groot aantal landen in Azië en Europa.
Het tegenwoordige hoofdkwartier
van de Gemeenschap bevindt zich in
Rabwah, Pakistan. Grote Ahmadiyya
Moslim Gemeenschappen bestaan in
Pakistan, India, Bangladesh, Indonesië,
Ghana, Nigeria, Gambia, Sierra
Leone, Kenia, Tanzania, Mauritius,
Engeland, Duitsland, Canada en de
Verenigde Staten. De gemeenschap
heeft de Heilige Qur’an vertaald in
meer dan 70 talen. In Nederland is
de Ahmadiyya Moslim Djamaat in
georganiseerd verband werkzaam
sinds 1947, alhoewel reeds in de
twintiger jaren van de vorige eeuw
activiteiten plaatsvonden bij welke de

Gemeenschap was betrokken. Aan
de oprichting van de Gemeenschap
in Nederland werd in de pers
ruim aandacht besteed. Het feit
dat Moslimmissionarissen van het
Oosten naar het Westen gingen, was
volstrekt nieuw. In 1955 werd door de
Gemeenschap de eerste moskee van
Nederland, de Mobarak Moskee in
Den Haag, geopend. De Nederlandse
vertaling van de Heilige Qor’an zag
het licht in 1953 en voorzag in een
duidelijke behoefte. Er zijn sindsdien
verscheidene edities verschenen. De
Gemeenschap fungeert als centrum
voor het verstrekken van informatie
over de Islam. Dit geschiedt door

middel van het publiceren van
literatuur, het houden van lezingen,
het doen verschijnen van artikelen in
de pers, het geven van interviews, enz.
Sinds 1984 heeft de Gemeenschap in
Nederland een gemeenschapscentrum
Baitun Noer (Huis van Licht) in
Nunspeet. Op 9 december 2005
werd het vijftigjarig bestaan van de
Mobarak Moskee herdacht. Onder
de aanwezigen bevonden zich
verscheidene prominente Nederlanders.
Hoogtepunt van de jubileumviering
was het bezoek aan de Mobarak
Moskee op 2 juni 2006 van Hare
Majesteit Koningin Beatrix.

Nederland

Prins Fahd al-Faisal en burgemeester van Ar Riad bracht een
bezoek aan de Mobarak Moskee op 12 december 1958.
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In de pers
In de pers wordt de Ahmadiyya
Moslim Gemeenschap vanaf het
begin geassocieerd met vrede. Wij
lezen in het Haagsch Dagblad van
11 februari 1950 de titel: ‘Ahmadiyya
Beweging zoekt naar wat bindt’. In De
Amersfoortse Courant van 31 juli 1950:
‘Vreedzaamheid en verdraagzaamheid
zijn de voornaamste eigenschappen van
de Ahmadiyya leer’. In de Hervormde
Kerkbode van 26 september 1958:
‘Slechts waar het eigen geloof de
moeite waard is om ervoor te werken
met de totale inzet van het eigen

leven – daar kan een levend geloof
ontbloeien. De Ahmadiyya Moslim
Missie heeft ongetwijfeld dit elan’. Dit
zet zich voort tot op de huidige dag.
Verspers schrijft op 9 januari 2007:
‘Dat vredelievendheid hoog in het
vaandel staat bij de beweging wordt
overal getoond.’ Het Reformatorisch
Dagblad, 21 mei 2012: ‘Uitingen van
de ahmadi’s hebben zelden of nooit een
agressieve toon: geweld is uit den boze’.
Trouw schreef op diezelfde datum:
‘Kalief komt en laakt extremisme’.
Het eigen televisiekanaal van de
gemeenschap, MTA.

Internationale bijeenkomst op het landgoed van de
gemeenschap in Groot-Brittannië, Hadeeqatul Mahdi.

Voorzijde: Baitul Futuh in Londen. Deze pagina: Mobarak Moskee, Den Haag.
The Ahmadiyya Muslum Community (Dutch language)

Ahmadiyya Moslim Gemeenschappen in
het Nederlands taalgebied
Nederland
Mobarak Moskee, Oostduinlaan 79, 2596 jj Den Haag
T: 070-3245902, F: 070-3242881
Baitun Noer, Groenelaantje 20, 8072 dd Nunspeet
T: 0341-252282, F: 0341-262710
E: info@islamnu.nl | www.islamnu.nl
België
Bait-us-Salam, Brusselstraat 445, 1700 Sint-UlriksKapelle, Dilbeek. T: 0032-24666856, F: 0032-24664389
E: info@ahmadiyya.be | www. ahmadiyya.be
Suriname
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Ephraimszegenweg 67,
po Box 2106, Paramaribo,
tel. 00597-481689
Internationaal web
www.alislam.org
Satelliet
www.mta.tv

