


Een luchtfoto van moslims die zich 
richten tot de Ka’bah. Allah gaf Zijn 
Profeet Abraham de opdracht dit te 
bouwen en Hij gaf de moslims de op-
dracht zich in de richting van de Ka’bah 
te wenden tijdens hun gebeden, waar 
ze zich ook bevinden op aarde.
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Een inzicht in de snelst 
groeiende religie ter wereld

Fahd Saalim Bahamaam





• Wil je graag een duidelijker beeld krijgen 
over de meest controversiële religie in de 
media?

• Is het niet de moeite waard om even stil te 
staan en dieper kennis te maken met deze 
de snelst groeiende religie ter wereld? Deze 
religie die volgens wereldwijde rapporten 
de meeste bekeerlingen kent.

• Vind je het interessant om andere culturen 
te ontdekken? Ben je ook benieuwd naar 
hun visies op zaken als het leven, religie en 
het universum om ons heen?

• Waarom geef je jezelf niet de kans om 
stil te staan bij betrouwbare bronnen over 
de islamitische religie vanuit hun eigen 
bronnen? Daarna kun het het beoordelen 
met je gezonde logica en verstand. 

Als je deze zaken, of sommige van 
deze zaken belangrijk vindt, of hier 
nieuwsgierig naar bent, dan kan dit 

boek je zeker helpen in je zoektocht.
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Vragen die
ons allemaal
bezig houden
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WieWie van ons heeft tijdens zijn leven 
nooit een moment stilgestaan en zich 
afgevraagd wat het verhaal is...Wie ben 
ik? Waar kom ik vandaan en... waar ga 
ik naartoe? Wat is het doel van dit hele 
bestaan? Waarom word ik opgeslokt door 
het wereldse leven terwijl het einde ervan 
niets anders is dan dood, stof en leegte?
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MMoslims, net als  aanhangers van andere 
monotheïstische religies, geloven dat het le-
ven zin heeft door het bestaan van een recht-
vaardige Schepper en een hiernamaals. Hierin 
wordt de weldoener beloond voor zijn goede 
daden en de misdadiger bestraft voor zijn 
zonden. 

Zonder deze rechtvaardige Schepper en de 
uiteindelijke  afrekening zou het leven met al 
haar beproevingen zinloos zijn; vermaak zon-
der betekenis, en moeilijkheden en pijn zon-
der compensatie. Het zou een avontuur zijn 
zonder balans of compensatie. 

Het is moeilijk om de tegenstrijdigheden 
en moeilijkheden van het leven te accepteren 
en de wijsheden daarachter te begrijpen, en 
te weten wat goed is  en wat fout is, zonder 
het geloof in een rechtvaardige Schepper die 
alles regelt. Hij heeft voor dit leven een einde 
gemaakt, waarna iedere persoon  beloond (of 
bestraft) zal worden naar gelang zijn daden. 

Alleen als wij hier oprecht in geloven zullen 
de normen en waarden waartoe wij oproepen, 
zoals rechtvaardigheid, liefde, empathie, 
eerlijkheid, geduld en barmhartigheid, in 
harmonie zijn met ons innerlijk.
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Het is niet mogelijk om de 
tegenstrijdigheden in dit leven 
en de wijsheid achter het goede 
en het slechte te begrijpen 
zonder te geloven in een Heer 
die alles heeft geschapen, Die 
alwijs en rechtvaardig is en 
alles regelt . 

Alleen dan zullen wij deze op de beste 
manier kunnen uitdragen. Enkel op deze 
manier krijgt de grote uitdaging  van het 
leven betekenis, en zullen wij de zoetheid van 
geduld proeven. 

Het heilige boek van de moslims, de 
edele Qoer’aan, verwijst hiernaar. Immers, 
Allah zegt over mensen die nadenken en 
hun verstand gebruiken: {Zij denken na over 
de schepping van de hemelen en de aarde, 
zeggend:”Onze Heer, U heeft dit niet voor niets 
geschapen, U bent geprezen.”} (Ali Imran:191)
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De religie islaam 
De meeste godsdiensten op aarde zijn 

vernoemd naar een persoon, een volk of het 
gebied waar de oorsprong van de godsdienst 
ligt. De naam van het christendom is afgeleid 
van de naam Jezus Christus (mogen Allah’s vrede 
en zegeningen met hem zijn), het jodendom is 
vernoemd naar de stamvader van een van de 
stammen van Israel (Jehoeda), het Boeddhisme 
is  vernoemd naar zijn oprichter Boeddha, het 
Hindoeisme naar India, enzovoort. 

Het woord islaam daarentegen is niet afgeleid 
van de naam van een bepaald persoon, stam, 
volk of ras; dit komt omdat de Islaam niet is 
bestemd voor een specifiek volk en niet is 
gecreëerd door een bepaald persoon,  zodat het 
ernaar vernoemd moet worden. De religie wordt  
simpelweg de “islaam” genoemd..

De betekenis van het woord “islaam”
Wanneer we terugkeren naar de stam van 

het woord “islaam” in de Arabische taal, dan 
zien we dat het  meerdere betekenissen heeft, 
waaronder: overgave, onderwerping, gehoor-
zaamheid, oprechtheid, veiligheid en gerust-
stelling.
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Islaam betekent volledige onderwerping en 
gehoorzaamheid aan de Enige Heer, de Al-
machtige Schepper en Heerser, en bevrijding 
van iedere vorm van aanbidding van anderen 
dan Hem. 

En dit is de betekenis die meerdere keren in 
verschillende verzen van de Qoer’aan wordt 
bevestigd.

De Qoer’aan leert ons bijvoorbeeld: ”En wie 
zich overgeeft aan Allah terwijl hij een weldoener 
is: dan heeft hij inderdaad een sterk houvast 
gegrepen. En tot Allah keren alle zaken terug 
voor een beslissing. (Loeqman:22)
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De islaam is daarom complete aanbidding 
van Allah, en de bevrijding van elke vorm van 
aanbidding en onderwerping aan anderen 
dan Hij. De ware Moslim, zoals de aanhanger 
van de Islaam genoemd wordt, is de persoon 
die zuiver en oprecht is in zijn aanbidding van 
God. Hierdoor ervaart hij innerlijke vrede en 
verspreidt hij vrede in zijn omgeving.

Maar was dit ook de boodschap waarmee 
alle andere Boodschappers zijn gekomen?

Het woord islaam heeft verschillende 
betekenissen in de Arabische taal, waar-
onder overgave, nederigheid, gehoor-
zaamheid, oprechtheid, veiligheid en 
sereniteit. 

De islaam is de religie van alle 
Boodschappers van God:

De Qoer’aan vertelt ons herhaaldelijk dat 
naar alle  volkeren in alle tijden Boodschap-
pers werden gezonden die hen de godsdienst 
van Allah onderwezen. In de Qoer’aan wordt 
de profeet Mohammed (vrede zij met hem) 
aangesproken met de volgende woorden:
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 {Wij hebben jou gezonden met de waarheid, 
met zowel goed nieuws als met waarschuwin-
gen.

 En onder ieder volk heeft zich een vermaner 
bevonden} (Faatir:24)

Hieruit kunnen wij opmaken dat alle Bood-
schappers zijn gekomen met hetzelfde, ware 
geloof, en dat het geloof, de basisregels en 
ethiek waarmee zij zijn gezonden, niet van el-
kaar verschillen.  

De islaam, zoals de allerlaatste profeet 
Moehammed (vrede zij met hem) hem meer 
dan 1400 jaar geleden verkondigde,  is een 
bevestiging van de boodschap waarmee voor-
gaande Boodschappers zijn gezonden. Allah 
beveelt Moslims te geloven waarin voorgaan-
de profeten, zoals Ibraahiem (Abraham), Is-
haaq (Isaac), Yaqoeb (Jacob), Moesa (Mozes) 
en Iesa (Jezus) hebben geloofd:

“ Zeg: “Wij geloven in Allah en datgene wat 
Hij aan ons neergezonden heeft en dat wat aan 
Abraham, Ismael, Isaac en de stammen is  ge-
geven en dat wat aan Mozes gegeven is en aan 
Jezus, en dat wat er is gegeven van hun Heer 
aan de Profeten. Wij maken geen onderscheid 
tussen hen, en aan Hem hebben wij ons onder-
worpen.” .(Al Baqarah:136)
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De Qoer’aan vertelt ons onder meer over 
het advies dat Ibraahiem (Abraham), de vader 
van de Profeten, gaf aan zijn zonen, zoals na 
hem ook Yaqoeb (Jacob) hetzelfde advies aan 
zijn zonen gaf: 

“O mijn zonen! Allah heeft voor jullie de ware 
godsdienst uitgekozen, dus sterf niet tenzij je 
moslim bent.” (Al Baqarah:132)

De islaam is gekomen om de godsdienst van 
alle voorgaande profeten van Allah te beves-
tigen; hun geloofsovertuiging is altijd één en 
dezelfde geweest, en deze is in haar grondbe-
ginselen altijd onveranderd gebleven. De eni-
ge zaken die door de tijden heen veranderin-
gen hebben doorgemaakt zijn de wetgeving 
en specifieke details, zodat deze pasten bij de 
omstandigheden van de verschillende tijden. 
Echter, met het sturen van de profeet Moe-
hammed (vrede zij met hem), de laatste der 
profeten, is de wetgeving vervolmaakt en de-
finitief vastgesteld voor de gehele mensheid. 
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De islaam is niet vernoemd naar een 
specifieke persoon, stam of volk. De 
reden hierachter is dat de islaam niet 
enkel bedoeld is voor een bepaalde groep 
mensen of een bepaald land of volk, 
noch is de islaam gesticht door zomaar 
een persoon. De islaam is bestemd 
voor iedereen, Vandaar de naam; het 
woord islaam, wat eenvoudigweg totale 
overgave aan Allah (God) betekent.

De Qoer’aan bevestigt dan ook dat er slechts 
één (geldige) religie is, en dat is de islaam. De 
verschillende geloofsopvattingen tussen de 
aanhangers van de verschillende monotheïs-
tische geloven zijn niets anders  dan afdwalin-
gen van de oorspronkelijke boodschap waar-
mee hun boodschappers gezonden zijn. Allah 
zegt in de Qoer’aan:

Waarlijk, de (geaccepteerde) godsdienst bij 
Allah is de islaam. Degenen die het Boek is 
gegeven verschilden pas onderling nadat ken-
nis tot hen was gekomen, vanuit onderlinge 
strijd. En iedereen die niet in de Tekenen van 
Allah gelooft, dan waarlijk, Allah is snel in de 
afrekening.  (Ali Imran:19)
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De universele

Islam
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HetHet is opvallend dat het woord 
“Arabieren” geen enkele keer voorkomt 
in de Qoer’aan, terwijl de Qoer’aan in hun 
taal is geopenbaard en Mohammed, de 
Boodschapper van Allah (vrede zij met 
hem) naar hen werd gezonden. Arabieren 
vormen wereldwijd een minderheid onder 
de Moslims, met minder dan 20% van de 
totale moslimpopulatie. Het grootste 
islamitische land is Indonesië, in zuidoost 
Azië.. 

Opvallend is dat zelfs de 
moslimminderheid in India alleen al uit 
twee keer zoveel moslims bestaat dan het 
aantal moslims in het grootste Arabische 
land. 
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DDe islaam is gekomen met barmhartig-
heid en leiding voor alle volkeren, ongeacht 
hun onderlinge verschillen qua cultuur, ras-
sen, gewoonten en landen. Allah zegt in de 
Qoer’aan: {Wij hebben jou slechts gezonden als 
barmhartigheid voor de wereldbewoners} (Al 
Anbiyaa:107)

De islaam biedt een visie op de diversiteit en 
verscheidenheid van mensen die ongekend is 
bij enig ander stelsel, systeem of volk. . 

Laten we bijvoorbeeld eens nadenken over 
het volgende vers uit de Qoer’aan, dat niet 
enkel is gericht aan Arabieren of Moslims., 
maar aan de gehele mensheid, ongeacht 
etniciteit of religie. Allah zegt in de Qoer’aan: 
{O mensen, wij hebben jullie geschapen uit 
een man en een vrouw en Wij hebben jullie tot 
volkeren en stammen gemaakt,
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zodat jullie met elkaar kennis maken. 
Voorwaar, de meest edelen onder jullie zijn 
voor Allah degenen die God het meest vrezen. 
Allah is Alwetend, goed ingelicht.} (Soerah Al-
Hoedjoeraat, aayah 13)

Hieruit kunnen wij opmaken dat de 
Qoer’aan bevestigt dat de gehele mensheid, 
ongeacht huidskleur of ras, afstamt van Adam 
en Eva (vrede zij met hen). De onderlinge 
verschillen betekenen niet dat een ras beter is 
dan het andere. Deze verschillen zijn er juist 
om elkaar te leren kennen, van elkaar te leren 
en om samen te werken. De enige manier 
om hoger in aanzien te zijn dan een andere 
persoon is door middel van het vermeerderen 
van godsvrees en aanbidding van Allah. 

De islaam biedt op een unieke manier een 
visie op de diversiteit en verscheidenheid 
van mensen. Deze visie is ongekend 
bij welk ander systeem en welk volk op 
aarde dan ook.
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De Qoer’aan vestigt juist aandacht op het 
feit dat onderlinge verschillen in huidskleur 
en uiterlijk en de vele talen en culturen, 
zegeningen zijn van Allah en behoren tot Zijn 
tekenen en wonderen in Zijn Schepping, die 
qua omvang en belangrijkheid vergelijkbaar 
zijn met de schepping van de hemelen en de 
aarde.

{En tot Zijn Tekenen behoren de schepping 
van de hemelen en de aarde, en het verschil in 
jullie talen en (huids)kleuren. Waarlijk, daarin 
zijn zeker Tekenen} voor mensen met kennis. 
(Ar Roem:22)

De eerste en belangrijkste clausule in de 
Universele Verklaring van de Rechten van 
de mens, waarin afspraken staan over de 
waardigheid, gelijke rechten en vrijheden 
voor alle mensen, werd officieel vastgelegd 
in 1948, en pas daarna langzaam in de 
praktijk gebracht. De profeet van de Islaam, 
Moehammed (vrede zij met hem), kondigde 
echter  meer dan 1400 jaar geleden al een 
soortgelijke overeenkomst aan. 
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Hij sprak de mensen toe en zei: “O mensen! 
Waarlijk jullie Heer is  Eén en jullie vader 
(Adam) is  één. Weet dat een Arabier niet 
beter is dan een niet-Arabier, en dat een niet-
Arabier niet beter is dan een Arabier; een 
blanke is niet beter dan een donkere en een 
donkere is niet beter dan een blanke – behalve 
in termen van vroomheid.” (Bron: Ahmad 
23489
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Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens

Die de gelijkheid van alle mensen 
erkent op het gebied van vrijheid, 

rechten en waardigheid

Moehammed, profeet van de 
islaam

“O mensen! Waarlijk jullie Heer is  
Eén en jullie vader (Adam) is  één. 
Weet dat een Arabier niet beter is 
dan een niet-Arabier, en dat een 
niet-Arabier niet beter is dan een 
Arabier; een blanke is niet beter 
dan een donkere en een donkere is 
niet beter dan een blanke – behalve 
in termen van vroomheid.” (Bron: 
Ahmad 23489

Het jaar 

na Christus 

630

1948
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Zorg dragen voor het milieu is  een 
onderdeel van het geloof

Sommige filosofieën beschouwen de 
mens als ultieme heerser van het universum. 
Zij hangen het idee aan dat de mens handelt 
naar gelang zijn eigen belangen, behoeften 
en interesses, zonder enige verantwoording 
te hoeven afleggen, zelfs als dit zou leiden  
tot de vernietiging van (delen van) de wereld 
of het uitsterven van diersoorten.   

Daartegenover zijn er enkele stromingen 
die de mens geen enkele extra waarde 
toekennen en de mens slechts beschouwen 
als een van de vele miljoenen wezens die de 
aarde rijk is. 

 Hoe beschouwt de islaam de relatie van 
de mens met het universum waarin hij leeft?

De visie van de islaam op de relatie tussen 
de mens en het universum waarin hij leeft 
is gebaseerd op religieuze en theoretische 
waarnemingen. Deze visie uit zich in een 
gedetailleerde wetgeving die de relatie 
tussen mens, dier, land en natuurlijke 
bronnen regelt. 
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Het eerste dat degene zal opvallen die 
de filosofie van deze relatie onderzoekt, 
is  de balans die in de Qoer’aan wordt 
erkend; Allah (God) heeft de mens geëerd 
en hem onderscheiden van de rest van Zijn 
Schepping

Voorzeker, Wij hebben de kinderen van 
Adam geëerd”, en Wij hebben hen over land 
gedragen (op rijdieren) en over zee (in boten). 
Wij gaven hun levensonderhoud van het goede 
en Wij bevoorrechten hen met een privilege 
boven vele andere schepseleN die Wij hebben 
geschapen. (Soerah Al-Israa’, aayah 70) 

Hij heeft het universum en Zijn Schepping 
in dienst gesteld van de mens, zodat de 
mens er voordeel uit kan halen en het kan 
beheren. 

Allah is Degene Die de hemelen en de aarde 
heeft geschapen en het water uit de hemelen 
naar beneden stuurt, en daardoor vruchten 
voortbrengt als onderhoud voor jullie; en 
Hij heeft de schepen voor jullie dienstbaar 
gemaakt, opdat zij op Zijn bevel over zee zullen 
varen, en Hij heeft de rivieren dienstbaar voor 
jullie gemaakt. En Hij heeft de zon en de maan 
dienstbaar gemaakt, beiden voortdurend 
hun koers vervolgend.En Hij maakte voor 
jullie de nacht en de dag dienstbaar.  (Soerah 
Ibraahiem, aayah 32-33)
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Hieruit blijkt dat de mens niet slechts een 
van de miljoenen schepselen hier op aarde 
is, maar dat de mens een verheven, eervolle 
positie heeft waaraan de natuur dienstbaar 
is gemaakt. 

Hij is Degene Die voor jullie alles geschapen 
heeft wat op aarde is. Toen reikte Hij over de 
hemel en maakte deze tot zeven hemelen. En 
Hij is de Kenner van alle zaken. (Soerah Al-
Baqarah, aayah 29) 

Aan de andere kant wil dit niet zeggen 
dat de mens de absolute heerser is in het 
universum, die kan doen en laten wat hij 
wil. Hij moet zijn verheven positie niet 
misbruiken om zijn omgeving te vernietigen 
en natuurlijke bronnen te verspillen. De 
enige Heerser in dit universum is  Allah de 
Schepper, en de rol en positie van de mens 
op aarde is  die van khalifah, wat inhoudt dat 
de mens  de rol van gevolmachtigde heeft. 
Hij heeft het recht om te profiteren van 
wat op aarde voor hem van nut is, en hem 
werd bevolen zich in te spannen de wereld 
om zich heen te ontwikkelen zonder daarbij 
andere mensen of schepselen te benadelen 
of schade toe te brengen. 
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Zo lezen we in de Qoer’aan:

En (het volk van) de Thamoed stuurden 
Wij hun broeder Saalih. Hij zei: “O mijn 
volk! Aanbid Allah, jullie hebben geen andere 
god dan Hij. Hij bracht jullie voort uit de 
aarde en liet jullie daarop plaatsnemen, 
vraag dan vergeving van Hem en keer je tot 
Hem in berouw. Zeker, mijn Heer is dichtbij, 
Verhorend.” (Hud:61)

En elders in de Qoer’aan lezen we: 

En (gedenk) toen jullie Heer tegen 
de Engelen zei: “Ik zal op de aarde een 
gevolmachtigde aanstellen” Zij zeiden: “Zult 
U daar iemand plaatsen die misdaden pleegt 
en bloed laat vloeien terwijl wij U verheerlijken, 
U prijzen en danken en U heiligen?” Hij (Allah) 
zei: “Voorwaar, Ik weet wat jullie niet weten.” 
Al Baqarah:30)

In de islamitische wetgeving zijn 
honderden wetten en richtlijnen 
vastgelegd om de relatie tussen de mens 
en zijn omgeving in goede banen te leiden, 
waaronder bijvoorbeeld:
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1. De zorg voor dieren
Vele uitspraken van profeet Moehammed 

(vrede zij met hem) roepen op tot de 
bescherming van de rechten van dieren. Hij 
(vrede zij met hem) heeft verteld over de 
geweldige beloning die iemand krijgt   voor 
het goed behandelen van dieren, en verbood 
dieren te mishandelen. Hij (vrede zij met hem) 
waarschuwde ook voor de harde goddelijke 
bestraffing die staat op dierenmishandeling. 

Terwijl de eerste stichting die opkwam voor 
dierenrechten (RSPCA) werd opgericht in het 
Verenigd Koninkrijk in 1824, en de eerste wet 
tegen dierenmishandeling in deze moderne 
tijd pas werd ingevoerd in het jaar 1949, ver-
bood de Islaam dierenmishandeling al meer 
dan 14 eeuwen geleden. En benoemde dit 
als een misdrijf. Er zijn vele uitspraken van 
de profeet Moehammed (vrede zij met hem) 
overgeleverd betreffende het welzijn van die-
ren. Hij (vrede zij met hem) benoemde onder 
andere het verbod op het uithongeren, mis-
handelen en overbelasten van dieren. Ook 
met dieren spelen door hen pijn te doen of 
hen op het gezicht slaan is uitdrukkelijk ver-
boden (door de Profeet)! En veel soortgelijke 
bekende regelgevingen zijn opgenomen in de 
boeken van de Islamitische jurisprudentie. 
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Als je de volgende uitspraak van de profeet 
(vrede zij met hem) leest, zul  je je als lezer 
misschien verbazen   over de mate waarop 
de Islaam zorg draagt voor het welzijn van 
dieren. De profeet Moehammed (vrede zij 
met hem) sprak de mensen toe en zei:”Een 
vrouw die in de prostitutie werkzaam was 
(een van de grootste zonden in de Islaam) zag 
een hond die bijna omkwam van de dorst. Ze 
kreeg medelijden met de hond en vulde haar 
schoen met water uit een put, waarna ze het 
dier ervan liet drinken. Door deze goede daad 
werden haar zonden vergeven door Allah! 
(Bron: Al Boekhaarie 3280)
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De eerste vereniging 
voor de bescherming van 
dierenrechten stamt uit 

het jaar 1824

De eerste wet die 
dierenmishandeling 

verbood ging in 1949 van 
kracht in het Verenigd 

Koninkrijk 

De islaam heeft het 
martelen, uithongeren en 
overbelasten van dieren, 

evenals het met hen spelen 
op een voor het dier pijnlijke 
manier, verboden gemaakt 
in het jaar 632 na Christus
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2. De zorg voor planten en het milieu
De islaam moedigt ons aan om te zorgen 

voor planten en gewassen. Het maakt geen 
verschil of de zorg ervoor in het eigen belang 
is, in het belang van de rest van de mensheid 
zelf, of van enig ander schepsel op deze aarde!

De profeet Moehammed (vrede zij met 
hem) heeft hierover gezegd:

“Wanneer een Moslim een jong boompje 
of een gewas plant, en enige vogel, mens of 
dier eet daarvan, dan zal dit voor hem (door 
Allah) beschouwd worden als  een daad van 
liefdadigheid.”   Bron: (Al-Boekhaarie 2320)
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Sterker nog, de edele profeet (vrede zij met 
hem) roept elke moslim op om volop zorg te 
dragen voor het milieu en het onderhouden 
van landbouwgrond, zelfs in de meest 
moeilijke omstandigheden en zelfs als deze 
persoon er zelf geen profijt (meer) van zal 
hebben. 

De profeet (vrede zij met hem) zei 
hierover:”Als de Dag des Oordeels aanbreekt 
en iemand van jullie heeft een jong boompje in 
zijn hand, laat hem dat boompje  dan planten 
als hij ertoe in staat is.” (Bron: Ahmed 12981)

Hiermee werden het cultiveren en 
ontwikkelenvan de aarde zelfs in de meest 
moeilijke situaties tot een doel van aanbidding 
gemaakt; een zeer belangrijke zaak die niet 
genegeerd kan worden.
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3. De zorg voor natuurlijke bronnen
In de islaam wordt het beschermen van het 

milieu sterk aangemoedigd: natuurlijke bron-
nen mogen niet verspild, vervuild of vernie-
tigd worden. De Islam is met een compleet 
programma gekomen voor de mensen, ge-
baseerd op het motto:“voorkomen is beter 
dan genezen”. Hieronder vallen onder meer 
de volgende zaken: persoonlijke hygiëne in 
al zijn aspecten, het behoud van- en zuinig 
omspringen met natuurlijke bronnen en het 
verbieden van verspilling en vervuiling. Voor-
beelden hiervan zijn onder meer:
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• Het verbod op buitensporig gebruik 
van natuurlijke bronnen, met name de 
verspilling van water. Dit wordt zelfs 
afgekeurd wanneer water voor daden 
van aanbidding gebruikt wordt (zoals het 
verrichten van de wassing van bepaalde 
ledematen voorafgaand aan het gebed).

• Het is voor invloedrijke en machtige 
mensen verboden om een monopolie 
te voeren op natuurlijke bronnen, op 
een zodanige manier dat anderen er 
schade van ondervinden. Het voeren van 
monopolie op water (als voorbeeld van 
een natuurlijke bron), vuur (een voorbeeld 
van energie) en hooibouw (een voorbeeld 
van voedingsstoffen) zijn niet toegestaan. 
(Bron: Aboe Daawoed, 3477)

Zoals de Boodschapper van de islaam 
heeft gezegd:“Het zorgdragen voor het 
milieu en het bijdragen aan het reinigen 
van onze omgeving is onderdeel van het 
geloof”. 
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• Het verbod op alles wat onze directe 
omgeving schade toebrengt of bederft, 
zoals het urineren in stilstaand water, 
omdat dat het water vervuilt. Wat ook 
verboden is, is het doen van de behoefte op 
beschutte plekken of doorgaande wegen 
die gebruikt worden door mensen. 

Dit zijn slechts enkele eenvoudige 
voorbeelden die absoluut niet vreemd zijn 
wanneer je weet dat de nobele Boodschapper 
van deze religie het als een onderdeel van 
werkelijk geloof beschouwde wanneer we 
het milieu en onze omgeving  reinigen van 
vuiligheid, of wanneer we bijvoorbeeld een 
obstakel op een doorgaande weg verwijderen.  
(Bron: Moeslim 35).
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De religie van kennis
Het is geen toeval dat het eerste woord van 

de Qoer’aan dat werd geopenbaard aan de 
profeet (vrede zij met hem) het woord “lees!” 
was. Zowel in de Qoer’aan als in de uitspraken 
van de profeet Mohammed (vrede zij met 
hem) wordt het belang bevestigd van allerlei 
vormen van kennis die nuttig zijn voor de 
mensheid. 
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Sterker nog: het vergaren van kennis wordt 
zo belangrijk geacht dat degene die een pad 
bewandelt op zoek naar kennis, dat pad wordt 
beschouwd als zijn weg naar het paradijs. De 
profeet (vrede zij met hem) heeft hierover 
gezegd: “Degene die een pad bewandelt 
zoekende naar kennis, Allah vergemakkelijkt 
voor hem het pad naar het paradijs”. (Bron: 
Moeslim 2699)

De nobele Boodschapper heeft een 
prachtige vergelijking gemaakt toen hij (vrede 
zij met hem) zei: ”De uitmuntendheid van een 
geleerde in vergelijking met degene die continu 
in staat van aanbidding verkeert, is gelijk aan 
de uitmuntendheid van mij ten opzichte van de 
laagste van jullie”. (Bron: AtTirmidhi 2685).

En om deze reden kent de islaam geen strijd 
tussen religie en wetenschap, zoals andere 
religies die wel kennen. Wetenschappers  
werden niet vervolgd om hun meningen 
omtrent zaken als natuurwetenschappen, 
zoals (in Europa) gebeurde in de 
Middeleeuwen. Integendeel: het geloof 
was het vaandel van de wetenschap, 
en wetenschap werd juist gesteund en 
gestimuleerd door de religie. De moskeeën 
waren lichtbakens van waaruit wetenschap 
en kennis werd verspreid, op voorwaarde dat 
de mensheid er profijt van zou ondervinden. 
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Het is dan ook niet verrassend dat de meeste 
islamitische natuurwetenschappers hun leven 
begonnen met het leren en memoriseren 
van de Qoer’aan en het bestuderen van het 
geloof, alvorens zich te specialiseren in een 
vakgebied. 

Allah de Verhevene heeft de leraar die de 
mensen het goede onderwijst geëerd en hem 
een hoge rang toegekend. De profeet (vrede 
zij met hem) heeft zelfs gezegd:”Voorwaar, 
Allah, Zijn engelen, en de bewoners van de 
hemelen en de aardes, ja zelfs de mier in zijn 
nest en de walvis; zij allen prijzen de persoon 
die de mensen het goede onderwijst” . (Bron: 
At-Tirmidhi 2685)
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De meeste islamitische natuurweten-
schappers en geneeskundigen zijn hun 
leven begonnen met het bestuderen en 
leren van de Qoer’aan, om vervolgens uit 
te blinken in andere wetenschappen .

CLICK HERE
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Enkele moslimgeleerden zijn:

1. Al Khawarizmi (Baghdad, 790-850): Hij 
was een wiskundige, bouwkundige en 
sterrenkundige. Hij is de bedenker van 
algebra. Zijn boeken werden al in een vroeg 
stadium in verschillende talen vertaald. 
Enkele Arabische woorden uit zijn werk 
zijn zelfs opgenomen in de Europese talen, 
zoals de woorden “cijfer” en “algebra”. 
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2. Ibn Al Haytham (Cairo, 965-1040): 
Hij was een  natuurkundige en ingenieur 
die verbonden was aan de bekende Al-
Azhar Universiteit. Hij heeft een grote 
bijdrage geleverd aan de optica en de 
beginselen van de uitvinding van de 
camera worden aan hem toegeschreven. 
De meeste wetenschappers bevestigen dat 
het woord camera, dat in meerdere talen 
wordt gebruikt, afstamt van het Arabische 
woord “qumra”, dat de naam is van een 
lichtruimte die is uitgevonden door Ibn Al 
Haytham.
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3. Al Biruni (Khawarizm, 973-1048) 
bekende astroloog en de eerste 
wetenschapper die de zwaartekracht heeft 
beschreven. Ook verklaarde hij als eerste 
dat de aarde om haar eigen as draait. 
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4.Al Zahrawi (Andalusië, 936-1013) : 
Hij was een arts en chirurg die een grote 
invloed heeft gehad op de ontwikkeling 
van de chirurgie. In zijn boeken heeft 
hij honderden door hem uitgevonden 
chirurgische instrumenten beschreven. 
Zijn boeken zijn in verschillende talen 
vertaald en werden eeuwenlang gebruikt 
als belangrijke bron voor de geneeskunde 
en chirurgie. 

48



5. Ibn Sina (980-1037 Bukhara) beroemde 
wetenschapper en filosoof, die beter bekend 
staat onder de naam Avicenna. Ibn Sina was 
zijn tijd ver vooruit op het gebied van het 
beschrijven van medische fenomenen en de 
behandeling hiervan. Hij bereikte een hoge 
positie door onderzoek en medische studies 
die hij verrichtte. Deze leidden tot zodanig 
nauwkeurige resultaten dat ze tot op de dag 
van vandaag als leidraad worden gebruikt. 
Dit wordt duidelijk aan de hand van zijn boek 
“Al Qanoen” (De wet) dat gedurende zeven 
eeuwen het belangrijkste referentiewerk 
bleef en tot ver in de zeventiende eeuw werd 
onderwezen aan Europese universiteiten. 

Nadat hij zich de kennis van geneeskunde 
eigengemaakt had, behandelde hij patiënten 
kosteloos. Enerzijds als menselijk gebaar, an-
derzijds uit dankbaarheid aan Allah voor de 
gunsten van kennis en wetenschap die Hij hem 
had geschonken. 
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6. Ibn Annafees (Damascus, 1213-1288) 
was een van de belangrijkste geleerden 
op het gebied van islamitische wetgeving 
en tegelijkertijd een van de meest 
gerespecteerde artsen en fysiologen die de 
geschiedenis ooit heeft gekend. Hij werd 
bekend als de ontdekker van de kleine 
bloedsomloop en heeft deze gedetailleerd 
beschreven. Tevens heeft hij verschillende 
medische theorieën uitgewerkt, die tot op 
de dag van vandaag gebruikt worden. 
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De islaam omvat alle facetten 
van het leven van de mens:

Veel mensen zijn verbaasd 
als ze erachter komen dat de 
islaam alle facetten van het le-
ven omvat, en niet een religie is 
die slechts uit rituelen, symbolen 
en algemene omgangsvormen be-
staat, zoals dat bij sommige andere 
religies het geval is.

De realiteit is dat de islaam niet slechts 
een spirituele godsdienst is die zich be-
perkt tot het verrichten van (smeek)gebe-
den in moskeeën....

De islaam is ook niet enkel een religie van 
meningen, dogma’s en filosofieën waar haar 
volgelingen in geloven..

De islaam is ook niet alleen een economisch of 
ecologisch systeem...

Het is ook niet slechts een religie van re-
gels en theorieën om de samenleving op 

te bouwen...
Het is ook niet enkel een verzameling 

van omgangsvormen en etiquetten die 
een handleiding vormt voor de omgang 
met anderen...

Echter, het is een complete levens-
wijze die werkelijk alle facetten van het 

leven omvat.

51



 Deze voorgeschreven levenswijze beperkt de 
vrijheden van de mens niet, maar vergemakke-
lijkt het leven van de mens juist. Op deze manier 
kan de focus worden gelegd op creativiteit en het 
opbouwen van de maatschappij en beschaving. 
Het is zelfs een van de belangrijkste zegeningen 
die Allah aan Zijn dienaren gegeven heeft, zoals 
de Qoer’aan bevestigt ( Al Maa’idah:3)

Een van de niet-moslims vroeg Salman Al 
Farisi (een metgezel van de profeet) spottend: 
“Heeft jullie vriend (doelende op de profeet -vre-
de zij met hem) jullie dan alles geleerd, zelfs de 
regels van het toiletbezoek?” De gerespecteerde 
metgezel antwoordde: ”Inderdaad, de profeet 
heeft ons alles geleerd”, waarna hij de islamiti-
sche regels en etiquettes rondom dit onderwerp 
opnoemde. (Bron: Moeslim 262)

Het wereldse leven en het hierna-
maals

De oude Eyptenaren mummificeerden hun 
doden en plaatsten hun kostbare bezittingen 
bij hen, in de veronderstelling dat ze deze nodig 
hadden in het leven na de dood.

De islaam is een complete levenswijze 
die alle facetten van het leven omvat, in 
al haar dimensies en perspectieven.
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Daartegenover sneden Tibetaanse volkeren 
hun doden aan stukken en legden die op hoge 
plekken in de bergen, waar ze als voedsel voor 
(roof)vogels dienden. Tot op de dag van van-
daag verbranden Hindoes de lichamen van hun 
doden, in de veronderstelling dat dat de enige 
manier is waarop hun zielen uit het lichaam kun-
nen treden. 
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Dit zijn slechts enkele rituelen rondom het 
overlijden en het afscheid nemen van de doden. 
Sommige van deze manieren zijn door de tijden 
heen veranderd en zijn afhankelijk van de plaats 
en de opvattingen van het desbetreffende volk 
over de dood en wat erna gebeurt. Het zijn ver-
schijnselen voor een aantal diepe  levensvragen 
waarop we een antwoord willen....Is er een an-
der leven? Hoe ziet dit leven eruit? En..wat heb-
ben we daarvoor nodig?

Dit komt omdat de dood de grootste zeker-
heid is in dit leven, en iedereen is het er met 
elkaar over eens dat .het een lot is dat ons al-
len staat te wachten, of wij nu geloven in een 
leven na de dood of ons zicht slechts beperkt 
is tot wat we kunnen zien, en of we nu voorbe-
reid zijn op ons naderende einde of dat wij dit 
het liefst proberen te vergeten door ons bezig 
te houden met allerlei afleidingen en wereldse 
bezigheden.

De dood is de grootste waarheid, en we 
zijn het er allemaal over eens dat geen 
enkel persoon dit lot zal ontlopen, zonder 
uitzondering, of wij nu geloven in een 
volgend leven of dat onze opvattingen 
beperkt zijn tot wat wij op dit moment 
waarnemen met onze zintuigen. 
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Toch blijft er een vraag over, de vraag die zich 
steeds weer aandient en zich niet laat negeren 
of aan de kant schuiven. Elke keer als de mens 
even stilstaat en bij zichzelf te rade gaat komt 
deze vraag naar boven: is de dood ons einde of 
juist het begin van iets anders? Heeft ons be-
staan wel zin?

Met deze vraag worden wij regelmatig ge-
confronteerd door ons verstand, en ook in de 
Qoer’aan wordt deze vraag op verschillende 
manieren aan ons voorgelegd. Tegelijkertijd 
vertelt de Qoer’aan ons over de wroeging en 
spijt die veel mensen zullen ervaren op de Dag 
des Oordeels, omdat zij tijdens hun wereldse 
leven niet de tijd hebben genomen deze vraag 
voor zichzelf te beantwoorden. Zij hebben zich 
niet voorbereid op het afscheid van dit leven. 
Sommigen zullen op die dag zeggen:”Wee mij, 
had ik maar goede daden verricht tijdens mijn le-
ven” en anderen zullen zeggen:“Wee mij, was ik 
maar vergaan tot stof” (Soerah Al-Fadjr, aayah 
24, en Soerah An-Nabaa, aayah 40)

Alle volgelingen van de monotheïstische 
religies geloven in een leven na de dood 
en de beloning of bestraffing die daar 
wacht.
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Het is bekend dat de volgelingen van alle 
monotheïstische religies geloven in een leven 
na de dood waarin er sprake is van beloning of 
bestraffing. Dit is de essentie geweest van het-
geen alle boodschappers hebben verkondigd. 
Het verstand vertelt ons immers dat het leven, 
de religie en het vertonen van goed gedrag 
zinloos zouden zijn als er geen sprake zou zijn 
van een afrekening in het hiernamaals, waar 
elk persoon de gevolgen van zijn goede danwel 
slechte daden zal ondervinden. 

De Qoer’aan benadrukt het vinden van 
een balans: -enerzijds wordt de mens 
aangespoord om daden van aanbidding 
te verrichten om op deze manier een 
beloning te verkrijgen, anderzijds 
wordt de mens aangemoedigd zich in 
te spannen tijdens zijn wereldse leven 
om in zijn levensonderhoud te voorzien, 
zoekend naar de gunsten van Allah. 
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Veel mensen denken echter dat religie en de 
aanbidding van God niet kunnen samengaan 
met het verdienen van geld en het genieten van 
het leven op aarde. Zij denken dat hun werken 
óf omwille van het wereldse leven zijn, óf om-
wille van het hiernamaals moeten zijn en gaan 
er vanuit dat deze twee niet te combineren zijn, 
zoals ook de dag en nacht niet samen kunnen 
vallen. Volgens hen is het leven slechts óf hier, 
óf daar..

Het is voor de meeste mensen moeilijk te 
geloven dat een dergelijke grens tussen da-
den van aanbidding en plezier, of aanbidding 
en geld niet bestaat in de  geloofsleer van de 
Islaam.

De edele Boodschapper Moehammed heeft 
ons geleerd dat als iemand het goede doet, 
wat het ook moge zijn, en zijn intentie is het 
verrichten van een goede daad, hij ervoor be-
loond zal worden in het hiernamaals. Of dit nu 
het verwijderen van een doornige tak is op een 
doorgaande weg, of het plaatsen van een hap-
je eten in de mond van de echtgenote! (Bron: 
Al-Boekhaarie 56)

De edele Boodschapper Moehammed (vre-
de zij met hem) heeft ons laten weten dat er 
oneindig veel mogelijkheden zijn tot het ver-
richten van goede daden. Dit maakte hij dui-
delijk toen hij (vrede zij met hem) het volgende 
voorbeeld gaf: “Als een van jullie zijn lusten be-
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vredigt bij zijn echtgenote, zal hij hiervoor (bij 
Allah) zijn beloning krijgen”. De metgezellen 
zeiden: “Hoe kan het dat iemand die zijn lus-
ten bevredigt een beloning krijgt? “ De profeet 
antwoordde: “Als iemand zijn lusten zou bevre-
digen op een verboden manier, zou hij hiervoor 
dan geen straf ontvangen?” De metgezellen 
bevestigden dit. “Op dezelfde manier” ver-
volgde de profeet (vrede zij met hem) “krijgt 
degene die zijn lusten op een toegestane ma-
nier bevredigt een beloning”. (Muslim 1006)

Degene die kennis maakt met de Islaam zal 
direct merken dat er een balans bestaat tus-
sen het werken voor het wereldse leven en het 
werken voor het hiernamaals, zoals ook in de 
Qoer’aan naar voren komt. Mensen worden 
enerzijds aangespoord goede daden te ver-
richten om de beloning in het hiernamaals te 
kunnen ontvangen; anderzijds worden zij aan-
gemoedigd zich in te spannen voor het we-
reldse leven, strevend naar de tevredenheid 
en gunsten van Allah (Al Jumuah, 9-10). Zolang 
de mens goede daden verricht met de juiste 
intentie, zoekend naar de tevredenheid van 
Allah, zal hij zijn beloning krijgen. De moslim 
wordt bevolen om Allah te aanbidden door zich 
in te spannen op zijn werkplek, te zorgen voor 
inkomsten, zijn kinderen op te voeden, zorg te 
dragen voor zijn gezondheid, zich in te zetten 
voor de ontwikkeling van de maatschappij, 
evenals door het verrichten van de voorge-
schreven gebeden, het uitgeven aan liefdadig-
heid en het vasten. 
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Dit is een van de geheimen die zorgt voor 
innerlijke rust en harmonie bij een moslim, om-
dat er een balans bestaat tussen zijn wereldse 
en volgende leven enerzijds en tussen zijn da-
den van aanbidding en zijn wereldse geneug-
ten anderzijds. Beiden zijn niet in conflict met 
elkaar, maar vullen elkaar aan en vormen een 
compleet geheel. 

Van hieruit bevestigt de Qoer’aan het le-
vensmotto van de moslim die de islamitische 
leer samenvat:”Niet enkel mijn daden van aan-
bidding en gebeden zijn voor Allah, maar mijn 
hele leven staat in het teken van Hem, en ik 
hoop daarvoor op Zijn beloning! Hij is degene 
die mijn daden gaat beoordelen en die mij zal 
belonen na mijn dood. Hiermee bevestig ik dat 
ik mij houd aan de bevelen van Allah en dat de 
Islaam mijn religie is”. We lezen in de Qoer’aan: 
Zeg: “Waarlijk mijn gebed, mijn offer, mijn leven 
en mijn dood zijn voor Allah, de Heer der Werel-
den”. (Al An’aam:162).
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De religie van communicatie en 
participatie

Ahmed bin Fadlan wordt beschouwd als 
eerste islamitische wereldreiziger die een 
uitgebreide beschrijving heeft gemaakt van 
grote delen van Rusland en de Scandinavische 
landen. Hij is de eerste die de inwoners 
van deze landen en hun samenlevingen 
gedetailleerd in kaart heeft gebracht en 
inzichtelijk heeft gemaakt voor de mensheid. 

Ahmed bin Fadlan heeft een bijzondere 
reis gemaakt in het jaar 921. Deze reis wordt 
beschouwd als een van de belangrijkste 
reizen in de Middeleeuwen die verschillende 
culturen bij elkaar bracht. 
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Bin Fadlan verliet Bagdad (in die tijd de 
hoofdstad van wetenschap en beschaving) 
en bezocht vele landen en volkeren. 
Zijn observaties en ervaringen heeft hij 
gedocumenteerd in een waardevol boek dat 
voor het eerst werd gepubliceerd in 1923, 
gebaseerd op een in Rusland gevonden 
manuscript.

Volgens de Amerikaanse auteur en regisseur 
Michael Crichton ligt het belang van het boek 
van Ibn Fadlan in het gegeven dat de moslims 
die in die tijd in Bagdad woonden, ondanks 
hun toewijding aan hun geloof, openstonden 
voor volkeren die van hen verschilden in 
uiterlijk, opvattingen en religie. Zij waren van 
alle lokale volkeren het meest ontwikkeld, en 
begrepen buitenlandse culturen het best.

Michael Crichton (Eaters of the dead)
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De islaam spoort mensen aan om samen 
beschavingen op te bouwen en te hervormen 
en om in interactie te blijven en de onderlinge 
communicatie te onderhouden. Dit moet op 
de meest voortreffelijke manier gebeuren, 
ongeacht verschillen in cultuur en religie. We 
dienen hier te benadrukken dat het leven in 
complete afzondering van de mensen niet de 
correcte Islamitische manier is. Dat is ook de 
reden dat Moehammed, de Boodschapper 
van Allah, (vrede zij met hem) heeft gezegd: 
“De gelovige die zich mengt onder de mensen 
en geduld heeft met hun kwaad, ontvangt een 
hogere beloning dan de gelovige die zich niet 
mengt onder de mensen en geen geduld heeft 
met hun kwaad.”  (Bron: Ibn Majah 4032).
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Eén Schepper,
Eén God die 
aanbeden wordt
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DeDe islaam benadrukt dat theoretisch 
geloof alleen niet voldoende is om een 
ware gelovige te zijn, want als de Heer 
de Enige Schepper is, moet alleen Hij 
aanbeden worden.
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HHet woord “Allah” heeft in het 
Arabisch drie betekenissen:

 De Enige God die door de mensen zuiver 
wordt aanbeden door middel van hun 
gebeden, hun vasten en alle andere 
vormen van aanbidding.

 De Almachtige in Zijn Bestaan, Zijn 
Eigenschappen en Zijn Glorie, op een 
dusdanige manier dat het menselijk 
verstand het onmogelijk kan bevatten.

 Degene aan Wie harten en zielen 
verbonden zijn en naar Wie zij verlangen. 
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Men voelt zich prettig bij het aanbidden en 
gedenken van Hem en men komt hierdoor 
nader tot Hem.

De Qoer’aan roept op tot het corrigeren van 
het denkbeeld dat bestaat over Allah, zodat 
het wordt ontdaan van alle onzuiverheden 
en laster die afbreuk doen aan Zijn Glorie en 
Verhevenheid.

Zoals duidelijk in de Qoer’aan vermeld 
wordt, is Allah de Enige Schepper en 
Ontwerper van het universum en haar 
ordening. Alles wat zich erin afspeelt, hoe 
klein ook, gebeurt alleen met Zijn Wil, Kennis 
en Toestemming. 

Zo lezen we bijvoorbeeld in de Qoer’aan: 
“Naar Hem wordt de kennis over het Uur 

verwezen. En geen vruchten komen voort uit 
hun bloemscheden, en er is geen vrouw die een 
kind draagt of baart, behalve door Zijn kennis. 
En op de Dag wanneer Hij tot hen roept:“Waar 
zijn Mijn (zogenoemde) deelgenoten?” zeggen 
zij:“Wij vertellen U dat geen van ons daarvoor 
getuigt!” (Soerah Fusilat, aayah 47)

En we lezen elders: 
“En bij Hem zijn de sleutels van het 

onzichtbare, niemand kent die behalve Hij. 
Hij weet wat er op het land is en in de zee; er 
valt nog geen blad of Hij weet ervan. Er is geen 
graankorrel in de duisternissen van de aarde, 
noch iets” vers of droogs of het is in een duidelijk 
boek genoteerd. (Soerah Al-An’aam, aayah 59).
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Aan Hem behoren de Beste, Mooiste en 
Meest Perfecte Eigenschappen toe. Hij is de 
Sterke die onoverwinnelijk is. Hij is de Barm-
hartige wiens Barmhartigheid alles omvat. Hij 
is de Geweldige, zonder gebreken die Perfect 
is in alle opzichten.

Toen enkele mensen beweerden dat God 
de hemelen en de aarde geschapen had in 
zes dagen en de zevende dag gebruikte om te 
rusten, kwam de Qoer’aan met de volgende 
duidelijke verzen om hun beweringen te 
weerleggen: {Voorwaar, we hebben de 
hemelen en de aarde en wat tussen hen is in zes 
dagen geschapen en vermoeidheid heeft ons 
niet geraakt} (Soerah Qaaf, aayah 37)

Dit zijn verzinsels die enkel zijn ontstaan 
doordat men Allah is gaan vergelijken met Zijn 
schepselen. Echter, Allah is de Schepper en de 
rest van alle schepselen zijn Zijn Schepping, 
dus hoe kan de Schepper vergeleken worden 
met hetgeen Hij geschapen heeft?

De Qoer’aan bevestigt dat het aanbidden 
van Allah alleen, zonder deelgenoten 
aan Hem toe te kennen, de belangrijkste 
zaak in de Islaam is. Hiertoe hebben alle 
Boodschappers opgeroepen.
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 {Niets is gelijk aan Hem en Hij is de Alhorende, 
de Alwetende}  (Soerah As-Shoeraa, aayah 11)

Hij is de Rechtvaardige Rechter die 
niemand onrecht aandoet, zelfs niet ter 
grootte van een atoom. Degene die naar zijn 
leven kijkt, ziet er duidelijk tekenen van Zijn 
Wijsheid en Vriendelijkheid in terug. Zoals 
een kind bepaalde handelingen en manieren 
van zijn ouders niet begrijpt en deze niet 
kan uitleggen door bestaande verschillen in 
begrip en denkwijzen, zo is de Wijsheid van 
Allah niet werkelijk te omvatten door het 
menselijke brein, wanneer het aankomt op 
sommige van zijn scheppingen of Zijn wil.. 

In de islaam is theoretische overtuiging 
alleen niet voldoende om een ware gelovige 
te zijn. Als de Heer de enige Schepper is, moet 
Hij immers ook de Enige zijn die het recht 
heeft om aanbeden te worden. 

Het is niet correct om enige vorm van 
aanbidding of smeekbeden te richten aan 
iemand anders dan Allah. Sterker nog, alle 
vormen van aanbidding dienen zuiver en 
alleen aan Hem gericht te worden, zonder 
tussenkomst van een bemiddelaar of 
tussenpersoon. De Schepper is Machtiger dan 
dat en heeft niets en niemand anders nodig.
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Een koning of een president kan in dit 
wereldse leven niet op de hoogte te zijn 
van de behoeften en zwakheden van al zijn 
onderdanen zonder hulp van hun assistenten 
en helpers. Echter, Allah, Verheven is Hij, heeft 
kennis van het openbare en het verborgene; 
Hij is de Sterke, de Koning, de Almachtige. 
Het hele universum is afhankelijk van Hem en 
staat onder Zijn toezicht. 

Als Hij wil dat iets gebeurt, zegt Hij slechts 
“wees” en het is.... dus waarom richten wij 
ons tot anderen dan  Hem? 
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De Qoer’aan benadrukt dat onze harten 
niet zullen rusten en onze borst niet wordt 
verruimd behalve als wij ons wenden tot Allah 
en al onze wensen en smeekbeden tot Hem 
richten. Hij is de Almachtige, De Liefdevolle 
die vriendelijk is tegenover Zijn dienaren en 
dichtbij hen staat. Hij is tevreden met hen als 
zij Hem aanroepen in hun smeekbeden en 
Hij eert en beloont hen naar gelang de mate 
waarin zij Hem aanroepen in nederigheid. We 
lezen ondermeer in de Qoer’aan:

“Hoe kunnen jullie niet in Allah geloven, terwijl 
jullie levenloos waren en Hij jullie het leven heeft 
gegeven. Toen gaf Hij jullie de dood en opnieuw 
bracht Hij jullie tot leven en tot Hem zullen jullie 
terugkeren”. (Soerah Al Baqarah, aayah 28)

En elders in de Qoer’aan lezen we: 

Is Hij niet (beter dan jullie goden) Die gehoor 
geeft aan de behoeftige (in nood), wanneer 
die Hem aanroept, en Die het kwaad bij jullie 
vandaan haalt, en (daarom heeft Hij van) jullie 
de erfgenamen van de aarde gemaakt, de ene 
generatie na de andere. Is er een andere god dan 
Allah? Jullie herinneren jullie maar weinig (van 
de Tekenen van Allah)! Is Hij niet (beter dan jullie 
goden) Die jullie in de duisternissen van het land 
en de zee leidt, en Die winden stuurt als  koeriers 
van goed nieuws, die voor Zijn genade uitgaan? 
Is er een god naast Allah? Verheven is Allah 
boven alles wat zij als deelgenoten aan Hem 
toeschrijven! (Soerah An-Naml, aayah 62-63)
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Het belangrijkste en duidelijkste kenmerk 
van de islaam is dan ook dat elke vorm van 
aanbidding zuiver en enkel tot Allah wordt 
gericht, zonder deelgenoten aan Hem toe te 
kennen. Dit is waar alle door Allah gezonden 
Boodschappers toe opgeroepen hebben, zo-
als de Qoer’aan bevestigt.

Zo lezen we bijvoorbeeld in de Qoer’aan: 
En waarlijk, Wij hebben naar iedere gemeen-
schap een Boodschapper gezonden (verkondi-
gend):“Aanbid alleen Allah en vermijd iedere 
afgod. En er zijn er onder hen die Allah geleid 
heeft en sommigen waarvoor de dwaling ge-
rechtvaardigd was. Reis dus door het land en zie 
wat het einde was van degenen die (de Waar-
heid) ontkenden.” (Soerah An-Nahl, aayah 36)

Er is geen Boodschapper van Allah, geen 
koning, geen heilige - hoe rechtschapen ze 
ook mogen zijn- die kan bemiddelen of als 
tussenpersoon kan optreden wat betreft het 
aanvaarden of verhoren van smeekgebeden, 
omdat zij uiteindelijk slechts schepselen en 
dienaren van Allah zijn. Hij is altijd dichtbij  
zijn dienaren en hoort al hun gesprekken. Hij 
is de Enige die smeekbeden van de mens zal 
verhoren, als deze zuiver en enkel en alleen 
aan Hem gericht zijn. 
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De Qoer’aan benadrukt dat alles gebeurt 
met de Kennis en de Macht van Allah, 
zelfs het neerdalen van regendruppels of 
het vallen van bladeren van een boom.

Een mens zal alleen de smaak van geluk en 
vertrouwdheid proeven als hij enkel en alleen 
Zijn Schepper aanbidt. Hij ervaart dan geen 
chaos en verwarring. Hij is De Koning, De 
Schepper, de Enige God die het waard is om 
aanbeden te worden: Hij is Eén. Wij wenden 
en richten ons alleen tot Hem, de Almachtige.

Dit is de betekenis van een van de kortste 
hoofdstukken in de Qoer’aan, genaamd “De 
Oprechtheid”.

CLICK HERE
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Soerah Al-Ikhlaas - Hoofdstuk “De 
Oprechtheid”

Allah heeft profeet Mohammed (vrede 
zij met hem) opgedragen dit hoofdstuk 
heel duidelijk te verkondigen, alsof Hij hem 
antwoord laat geven op de vraag: Wie is Allah?

• Allah is Eén, Hij heeft geen deelgenoten 
die aanbeden kunnen worden.

• Het is Allah van wie de gehele schepping 
afhankelijk is, zij keren zich allen nederig 
naar Hem om in hun behoeften voorzien te 
worden. 

• Hij is ver Verheven boven de bewering dat 
hij een zoon zou hebben of zelf geboren 
zou zijn. Hij is de Eerste, voor Hem bestond 
er niets of niemand anders.

• Hij heeft geen concurrent en niemand kan 
vergeleken worden met Hem. Hij is de 
Schepper, en alles buiten Hem behoort tot 
Zijn schepping.
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De balans tussen de wetten van de 
natuur en de Islamitische wetgeving.

Allah is de Schepper van het universum, 
waarin alle bestaande wezens leven. Van 
de kleinste cel in ons lichaam en zelfs 
kleiner dan dat, tot het uitgestrekte en 
onmetelijke grote sterrenstelsel, zover 
als  de moderne telescopen kunnen kijken. 
Dit alles functioneert in een compleet 
systeem van verbazingwekkende precisie 
en nauwkeurigheid, waardoor de natuur in 
stand wordt gehouden en het leven op aarde 
mogelijk is. Alle natuurwetenschappers zijn 
het erover eens dat elke verstoring van de 
balans, hoe klein ook, zal leiden tot complete 
chaos en vernietiging. 

CLICK HERE
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De moslim gelooft dat de Schepper Degene 
is die deze balans heeft gecreëerd en in stand 
houdt met precisie en nauwkeurigheid. Hij is 
Degene Die weet welke wetten en regels het 
meest geschikt zijn voor Zijn schepsels. De 
door Hem voorgeschreven religie en manier 
van leven is het enige perfecte systeem dat 
geschikt is voor het functioneren van de 
mensheid. 

Dit complete systeem voorkomt dat er 
onderlinge problemen ontstaan en dat 
men ten prooi valt aan de heerschappij van 
slechtgezinden op aarde.

Allah de Verhevene zegt hierover in de 
Qoer’aan dat het niet anders kan dan dat 
degene die de Schepping heeft gecreëerd, 
ook weet wat het beste voor Zijn schepping is. 

{Zou Degene Die geschapen heeft niet 
weten, terwijl Hij de Subtiele, de Alwetende is?} 
(Soerah Al-Moelk, aayah 14).
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Priesterschap bestaat niet in de 
islam

Bepaalde religies hebben sommige 
mensen voorrechten gegeven ten opzichte 
van anderen, waardoor zij een bijzondere 
positie verkrijgen. Deze bijzondere positie 
gaat zover dat de acceptatie van geloof 
en gebeden afhankelijk zijn geworden van 
de tevredenheid van deze “bijzondere” 
personen. In deze godsdiensten functioneren 
deze mensen als tussenpersoon tussen mens 
en God; “gewone” mensen kunnen alleen 
vergeven worden voor hun zonden door de 
tussenkomst van deze “bijzondere” persoon 
en het zoeken van hun tevredenheid. Volgens 
hun religie kunnen deze bijzondere personen 
zelfs de toekomst voorspellen en hebben zij 
kennis van het ongeziene. Ongehoorzaamheid 
aan deze personen staat voor hen gelijk aan 
verdoemenis en rampspoed. 
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Echter, in de islaam bestaan dergelijke 
”bijzondere” posities en functies niet. De 
islaam heeft de mens waardigheid gegeven 
en hem geëerd met het hoogste niveau van 
vrijheid. Hij is bevrijd van alle soorten van 
geestelijk gezag die tussen hem en Allah 
staan. 

Met de komst van de islaam is een einde 
gekomen aan het idee dat menselijk geluk, 
het vragen van vergeving en verschillende 
daden van aanbidding gekoppeld moeten zijn 
aan specifieke personen, hoe religieus deze 
personen ook mogen zijn.

De islaam heeft de mensen waardigheid 
gegeven en hem geëerd met het hoogste 
niveau van vrijheid. Hij is bevrijd van alle 
soorten van geestelijk gezag die tussen 
hem en Allah zouden staan. De islaam 
heeft een einde gemaakt aan het idee 
dat menselijk geluk, het vergeven van 
zonden en het verrichten van bepaalde 
vormen van aanbidding afhankelijk 
zouden zijn van specifieke personen, 
hoe vroom ook.
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De islaam heeft de mens ook bevrijd van 
elke autoriteit die beweert dat kennis van de 
religie enkel en alleen aan hem toebehoort. 

In de Qoer’aan lezen wij niet alleen dat 
kennis van de religie een recht is voor 
iedereen, sterker nog, het is voor elke moslim 
verplicht kennis op te doen! Zo worden 
moslims bevolen de Qoer’aan te lezen, zijn 
verzen te overpeinzen, de betekenis ervan 
te onderzoeken en deze uiteindelijk in het 
dagelijks leven in de praktijk te brengen. Zo 
lezen we bijvoorbeeld:

Dit is een gezegend Boek dat Wij aan jou 
hebben neergezonden, zodat zij over haar 
verzen kunnen nadenken en dat de mensen van 
begrip zich er door laten vermanen. (Soerah 
Saad, aayah 29)

Daden van aanbidding en de mate van 
geloof van een persoon zijn zaken tussen 
hemzelf en zijn Heer. Daarin zijn alle mensen 
gelijk, geen persoon heeft hierin een hogere 
rang of positie dan een ander. Allah de 
Verhevene is dicht bij Zijn dienaren, Hij 
verhoort de smeekbeden van zijn dienaren als 
zij Hem in alle oprechtheid aanroepen. Hij ziet 
hun daden van aanbidding en hun gebeden en 
beloont hen hier vervolgens voor. 
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Geen enkel mens heeft het recht om (uit 
Naam van Allah) het berouw van een ander 
te accepteren of de ander vergiffenis te 
schenken. Als een dienaar zich naar Allah richt 
en Hem oprecht om vergiffenis vraagt, zal 
Allah hem vergeven en zijn zonden uitwissen. 
Allah is ten alle tijden dichtbij, op welk 
moment de mens Hem ook aanroept, zoals 
Allah ons laat weten in de Qoer’aan:

En wanneer Mijn dienaren jou (O Moehammed) 
over Mij ondervragen, (antwoord hen dan) dat Ik 
nabij ben (d.m.v. Mijn allesomvattende kennis). (Dus 
alleen) Ik verhoor de smeekbeden van de aanbidder 
wanneer hij Mij aanroept. Laat hen dus Mij 
gehoorzamen en in Mij geloven, zodat velen recht 
geleid zullen zijn. (Soerah Al-Baqarah, aayah 186)
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De Qoer’aan maakt ons duidelijk dat 
Allah ten alle tijden dichtbij iedereen 
is (door middel van Zijn alomvattende 
kennis), zolang een persoon zich 
oprecht wendt naar Hem en Hem 
aanroept.
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Zijn er bijzondere rituelen die uitgevoerd 
moeten worden om de Islaam binnen te 
treden?

Er bestaan geen ingewikkelde rituelen voor 
degenen die de Islaam willen binnentreden 
wanneer zij ervan zijn overtuigd. De bekering 
hoeft ook niet plaats te vinden op een 
bijzondere plek of in het bijzijn van een 
specifieke persoon. Om de Islaam binnen 
te treden is het voldoende om de twee 
geloofsgetuigenissen uit te spreken, op 
voorwaarde dat de betreffende persoon de 
betekenis ervan kent en dat hij overtuigd 
is  van de waarheid ervan. Deze twee 
getuigenissen zijn:

Ik getuig dat er geen God is, behalve 
Allah (met andere woorden, ik getuig dat er 
geen god is  die het recht heeft aanbeden te 
worden behalve Allah, ik aanbid Hem zonder 
deelgenoten aan Hem toe te kennen).

En ik getuig dat Moehammed de 
boodschapper is van Allah is (met andere 
woorden: ik getuig dat Mohammed de 
boodschapper van Allah is  die naar de gehele 
mensheid is  gezonden. Hij volgt Allah’s 
bevelen en vermijdt de door Hem verboden 
zaken. Ik zal Allah aanbidden volgens het 
voorbeeld van de profeet). 
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Wie zijn de 
Boodschappers

eigenlijk ?
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AllahAllah heeft de mens geschapen om 
Hem te aanbidden en Hij heeft Zijn 
Boodschappers gezonden om Allah›s 
wetten en religie te onderwijzen, om zo 
het beste te verkijgen van dit wereldse 
leven als ook op religieus gebied. De 
Boodschappers  zijn een goed voorbeeld 
voor hun volkeren en roepen hen op tot 
het volgen van dit voorbeeld, zodat ze 
vervolgens geen excuus meer hebben 
voor hun dwaling....
Wie zijn deze Boodschappers eigenlijk?
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DDe Boodschappers zijn mensen van vlees 
en bloed

De Qoer’aan bevestigt erg vaak dat alle 
Boodschappers mensen van vlees en bloed 
waren, die Allah heeft uitverkoren om Zijn 
Boodschap aan de mensheid te verkondigen. 
Ondanks dat de profeten mensen zijn zoals  
wij, verschilden ze van ons in het opzicht dat 
zij een hogere vorm van rechtschapenheid 
en zuiverheid bezaten, waardoor Allah hen 
koos om Zijn boodschap en religie aan de 
mensen over te brengen. De Qoer’aan zegt 
hierover: {Zeg, ik ben slechts een mens, zoals 
jullie, aan wie is geopenbaard...} (Soerah Al-
Kahf, aayah 110)
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Alle Boodschappers waren mensen: 
zij werden geboren, stierven en werden 
ziek, zoals dit ook met alle andere mensen 
gebeurt. Hun lichamen verschillen niet met de 
lichamen van anderen en ook hun behoeften 
zijn hetzelfde. 

Er is niets goddelijks aan hen, want alleen 
aan Allah komt het Goddelijke toe. De 
Boodschappers zijn mensen die openbaringen 
hebben ontvangen via engelen of andere 
manieren. 

De voorgaande volkeren waren verbaasd 
dat Allah een man uit hun midden koos om 
Zijn Boodschap te verspreiden. Allah de 
Verhevene heeft op hen gereageerd door 
te zeggen dat ze geen excuus hebben voor 
hun ongeloof, want hoe anders dan via 
een Boodschapper kan Allah Zijn religie 
overbrengen op de schepping?Zoals we 
lezen in aayah 2 van Soerah Yoenoes: “Is het 
voor de mensheid iets merkwaardigs dat Wij 
aan een man uit hun midden openbaarden: 
“Waarschuw de mensheid en geef het goede 
nieuws aan degenen die geloven, zodat zij een 
eervolle plaats bij hun Heer zullen krijgen.” 
(Maar) de ongelovigen zeiden:“Dit is zeker een 
duidelijke tovenaar!” 
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De positie van de Boodschappers 
moet niet overdreven worden:

Allah heeft de besten van onder Zijn 
schepping uitverkozen om de openbaring 
te verspreiden. Zij zijn mensen van vlees en 
bloed, maar hadden een zeer hoge mate van 
oprechtheid en vroomheid. De Qoer’aan heeft 
alle Boodschappers omschreven als personen 
die goede werken verrichtten en vroom, 
rechtgeleid en oprecht waren. Zij werden 
uitverkoren en verkozen boven de rest van  
mensheid. Zo lezen we bijvoorbeeld in aayah 
84-87 van Soerah Al-An’aam:

En Wij schonken hem Isaac en Yacob, ieder 
van hen” leidden Wij, en ervόόr leidden Wij 
Noah en onder zijn nageslacht David, Salomon, 
Yob, Josef, Mozes en Aaron. Dus Wij belonen de 
weldoeners. En Zacharias en Johannes en Jezus 
en Elia: ieder van hen was rechtvaardig. En 
Ismael en Elisa en Jonas en Loth: allen hebben 
Wij boven de wereldbewoners bevoorrecht. 

De Qoer’aan heeft bevestigd dat alle 
Boodschappers mensen zijn die door Al-
lah uitverkoren zijn om Zijn boodschap te 
verspreiden.
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En ook een aantal van hun voorouders en 
nageslacht en hun broeders, Wij hebben hen 
uitverkoren en Wij hebben hen op het rechte 
Pad geleid.

Als een van de boodschappers een fout 
beging, keurde Allah dat niet goed. Sterker nog: 
Allah herinnerde de Boodschapper dan aan zijn 
fout zodat hij die fout niet opnieuw beging en 
zodat hij zich in berouw kon wenden tot Hem. 
De fouten die ze begingen kwamen niet voort 
uit een opzettelijke ongehoorzaamheid aan 
Allah, maar uit een onjuiste beoordeling van 
een situatie. 

De Qoer’aan geeft een zeer gedetailleerde 
beschrijving van de Profeten, zonder hierin te 
overdrijven of zaken weg te laten. De Profeten 
begingen geen grote zonden, maar het bleven 
mensen. Het waren geen goddelijke wezens 
en ook geen zonen van een god.
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Ze bezaten helemaal geen goddelijke 
eigenschappen. 

Dit wordt in de Qoer’aan bevestigd in 
de beschrijving van de dialoog die zal 
plaatsvinden op de Dag der Opstanding. 
Dan zal de onschuld van de profeet Jezus, 
vrede zij met hem, worden aangetoond. Hij 
wordt immers door veel mensen onterecht 
aanbeden. Allah de Verhevene zegt: 

{En wanneer Allah dan zal zeggen: O Jezus, 
zoon van Maria, heb jij de mensen verteld dat 
zij jou en jouw moeder als goden naast Allah 
moeten nemen? Hij zal dan zeggen: Verheven 
bent U, Het was niet aan mij om te zeggen waar 
ik geen recht op heb. Als ik het had gezegd, dan 
had U het geweten. 

De naam van Jezus (Isa), vrede zij met 
hem, is  25 keer vermeld in de Qoer’aan, 
om zijn verheven positie te benadrukken 
en hem te vrijwaren van de beschuldigin-
gen van de mensen. De naam van Mozes 
(Moesa), vrede zij met hem, komt maar 
liefst 136 keer voor in de Qoer’aan, ter-
wijl de naam van Moehammed, vrede zij 
met hem, aan wie de Qoer’an is  geopen-
baard, slechts 5 keer voorkomt. 

88



U weet wat er zich in mij afspeelt en ik weet 
niet wat er bij U afspeelt. Zeker, U bent de Kenner 
van al het ongeziene. Ik heb hen niets gezegd, 
behalve datgene dat ik van U moest vertellen- 
aanbid Allah, mijn Heer en jullie Heer.

En ik was hier getuige van zolang ik tussen 
hen was. En toen U mij heeft opgeheven was U 
de Waarnemer over hen. En U bent Getuige van 
alles}. (Soerah Al Maaida, aayah 116-117)

De visie van de islaam op de 
Boodschappers

Sommige mensen gaan er vanuit dat de 
Qoer’aan niets anders is  dan een beschrijving 
van het leven van de profeet Moehammed, 
vrede zij met hem. Zij zijn dan verbaasd als 
zij erachter komen dat de naam van Jezus 
25 keer voorkomt in de Qoer’aan en dat de 
naam van Mozes 136 keer voorkomt, terwijl 
de naam Mohammed, aan wie de Qoer’aan is 
neergezonden, slechts 5 keer wordt genoemd. 

Terwijl de meeste aanhangers van andere 
religies alleen de Profeten van hun eigen religie 
accepteren en  anderen vijandigheid tonen naar 
andere Profeten, zal iedereen die de Qoer’aan 
leest zien dat de Qoer’aan benadrukt dat 
iemand zichzelf geen moslim kan noemen als 
hij niet in alle Boodschappers van God gelooft. 

Een persoon treedt zelfs uit de islaam als 
hij het bestaan van één van hen ontkent, als 
hij twijfelt aan de goddelijke boodschap die 
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Iedereen die de Qoer’aan heeft 
bestudeerd zal weten dat een aantal 
hoofdstukken zijn vernoemd naar 
Profeten, zoals Abraham (Ibrahim) 
en Jozef (Yusuf). Sterker nog, er is 
een hoofdstuk vernoemd naar Maria 
(Maryam) de zuivere, moeder van Jezus 
(Isa), vrede zij met hem. 

aan een Profeet is geopenbaard of als hij de 
Profeten beschuldigt van onwaarheden. 

De Qoer’aan benadrukt duidelijk dat de 
profeet Moehammed, vrede zij met hem, en 
zijn volgers geloven in Allah, Zijn Engelen, Zijn 
Boeken en Zijn Boodschappers en zij maken in 
het geloof geen onderscheid tussen hen. Zo 
lesen we bijvoorbeeld in aayah 285 van Soerah 
Al-Baqarah: 

De Boodschapper (Moehammed) gelooft in 
wat naar hem werd gezonden door zijn Heer. 
En dit doen de gelovigen ook. Ieder van hen ge-
looft in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken en Zijn 
Boodschappers. (Zij zeggen):“Wij maken geen 
onderscheid tussen Zijn Boodschappers.” En zij 
zeggen:“Wij luisteren (naar Allah’s  bevelen) en 
gehoorzamen. Wij vragen om Uw vergeving, 
onze Heer, en tot U zullen allen terugkeren.” (na 
de Wederopstanding) 
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Het standpunt 
van de islaam met 
betrekking tot 
Jezus (Isa), vrede 

zij met hem
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InIn de islaam wordt Jezus (Isa) beschouwd 
als één van de belangrijkste figuren die 
de geschiedenis heeft gekend, en een 
van de persoonlijkheden die veel goeds 
naar de mensheid heeft gebracht. Echter 
verschilden de mensen van meningen 
over hem. Sommigen zeggen dat hij een 
god is, anderen zeggen dat hij de zoon van 
God is, en weer anderen bestrijden hem en 
beschuldigen hem van tekortkomingen 
en valse uitspraken. Wat zegt de islaam 
nu eigenlijk over Jezus (Isa), vrede zij met 
hem?
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1  Jezus is een van de meest 
vooraanstaande Boodschappers

De Qoer’aan benadrukt dat Jezus een van 
de belangrijkste Boodschappers is, van 
een hoog aanzien, en dat zijn moeder 
Maria een vrome, eerlijke en gelovige 
vrouw was die haar Heer gehoorzaam 
aanbad. Zij was een reine maagd, die met 
de wil van Allah, de Verhevene, geboorte 
heeft gegeven aan Jezus, zonder vader. 
Allah heeft hem op wonderbaarlijke wijze 
geschapen, zoals Hij ook Adam geschapen 
heeft zonder vader én moeder. Allah zegt 
hierover in de Qoer’aan: Waarlijk, (de 
schepping van) ‘Isa is bij Allah zoals (de 
schepping van) Adam. Hij schiep hem uit 
aarde, vervolgens beval (Hij) hem: “Wees!” 
En hij was. (Soerah Aal-’Imraan, aayah 59)
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2  Moslims geloven in de wonderen die hij 
verrichtte:

De moslim gelooft in de wonderen die 
Jezus met de Wil van Allah heeft verricht 
, zoals het genezen van de melaatsen en 
de blinden, het tot leven wekken van de 
doden en het wonder waarbij hij mensen 
vertelde welk voedsel ze hadden gegeten 
en wat ze in hun huizen bewaarden. Al 
deze wonderen vonden plaats met de 
toestemming van Allah. Allah heeft Jezus 
die wonderen gegeven om te bewijzen 
dat hij een ware Profeet was die was 
gezonden om de Zijn boodschap te 
verspreiden. 

CLICK HERE
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3  Het heilige boek, de evangelie (Indjiel)  
is naar hem neergezonden

De Qoer’aan benadrukt dat Allah de 
Verhevene een van zijn belangrijkste 
Heilige Boeken aan Jezus heeft 
neergezonden, namelijk het evangelie 
(Injiel) als teken van barmhartigheid en 
een licht en leiding voor de mensheid. 
En de Qoer’aan benadrukt ook dat 
de originele tekst van het evangelie 
sindsdien dusdanige veranderingen 
heeft ondergaan, door het schrappen 
en toevoegen van woorden en door 
verkeerde interpretaties.

4  Hij was een mens, geen goddelijk 
w e z e n

De islaam benadrukt dat Jezus, vrede zij 
met hem, een mens van vlees en bloed 
is, die door Allah uitverkoren is om de 
kinderen van Israël te leiden. Hij verrichtte 
verschillende wonderen. De islaam 
benadrukt echter dat Jezus helemaal niet 
goddelijke was, en dus niet aanbeden 
dient te worden. Zoals wordt vermeld 
in de Qoer’aan: Hij (Isa) is niet meer dan 
een dienaar. Wij gaven hem Onze gunst 
en Wij maakten hem tot een voorbeeld 
voor de Kinderen van Israël. (Soerah Az-
Zoekhroef, aayah 59) 
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5  Hij werd niet gekruisigd, maar 
opgeheven naar de hemel:

Volgens de islaam is Jezus niet gedood of 
gekruisigd, maar door Allah opgeheven 
naar de hemel. Toen zijn vijanden hem 
wilden doden, heeft Allah iemand anders 
op hem doen lijken. Zij hebben die persoon 
vermoord en gekruisigd, denkende dat 
het Jezus (Isa) was. Isa, vrede zij met 
hem, was echter levend naar de hemel 
opgeheven door Allah, zoals de Qoer’aan 
bevestigt:En wegens hun uitspraak:“Wij 
hebben de Messias, Isa de zoon van 
Maryam (aleihi salaam) gedood” – maar 
zij hebben hem niet gedood, noch hem 
gekruisigd, maar de gelijkenis van Isa werd 
op een andere man gelegd. En degenen die 
daarin van mening verschillen zitten vol 
twijfel. Zij hebben daar geen kennis over, 
zij volgen niets anders dan gissingen. En zij 
doodden hem zeer zeker niet. Maar Allah 
verhief hem tot Zich. En Allah is Almachtig, 
Alwijs.  (Soerah An-Nisaa, aayah 157-158)
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Adam:
De vader van de mensheid die door Allah 

uit klei geschapen is. De engelen knielden 
voor hem neer. 

Hij moest het paradijs verlaten en op 
aarde leven.

Noach:
Hij riep zijn volk op tot het geloof maar zij 

gehoorzaamden hem niet, zodat zij werden 
gestraft met een enorme zondvloed. Noach 
en degenen met hem die geloofden werden 
van deze rampspoed gered in de ark.

Stamboom van de profeten:
Allah heeft vele Profeten en Boodschappers 

gezonden. Hieronder volgt een overzicht van 
een aantal van de bekendsten van hen, vrede 
zij met hen allen. 
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Abraham:
De vader van de profeten en een van 

de profeten die het sterkst de Eenheid 
van Allah verkondigde. Hij is de eerste 
die de Ka’aba heeft gebouwd, de huidige 
gebedsrichting van de moslims.

Ismael:
De zoon van Abraham (vrede zij met 

hem) die zijn vader hielp bij het bouwen 
van de Ka’aba.

Izaak:
De zoon van Abraham (vrede zij met 

hem) die werd geboren nadat Abraham 
van de engelen de blijde tijding van zijn 
geboorte kreeg.
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Jacob :
De zoon van Izaak (vrede zij met hem), 

ook wel Israël genoemd. De kinderen van 
Israël stammen af van hem.   

Jozef:
De zoon van Jacob (vrede zij met hem) 

die te maken kreeg met verschillende 
zware beproevingen, maar uiteindelijk 
heerser van Egypte werd. 

Mozes:
Een van de belangrijkste Boodschappers 

die Allah naar het volk van Israël heeft 
gestuurd. Aan hem werd de oorspronkelijke 
Torah geopenbaard. Hij werd door Allah 
geholpen met wonderen om hem bij te 
staan in zijn opdracht. Fir’aun (de farao) van 
Egypte wilde niet in  zijn boodschap geloven, 
waarna Allah Mozes redde van Fir’aun door 
hem te doen verdrinken in de zee. Mozes en 
zijn volgelingen werden wel gered.
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David:
Een Profeet aan wie Allah het koningschap 

over zijn volk heeft geschonken

Solomon: 
De zoon van Profeet David (vrede zij met 

hem) aan wie Allah een machtig koninkrijk 
schonk. Veel schepselen waren onderdanig 
aan hem en werkten voor hem.

Zacharias:
Een van de Boodschappers van Allah 

die tot het volk van Israël behoorde.
Hij was de voogd van Maria, de moeder 
van Jezus (vrede zij met hen beiden) en 
verantwoordelijk voor haar opvoeding en 
educatie. 

Zacharias kreeg een zoon, ondanks 
dat hij op hoge leeftijd was en zijn vrouw 
onvruchtbaar was. 
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Jezus:
Een van de belangrijkste Boodschappers 

van Allah. Jezus had enkel een moeder, hij 
werd geschapen zonder vader. Hij werd 
gestuurd naar het volk van Israël en het 
oorspronkelijke evangelie werd aan hem 
geopenbaard. Jezus werd in zijn leven door 
Allah .geholpen met verschillende soorten 
wonderen.

Moehammed:  
Moehammed (vrede zij met hem) was 

de laatste Profeet. Hij (vrede zij met hem) 
werd naar de gehele mensheid gezonden 
en bevestigde de boodschappers die voor 
hem kwamen. De Qoer’aan werd aan 
hem geopenbaard. Dit is het woord van 
Allah dat niet aangetast kan worden door 
leugens of veranderingen. 
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Wie is de
Boodschapper
van de islaam?
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ZijnZijn naam is Moehammed, profeet van de 
islaam….

De naam Moehammed is vandaag de dag 
een van de meest voorkomende namen ter 
wereld. Moehammed betekent degene die 
door de mensen geprezen wordt voor zijn 
uitstekende gedrag en manieren..

Wie is Moehammed dan precies?
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DDe naam van de Boodschapper van 
de islaam:

Moehammed ibn Abdiellaah ibn Abdul-
Moetallib ibn Haashim Al-Qoerashi

Hij leefde van 570-632 na Christus, en alle 
moslims geloven dat hij:

De Boodschapper van Allah is, die 
naar de gehele mensheid werd 
gezonden:

Allah stuurde Moehammed (vrede zij 
met hem) naar de gehele mensheid, naar 
alle volkeren en naties. Het gehoorzamen 
van hem is een verplichting voor de gehele 
mensheid. De Qoer’aan vertelt ons hierover 
het volgende: {Zeg:O mensen, ik ben de 
Boodschapper van Allah, gestuurd naar jullie 
allen} (Soerah Al A’raaf, aayah 15)

De Qoer’aan is aan hem geopenbaard
Allah de Verhevene heeft het laatste 

en belangrijkste boek geopenbaard aan 
Profeet Moehammed (vrede zij met hem); 
De Qoer’aan. De Qoer’aan kan nooit 
veranderd worden of vermengd worden 
met valsheid. 
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De laatste van de Profeten en 
Boodschappers

Allah de Verhevene heeft Profeet 
Moehammed (vrede zij met hem) gezonden 
als laatste van de Profeten. Na hem zal er 
dus geen enkele Profeet meer komen, zoals 
in de Qoer’aan wordt bevestigd: {Maar (hij is) 
de Boodschapper van Allah en de laatste der 
profeten} (Soerah Al-Ahzaab, aayah 40)
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Een korte introductie om kennis te 
maken met de Boodschapper van de 
islaam, Moehammed, vrede zij met 
hem:
1. Zijn geboorte:

Hij werd in het jaar 570 geboren in Mekka, dat 
in het westen van het Arabische schiereiland 
ligt. Toen hij werd geboren was zijn vader 
reeds overleden, en ook zijn moeder verloor 
hij op jonge leeftijd. Hij werd opgevoed door 
zijn opa Abdoelmutallib en daarna door zijn 
oom Aboe Taalib.
2. Zijn leven vóór het profeetschap:

De eerste 40 jaar van zijn leven bracht 
hij door temidden van de stam Qoeraysh 
(570-609). Hij stond bekend met de naam 
“de oprechte en betrouwbare”, en was een 
toonbeeld van goed gedrag. Hij verdiende zijn 
geld met het hoeden van schapen, waarna hij 
zich ging bezig houden met het drijven van 
handel. 

Reeds vóór zijn profeetschap aanbad 
Moehammed (vrede zij met hem) Allah op 
een zuivere wijze, naar het voorbeeld van 
de profeet Abraham. Hij weigerde deel te 
nemen aan de aanbidding van standbeelden 
en afgoden en de daarbij behorende rituelen. 

Moehammed was een analfabeet, hij kon 
niet lezen of schrijven. 
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3. Zijn profeetschap

Toen de Boodschapper van Allah (vrede zij 
met hem) zijn veertigste levensjaar bereikt 
had, zonderde hij zich vlak buiten Mekka af 
in de grot Hiraa van de berg Noer,  om Allah 
te gedenken en te aanbidden. Het was daar 
dat de Profeet de eerste van een lange reeks 
openbaringen van de Qoer’aan ontving. 
De eerste woorden die aan hem werden 
geopenbaard waren: “Lees, in de naam van 
jouw Heer, Die jou heeft geschapen”. (Soerah 
Al ‘Alaq, aayah 1)

Met deze woorden van Allah brak een heel 
nieuw tijdperk aan voor de mensheid. Een 
tijdperk van leiding, kennis en licht . 

De openbaringen volgden elkaar daarna op 
over een periode van 23 jaar. 
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4. Het begin van zijn oproep naar de islaam

De Boodschapper van Allah heeft de eerste 
drie jaar van zijn profeetschap mensen in het 
geheim uitgenodigd naar de islaam. De tien 
jaar in Mekka die daarop volgden heeft hij 
(vrede zij met hem) zijn uitnodiging naar de 
islaam in het openbaar verkondigd. In eerste 
instantie waren zijn volgelingen de zwakkeren 
en de armen in de samenleving, zoals dat ook 
het geval was bij de eerste volgelingen van de 
voorgaande Profeten.

De Boodschapper van Allah en zijn 
volgelingen kregen te maken met ernstig 
onrecht, vervolging en beledigingen, door hun 
eigen stam de Qoeraysh. De Profeet begon 
de islaam echter succesvol te verkondigen 
aan de vele verschillende stammen die Mekka 
bezochten voor de bedevaart. Onder andere 
de bewoners van Medina accepteerden de 
islaam, en dat betekende het begin van de 
emigratie van de moslims naar deze stad. 
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5. Zijn emigratie:

Hij (vrede zij met hem) emigreerde op 
53 jarige leeftijd naar Medina, waarvan de 
oorspronkelijke naam Yathrib was, in het jaar 
622. Deze emigratie vond plaats nadat bekend 
werd dat enkele leiders van de Qoeraysh van 
plan waren om Mohammed, vrede zij met 
hem, te vermoorden.

De Profeet heeft tien jaar in Medina 
geleefd en de islaam van daaruit verder 
verspreid. Hij droeg zijn volgelingen op hun 
dagelijkse gebeden te verrichten, de zakaah 
(armenbelasting) te betalen, hun gedrag 
te perfectioneren, evenals vele andere 
islamitische voorschriften.
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6. De verspreiding van de islaam

De Boodschapper van Allah (vrede zij met 
hem) heeft na zijn emigratie naar Medina 
de basis van de islamitische beschaving 
gesticht en daar het hart van de islamitische 
samenleving gevestigd. Hij maakte daarmee 
een eind aan de conflicten tussen verschillende 
stammen. Hij verspreidde kennis en legde de 
beginselen voor rechtvaardigheid, integriteit, 
broederschap, samenwerking en orde vast . 

Doordat enkele stammen probeerden de 
islaam te elimineren, vonden er verschillende 
veldslagen en oorlogen plaats, waarbij Allah 
Zijn religie en Boodschapper deed zegevieren 
. Hierdoor bleef de islaam groeien: de 
inwoners van Mekka en de bewoners van de 
meeste steden en stammen op het Arabisch 
schiereiland kozen vrijwillig  en uit complete 
overtuiging voor deze geweldige religie. 
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7. Zijn overlijden
In de islamitische maand Safar, 11 jaar na 

de emigratie van profeet Mohammed naar 
Medina, werd de Profeet getroffen door 
hevige koorts. Dit gebeurde nadat Allah Zijn 
religie had vervolmaakt en geschonken aan 
de mensheid. Zijn toestand verslechterde 
snel en niet lang daarna overleed hij, vrede zij 
met hem, op een maandag in de islamitische 
maand Rabi-ul Awwal van het elfde jaar na de 
emigratie. De precieze datum was 6  augustus 
van het jaar 632 na Christus. 

De profeet, vrede zij met hem, is 63 jaar 
geworden en is begraven naast de moskee 
van de profeet (Masjid Annabawi) in Medina, 
in het huis van zijn echtgenote Aisha.
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Een objectieve kijk 
op Mohammed, 
de Boodschapper

van Allah
112



IemandIemand die op eerlijke en objectieve wijze 
het levensverhaal van de profeet (vrede 
zij met hem) bestudeert, kan alleen maar 
gefascineerd raken door de details van 
zijn bijzondere leven. We zien dan ook 
dat vele geleerden, filosofen en schrijvers 
van oost tot west hiervan getuigen in hun 
werken. Hier enkele voorbeelden:
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Ghandi in de krant 
“Young India” in het jaar 
1924:

“Ik wilde de 
eigenschappen leren 
kennen van de man die 
zonder twijfel de harten 
van miljoenen mensen 

heeft geraakt. Ik ben ervan overtuigd geraakt 
dat de islaam niet met het zwaard is verspreid, 
maar dat dit  gebeurde door de eenvoud 
en bescheidenheid van de Profeet , zijn 
zorgvuldige eerbied voor gemaakte beloftes, 
zijn intense toewijding aan zijn metgezellen 
en volgelingen, zijn onbevreesdheid en 
dapperheid en  zijn rotsvaste vertrouwen in 
Zijn Schepper en in zijn eigen missie. Het 
is zonder twijfel niet het zwaard geweest, 
maar deze bijzondere eigenschappen die 
vele obstakels hebben overwonnen en de 
weg hebben vrijgemaakt voor de succesvolle 
verspreiding van de islaam. Aangezien ik geen 
enkel mens beschouw als volledig perfect, of 
het nu een Profeet is of een Hindoe-god, is 
het niet nodig voor mij om ieder detail van het 
leven van de Profeet te kunnen uitleggen. Het 
is genoeg voor mij te weten dat hij er één uit 
miljoenen was; iemand die probeerde te leven 
voor God.
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“Ik wilde meer weten over de 
eigenschappen van de man die miljoenen 
harten heeft geraakt. Ik ben er nu absoluut 
van overtuigd dat het niet het zwaard is 
geweest dat de islam deze (succesvolle) 
positie heeft doen bereiken”.Gandhi

 Hij stierf als een arme en wenste geen groot 
mausoleum voor zijn stoffelijke resten. Zelfs 
op zijn sterfbed vergat hij niet de mensen aan 
wie hij nog het minste beetje geld verschuldigd 
was. Nadat ik ook het tweede deel over het 
leven van de profeet gelezen had, merkte ik 
dat ik het jammer vond dat er voor mij niets 
meer te lezen was over zijn geweldige leven”.  

De verklaring van Mahatma Gandhi, gepubliceerd in 
het blad “Young India” 9 November 1924
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Het beroemde 
boek “De 100 meest 
invloedrijke personen 
in de geschiedenis” van 
Michael Hart begint 
met op nummer 1: 

De schrijver heeft 
uitgelegd waarom 

Moehammed de lijst van meest succesvolle 
personen aanvoert:“Mijn keuze voor 
Moehammed als meest invloedrijke man in 
de geschiedenis zal sommige lezers wellicht 
verrassen. Anderen zullen er hun vraagtekens 
bij zetten.  Maar hij was de enige persoon in 
de geschiedenis die zowel op religieus als op 
werelds niveau het hoogst mogelijke succes 
behaald heeft”. 

Michael Hart, in “De 100 meest invloedrijke personen 
in de geschiedenis” blz. 33
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De beroemde Franse 
dichter Alphonse 
de Lamartine zegt 
in zijn boek genaamd 
“De geschiedenis 
van Turkije”:“Als de 
omvang van het doel, 
de beperktheid van 
beschikbare middelen 

en de immensiteit van resultaten de drie 
maatstaven zijn die de genialiteit van mensen 
aantoont, wie durft Moehammed dan nog te 
vergelijken met andere invloedrijke personen 
uit de geschiedenis?”

Uit zijn boek “Histoire de la Turquie” (“De geschiedenis 
van Turkije”), blz.111
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De Indiase filosoof Ko-
neru Ramakrishna Roa 
zei:

”De omstandigheden 
veranderden, maar de 
Profeet van God veran-
derde niet. Zelfs niet na 
een overwinning of neder-

laag; niet tijdens macht of onderdanigheid; 
niet tijdens rijkdom of armoede. Het bleef 
dezelfde man met hetzelfde karakter. Net als 
alle manieren en wetten van God, veranderen 
de karakters van God’s Profeten ook nooit ”.  

Uit zijn boek “Muhammad the Prophet of islam” 
(“Mohammed, de Profeet van de islaam”) blz.24
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Goethe, een van 
de bekendste Duitse 
dichters, schrijft het 
volgende in een brief 
aan zijn geliefde waarin 
hij zijn bewondering 
voor de islaam en 
profeet Moehammed 
uitlegt: “Ookal 

heeft hij (Goethe) de zeventig bereikt, zijn 
bewondering voor de islaam is nooit minder 
geworden. Sterker nog, het neemt zelfs toe 
en wordt steeds sterker. 

Quote uit het boek van Catharina Momsen in haar 
boek over Goethe, genaamd “Goethe und die arabische 
Welt” (“Goethe en de Arabische wereld”), blz.177

Professor James Stobart zegt:

“ Het zal niemand ontgaan dat deze man 
elementen bezat van kracht en menselijke 
grootsheid. Als we hem beoordelen op 
het kleine aantal middelen dat hij tot 
zijn beschikking had, en de omvang en 
duurzaamheid van wat hij verwezenlijkt 
heeft, is er geen enkele naam in de 
wereldgeschiedenis die zoveel schitterend 
glanst dan de naam van de Profeet uit Mekka”. 

Uit zijn boek “Islam and its Founder” (“De islaam en 
zijn grondlegger”) Stobart, James William Hampson 
(1884). Islam and its Founder. London: Society for 
Promoting Christian Knowledge, blz 227-228
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Dezelfde zuivere en perfecte indruk die 
Moehammed in Mekka en Medina bij 
de mensen heeft achtergelaten, heeft 
na het verstrijken van 12 eeuwen nog 
steeds dezelfde schoonheid en  kracht, 
door de Indiase, Afrikaanse en Turkse 
verkondigers van de Qoer’aan  . 

(De Britse Oriëntalist) 
Simon Ockley zegt in 
zijn boek The History of 
the Saracens”:

Het is niet de prediking 
die onze bewondering 
verdient, maar de 
continuïteit van zijn 

religie. Dezelfde zuivere en perfecte indruk 
die Moehammed in Mekka en Medina bij 
de mensen heeft achtergelaten, heeft na 
het verstrijken van 12 eeuwen nog steeds 
dezelfde schoonheid en  kracht, door de 
Indiase, Afrikaanse en Turkse verkondigers 
van de Qoer’aan.  

Uit zijn boek “The History of the Saracens” (De 
geschiedenis van de Saracenen”), blz. 45 (Ockley, Simon. 
(1870) History of the Saracen Empire. 1st ed. London: A. 
Murray, p.54) 
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Will Durant zegt in zijn bekende 
encyclopedie “The Story of Civilization” 
(Het verhaal van de 
beschaving)”: 

Als wij de grootsheid 
van een persoon meten 
aan de mate van invloed 
die deze persoon heeft 
op mensen, kunnen we 
zeggen dat hij een van de 
reuzen uit de geschiedenis 
is. Hij is degene geweest die het op zich heeft 
genomen om het spirituele en morele niveau 
van een barbaars woestijnvolk naar grote 
hoogten te tillen. Hij slaagde hier beter in dan 
enige andere hervormer; het is maar zelden 
voorgekomen dat een persoon zijn dromen zo 
volledig heeft kunnen verwezenlijken. Toen hij 
aan zijn missie begon, was Arabië niets anders 
dan een scheepswrak in de woestijn, bestaande 
uit stammen die afgoden aanbaden. Maar tegen 
de tijd van zijn overlijden, was het een natie. 
Bijgeloof en fanatisme werden ingeperkt .

Hij bouwde een religie die simpel, helder en 
sterk is, en een moraal van enorme dapperheid, 
welke in slechts een generatie tijd honderd 
overwinningen bracht, en in een eeuw tijd een 
groot rijk. En het blijft tot op de dag van vandaag 
een enorme macht in de helft van de wereld.” 

Will Durant “The Story of Civilization” (Het verhaal van 
de beschaving”) 13/47

121



Een van de grootste vijanden van de islaam 
vertelt ons na zijn uiteindelijke bekering tot 
de islaam een bijzonder verhaal: toen een 
brief van de profeet Moehammed, vrede zij 
met hem, de Romeinse heerser Heraclius 
bereikte, met daarin een oproep op Moslim te 
worden. Heraclius was verbaasd hierover en 
vroeg om iemand te laten komen die verwant 
was aan de profeet en hem goed kende. Aboe 
Soefiaan, een vooraanstaand persoon van de 
stam van de Qoeraysh en een aartsvijand van 
de profeet in die tijd, was op dat moment in 
Damascus voor handel, en werd uitgenodigd 
in het paleis van Heraclius. 

Heraclius stelde hem intelligente en wijze 
vragen met behulp van een tolk, om er op die 
manier achter te komen of de Boodschapper 
de waarheid sprak. Toen hij de antwoorden 
van Aboe Soefiaan  hoorde,  zei Heraclius 
tegen hem:
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“Ik vroeg jou naar zijn afkomst en jij vertelde 
mij dat hij inderdaad uit een vooraanstaande 
familie komt; voorwaar, alle Profeten komen 
uit vooraanstaande families. Toen vroeg ik 
jou enige persoon van jullie volk die vóór hem 
kwam, hetzelfde heeft beweerd als hij. Jij hebt 
ontkennend geantwoord. En als jij dat niet 
gedaan zou hebben, dan had ik zeker gezegd 
dat hij slechts degenen nadoet die hem voor 
zijn gegaan. .

Ik heb jou gevraagd of jullie hem ooit 
hebben betrapt op een leugen, voordat hij met 
deze uitspraken kwam. Weer antwoordde jij 
ontkennend. Toen wist ik dat het niet mogelijk 
was dat hij altijd waarachtig was tegen de 
mensen en dan zou liegen over Allah!

Vervolgens vroeg ik jou of zijn volgelingen 
de vooraanstaanden van jullie volk zijn of 
juist de zwakkeren? Jij antwoordde dat de 
zwakkeren hem volgen en dat gebeurde ook 
bij de voorgaande Profeten. 

Ik vroeg jou of zijn volgelingen toenemen in 
aantal of afnemen, waarop jij antwoordde dat 
zijn volgelingen in aantal toenemen. Dit geldt 
ook voor het geloof voordat het vervolmaakt 
wordt. 
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Ik heb jou gevraagd of iemand met tegenzin 
zijn religie verlaat,of  onder druk gezet om de 
islaam binnen te treden. Jij hebt ontkennend 
geantwoord. Dit geldt ook voor het ware 
geloof, als het de harten geraakt heeft. 

Ik heb je gevraagd of hij ooit verraad pleegt. Jij 
hebt ontkennend geantwoord. En ook dat klopt; 
de Profeten zullen nimmer verraad plegen. 

Ik heb jou gevraagd waartoe hij oproept. Jij 
antwoordde dat hij oproept tot het aanbidden 
van Allah alleen, zonder deelgenoten aan Hem 
toe te kennen. Hij verbiedt het aanbidden van 
standbeelden en hij beveelt om het gebed te 
verrichten en waarachtig en kuis te zijn. 

Als jij de waarheid spreekt over hem en 
hij inderdaad is hoe jij vertelt, dan zal hij op 
een dag de grond onder mijn voeten gaan 
bezitten. Ik heb altijd geweten dat hij zou 
verschijnen, maar ik had niet verwacht dat 
hij uit jullie volk zou komen. Als ik in staat zou 
zijn hem op te zoeken, dan zou ik dat zeker 
gedaan hebben (Al Boekhaarie:7)
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Enkele verhalen
over de goede 
manieren van Profeet 

Moehammed
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DeDe Boodschapper van Allah (vrede zij 
met hem) was het toonbeeld van het 
beste karakter en perfecte manieren. 
Alle intellectuelen over de gehele wereld, 
inclusief zijn vijanden, hebben hier van 
getuigd. Daarom is het passend dat hij, 
vrede zij met hem, in de Qoer’aan wordt 
omschreven als een persoon met een 
verheven karakter. 
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Toen Aisha, de echtgenote van de Profeet 
Moehammed, werd gevraagd naar zijn 
karakter, kon ze geen betere bewoordingen 
vinden dan te zeggen:“Zijn gedrag was 
de Qoer’aan”. Ze wilde daarmee zeggen, 
dat hij een levend voorbeeld was van hoe 
de bepalingen van de Qoer’aan en de 
voorgeschreven manieren in de praktijk 
gebracht moeten worden. 

Hier volgen enkele korte verhalen over 
zijn leven en karakter:

T

127



Nederigheid:
De Boodschapper van Allah, vrede zij met 

hem, stond het niet toe dat iemand voor hem 
opstond uit respect voor zijn persoonlijkheid. 
Hij verbood zijn volgelingen zelfs om dat te 
doen. Hoewel zijn volgelingen enorm veel van 
de Profeet  hielden, stonden ze niet op als ze 
hem zagen; uit respect hielden ze rekening 
met het feit dat hij dat niet prettig vond 
(Ahmed 12345)

• Voordat ‘Adiy bin Haatim, die een 
vooraanstaand persoon bij de Arabieren 
was, zich bekeerde tot de islaam, ging 
hij bij de Profeet op bezoek om meer te 
weten te komen over de boodschap die 
hij verkondigde. ‘Adiy zei:“Ik kwam bij de 
Profeet en trof een vrouw met een kind 
(of twee kinderen) aan in zijn gezelschap. 
Toen ik zag hoe dichtbij zij bij de Profeet 
zaten, begreep ik dat hij geen koning was, 
want hij vertoonde niet het gedrag van 
(de Perzische) koning Khusro of Caesar”. 
(Ahmed 19381) Nederigheid is een 
eigenschap die alle profeten bezaten. 

De Boodschapper van de islaam herstelde 
zijn eigen kleding, was in dienst van zijn 
gezin en hielp mee in het huishouden. 
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• Wanneer de Profeet tussen zijn 
metgezellen zat, was het alsof hij één van 
hen was. Hij zat niet op een plek die hem 
van zijn metgezellen onderscheidde. Zelfs 
een vreemdeling die hem niet kende, 
kon als hij bij hen ging zitten niet direct 
zien wie nou de Profeet was, en wie zijn 
metgezellen waren. Om erachter te komen 
wie de Profeet was, moest men soms 
vragen: “Wie van jullie is Moehammed?” 
(Al-Boekhaarie 63)

• Sommige metgezellen van de Profeet 
vertellen over hem dat hij nooit iemand 
wegstuurde als zij hem om hulp vroegen, 
ondanks dat hij vele bezigheden had. Het 
gebeurde weleens dat een van de werksters 
van bewoners van Medina hem bij de hand 
nam om hem mee te nemen omdat zij zijn 
hulp nodig had (Al-Boekhaarie 5724)

• De gerespecteerde metgezel ‘Oemar ibn al 
Khattaab vertelde dat hij op een dag bij de 
Profeet thuis kwam en zag dat de afdrukken 
van een mat (waar de Profeet op sliep, 
gemaakt van palmbladeren) zichtbaar 
waren in de huid van de zij van de Profeet, 
waardoor ‘Oemar moest huilen. Toen de 
Profeet vroeg:“Wat heeft jou doen huilen?” 
antwoordde ‘Oemar:”O Boodschapper van 
Allah,  Khusro en Caesar leven (in luxe en 
weelde) en u bent de Boodschapper van 
Allah!” De profeet antwoordde:”Ben je 
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dan niet tevreden dat zij de luxe van het 
wereldse leven krijgen en wij (de luxe) in 
het Hiernamaals? (Al-Boekhaarie 3503)

• Hij herstelde zijn eigen kleding, hielp zijn 
gezin met hun bezigheden en hielp mee 
met het huishouden. Toen zijn echtgenote 
Aisha werd gevraagd hoe hij was in zijn 
huis, antwoordde zij:”Hij was altijd in dienst 
van zijn gezin” (Al-Boekhaarie 644). Ze 
bedoelde hiermee dat hij zijn gezinsleden 
hielp met het huishouden. Zij zei ook: “Hij 
doet wat eenieder van jullie ook doet. Hij 
repareerde zijn sandalen en herstelde zijn 
kleding”. (Ahmed 24749)

De Profeet (vrede zij met hem) zei:“Degene 
die arrogantie ter grootte van een 
mosterdzaadje in zijn hart heeft, zal het 
paradijs niet binnentreden”. (Moeslim 91)

Barmhartigheid:
De Profeet, vrede zij met hem, heeft 

gezegd:“De barmhartigen onder jullie 
zullen de absolute barmhartigheid van 
de Barmhartige (Allah) ontvangen. Wees 
barmhartig met degenen die op aarde zijn, 
dan zal Degene in de hemel barmhartig met 
jullie zijn”. (Aboe Daawoed 4941)

De barmhartigheid van de Profeet, 
vrede zij met hem, komt naar voren op 
verschillende manieren, waaronder:
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Zijn barmhartigheid ten opzicht van 
vrouwen
• De Profeet (vrede zij met hem) heeft 

het aangespoord tot het zorgdragen 
voor- en het goede behandelen van 
meisjes. Hij heeft gezegd:“Als iemand 
van jullie (als geschenk van Allah) een of 
meerdere dochters krijgt en vervolgens 
hun opvoeding op zich neemt en hen 
goed behandelt, dan zullen zijn dochters 
een bescherming voor hem zijn tegen het 
Hellevuur” (Al-Boekhaarie 5649)

• In zijn laatste toespraak heeft 
hij nadrukkelijk gewezen op het 
tegemoetkomen aan het recht van de 
echtgenote, het behartigen van haar 
belangen en het tonen van begrip voor haar 
omstandigheden. Hij heeft de moslims 
bevolen elkaar hiernaar aan te sporen en 
hierin te adviseren, zeggende:“Zorg goed 
voor de vrouwen” (Al-Boekhaarie 4890)

• De Profeet, vrede zij met hem, heeft ons 
de beste voorbeelden achtergelaten zodat 
wij van hem kunnen leren hoe wij moeten 
omgaan met ons gezin. Hij ging zelfs naast 
zijn rijdier zitten zodat zijn echtgenote 
Safiyyah zijn knie als opstapje kon 
gebruiken om op het rijdier te gaan zitten. 
(Al-Boekhaarie 2120)
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• Wanneer zijn dochter Faatimah bij hem op 
bezoek kwam, nam hij haar bij de hand, 
kuste haar en liet haar zitten op de plek 
waar hij zat. (Aboe Daawoed 5217)

De Boodschapper van Allah, vrede zij 
met hem, heeft de goede en vriendelijke 
behandeling van de zwakkeren als reden 
gegeven voor het boeken van overwin-
ningen en het ontvangen van levenson-
derhoud.
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Barmhartigheid met de zwakkeren
• De Profeet (vrede zij met hem) heeft de 

mensen aangespoord om voor wezen 
te zorgen. Hij heeft hierover gezegd:“Ik 
en degene die voor een wees zorgt, zijn 
samen in het Paradijs, zoals deze twee” – 
hij stak dan zijn wijs- en middelvinger op, 
die hij een klein beetje uit elkaar spreidde 
(Al-Boekhaarie 4998).

• Degene die de zorg voor een weduwe of 
arme persoon op zich neemt, is door de 
Profeet (vrede zij met hem) gelijk gesteld 
aan degene die met al zijn bezittingen 
strijdt op de weg van Allah en met een 
persoon die overdag vast en de nacht 
doorbrengt in gebed. (Al-Boekhaarie 5661)

• Degene die de zwakkeren in de 
maatschappij vriendelijk behandelt 
en medeleven toont aan hen, zal 
meer levensvoorziening ontvangen en 
zegevieren over vijanden. De Profeet, 
vrede zij met hem, heeft gezegd: 
“Ontvang mijn tevredenheid door de 
goede behandeling van de zwakkeren 
onder jullie, want het boeken van 
overwinningen en het ontvangen van 
levensonderhoud krijgen jullie alleen 
via de zwakkeren onder jullie” (Aboe 
Daawoed 2594)
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Rechtvaardigheid:
• De Profeet (vrede zij met hem) was zeer 

rechtvaardig. Hij paste de wetten die 
Allah voorgeschreven heeft toe, zelfs 
wanneer het zijn eigen naaste familieleden 
betrof. Hiermee volgde hij het volgende 
bevel van Allah op: {O jullie die geloven, 
wees standvastig in het rechtvaardige, 
als getuigen van Allah, ookal is het tegen 
julliezelf of jullie ouders of naaste verwanten} 
(Soerah An-Nisaa, aayah 135)

• Enkele van de metgezellen kwamen naar 
de Profeet om te bemiddelen voor een 
vrouw die had gestolen, zodat ze niet 
gestraft zou worden. Deze vrouw had een 
hoge positie binnen haar stam. Hierop zei 
hij, vrede zij met hem:”Ik zweer bij Degene 
aan wie de ziel van Mohammed toebehoort: 
als Faatimah, de dochter van Mohammed, 
zou stelen, dan zou ik dezelfde straf op haar 
toepassen”. (Al-Boekhaarie 4053)

• Op het moment dat rente voor moslims 
verboden werd, pastte hij deze wet het 
eerst toe op zijn eigen familie, beginnende 
met zijn oom al-’Abbaas. Hij, vrede zij met 
hem, zei: “En de eerste rente die ik verbied is 
de rente van ‘Abbaas bin Abdulmutallib; het 
is allemaal ongeldig”. (Moeslim 1218)
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• De maatstaf die de Profeet vaststelde om 
een geslaagde, sterke beschaving te herken-
nen, was dat de zwakkeren in de samenle-
ving hun rechten kunnen krijgen van de ster-
ken, zonder hierbij angst te hebben of te aar-
zelen. Hij (vrede zij met hem) heeft gezegd: 
”Een natie of volk wordt niet als onschendbaar 
beschouwd, als de zwakkeren hun rechten niet 
kunnen krijgen zonder aarzeling of twijfel”. 
(Ibn Maadjah 2426)

Goede behandeling en vrijgevigheid

• Toen er een man kwam naar de Profeet 
(vrede zij met hem) en hem om geld vroeg, 
zei de Profeet:”Koop wat je wilt en beschouw 
het terugbetalen ervan als mijn lening bij 
iemand anders”. Zijn metgezel ‘Oemar zei 
daarop:”O Boodschapper van Allah, Allah 
vraagt niet van u dat u zaken op u neemt die 
u niet aankunt”. De Profeet (vrede zij met 
hem) liet merken dat hij deze opmerking 
niet gepast vond. De man zei:”Geef uit in 
liefdadigheid en vrees niet dat Allah jouw 
vermogen hierdoor zal verminderen”. 
Hierop glimlachte de Profeet, vrede zij 
met hem, en aan hem was te zien dat hij 
tevreden was met deze opmerking. (De 
uitgekozen overleveringen 88)
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• Op een dag kreeg dePprofeet, vrede zij 
met hem, 80.000 Dirham aan zilverstuk-
ken, die hij op een rieten mat legde. Hij 
boog zich over het geld en verdeelde het 
vervolgens onder de mensen. Een ieder die 
om een deel ervan vroeg, kreeg een deel, 
totdat al de zilverstukken op waren. (Al-
Haakim 5423)

Zijn geduld en zijn zachtaardigheid
• Toen de Profeet (vrede zij met hem) Taif 

verliet (een stad in de bergen ongeveer 90 
kilometer van Mekka), was hij verdrietig 
en teneergeslagen. Hij had het volk van 
Taif bezocht om hen uit te nodigen naar 
de islaam, maar werd daar ontvangen 
met de meest vreselijke reacties, en hij 
werd aangevallen en vernederd. Tijdens 
zijn terugkeer naar Mekka, waar zijn eigen 
volk woonde dat hem ook aangevallen en 
weggejaagd had, stuurde Allah een engel 
op zijn pad. De engel gaf hem de keuze 
om het volk van Taif te laten vernietigen, 
waarop de Profeet (vrede zij met hem) 
antwoordde:”Nee, ik hoop dat Allah uit hun 
nakomelingen mensen doet voortkomen 
die Allah als Enige God zullen aanbidden 
en geen deelgenoten aan hem zullen 
toekennen”. (Al- Boekhaarie 3059)
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• Een nog geweldiger voorbeeld van zijn 
zachtaardigheid was echter zijn houding 
ten opzichte van de inwoners van Mekka. Zij 
waren degenen die hem hadden verdreven 
uit zijn stad. Zij waren degenen die hem 
jarenlang kwaad hadden aangedaan met 
hun tongen en zwaarden; ze hebben alles 
geprobeerd om hem (vrede zij met hem) en 
zijn volgelingen het zwijgen op te leggen. 
Toen de dag aanbrak dat Allah de Profeet 
begunstigde met de overwinning en Mekka 
werd veroverd, kwam de Profeet tegenover 
de inwoners van Mekka te staan en zei:“Wat 
denken jullie dat ik nu met jullie ga doen?” 
Ze antwoordden:“Niks dan het goede, jij 
bent een edele broeder en de zoon van 
een edele broeder”. De Profeet zei:“Ik zeg 
jullie wat ook mijn broeder Yoesoef voor 
mij heeft gezegd: (Hiermee bedoelde hij 
de profeet Yoesoef, zoon van Yaqoeb, die 
zijn broers heeft vergeven nadat ze hem 
heel slecht hadden behandeld en zelfs in 
een put hadden achtergelaten) ”Er is geen 
bestraffing voor jullie vandaag. 

Islamitische bronnen vermelden dat de 
Profeet gedurende zijn hele leven nooit 
geld heeft opgepot. 

137



• Allah zal jullie vergeven en Hij is de Meest 
Barmhartige. Ga, jullie zijn vrij om te gaan 
waar jullie maar willen”. (Al-Bayhaqie 
18275)

Ascetisme (het afstand nemen van 
de weelde van deze wereld)
• De Boodschapper van Allah (vrede zij met 

hem) gaf altijd gehoor aan de woorden 
van Zijn Heer, de Verhevene: {“En laat 
jouw ogen niet afdwalen naar de groepen 
die wij van de wereldse geneugten hebben 
geschonken. Het is de schoonheid van het 
wereldse leven waarmee wij hen testen. En 
de voorzieningen bij jouw Heer zijn beter en 
voor eeuwig}”. (Soerah Taha, aayah 131)

• Op een dag kwam de metgezel en vriend 
van de Profeet, ‘Oemar ibn al Khattaab, 
hem thuis opzoeken. De Profeet (vrede zij 
met hem) lag op een mat die op de grond 
lag, waarvan de sporen duidelijk zichtbaar 
waren in zijn zij.
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• De mat was gemaakt van palmbladeren en 
er lag geen matras op. ‘Oemar zei:”Ik keek 
rond in zijn huis en (ik zweer) bij Allah; ik kon 
niets van waarde vinden in zijn huis”.

•  Toen zei ik tegen de Profeet:“Roep Allah 
aan en vraag Hem om de voorzieningen van 
jouw volgelingen te doen vermeerderen, 
want voorwaar, de Perzen en Romeinen 
genieten van wereldse geneugten, terwijl 
zij Allah niet eens aanbidden”. Daarop 
zei de Profeet:”Twijfel jij dan, o zoon van 
Khattaab? Zij zijn volkeren die hun goede 
dingen al hebben ontvangen in het wereldse 
leven (in plaats van in het hiernamaals)”. 
(Al-Boekhaarie 2336)

• De Profeet heeft gezegd:”Ik heb niets 
met dit wereldse leven; ik ben op deze 
wereld slechts als een reiziger die schaduw 
opzoekt onder een boom, om daarna zijn 
reis weer te vervolgen”. (At-Tirmidhie 2377)

De Boodschapper van Allah vergeleek 
zijn toestand met die van een reiziger 
die onder de schaduw van een boom 
gaat zitten om daarna zijn weg weer te 
vervolgen.
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• Er gingen weleens één, twee of drie 
maanden voorbij zonder dat er in het 
huishouden van de Profeet (vrede zij met 
hem) vuur werd aangestoken om te koken. 
Tijdens deze perioden besond zijn voedsel 
uit dadels en water. (Al-Boekhaarie 2428) 
Het kwam voor dat hij de hele dag zonder 
eten bleef om vervolgens zijn honger te 
stillen met dadel van de laagste kwaliteit, 
die zijn maag niet eens vulde. (Moeslim 
2977) Het is nooit voorgekomen tijdens het 
leven van de Profeet (vrede zij met hem) 
dat hij drie dagen achter elkaar vol zat door 
het eten van volkorenbrood. Gerstebrood 
was het brood dat de Profeet het meest at. 
(Moeslim 2976)

Trouw
• Het trouw zijn aan verdragen en het nakomen 

van beloften behoren tot de belangrijkste en 
eervolste kenmerken van goed gedrag. Dit 
krijgt echter nog meer waarde als het gaat 
om het teruggeven van een gunst of in het 
geval er geen verplicht verdrag tussen twee 
partijen bestaat, zoals de Boodschapper 
van Allah gewend was te doen. Hij, vrede zij 
met hem, beantwoordde een goede daad 
van iemand anders met een daad die nog 
beter was, ookal waren er geen verdragen of 
afspraken die dit vereisten. Als de standaard 
al zo hoog was zonder dat er sprake was van 
verdragen, hoe hoog zou de standaard dan 
zijn als deze wel van toepassing waren..
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• Toen Heraclius, de koning van de chris-
tenen, enkele ongelovigen van de stam 
Qoeraysh vroeg naar de eigenschappen van 
de Profeet, vrede zij met hem, vroeg hij:”Is 
deze persoon (Moehammed) iemand die 
verraad pleegt?” Ze antwoordden:”Nee”. 
Hij zei daarop:”Zo zijP profeten. Zij plegen 
geen verraad”. (Al -Boekhaarie 7)

• Zo liet hij, vrede zij met hem, een 
onovertroffen vorm van loyaliteit zien 
aan zijn eerste echtgenote, Khadidjah. 
Hij (vrede zij met hem) beschermde haar 
status, erkende haar positie en eerde haar 
familieleden en vriendinnen. 

• Aisha, de latere echtgenote van de Profeet, 
vrede zij met hem, vertelt over zijn loyaliteit 
aan zijn eerste echtgenote Khadidjah. 
Khadidjah, die overleed tijdens het begin 
van zijn Profeetschap, en Aisha hebben 
elkaar nooit gekend. Aisha zei:”De Profeet, 
vrede zij met hem, sprak vaak over haar. 
Als hij een schaap slachtte en het vlees 
ervan wilde verdelen, stuurde hij altijd een 
deel naar de vriendinnen van Khadidjah. 
Ik zei tegen hem:”Is er op deze wereld 
dan geen andere vrouw dan Khadidjah?” 
en hij antwoordde:”Zij was zo en zij was 
zo...en vervolgens noemde hij haar goede 
eigenschappen op”. (Al-Boekhaarie 3607)
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• Op een dag ontving de Profeet, vrede zij 
met hem, een delegatie van Al-Nadjaashie. 
Hij was in die tijd koning van Ethiopië en 
had de Moslims bescherming verleend in 
de beginperiode van de islaam.

• De Profeet bediende deze delegatie 
persoonlijk, waarop zijn metgezellen 
zeiden:”Laat ons hen bedienen”, waarop hij 
antwoordde:”Zij hebben mijn metgezellen 
ontvangen en geëerd en ik houd ervan om 
ze hiervoor te belonen”. (door hetzelfde en 
meer terug te doen).

De Profeet Moehammed, vrede zij met 
hem, heeft het meest perfecte gedrag 
vertoond en ons het beste voorbeeld 
gegeven van hoe wij ons moeten gedragen 
in verschillende situaties. Hij gehoorzaamde 
daarmee Allah en volgde het voorbeeld van 
alle eerdere Profeten. 

142



De moskee van de Profeet Moehammed, 
vrede zij met hem, die door hem is 
gebouwd in de stad Medina, is de tweede 
heilige moskee na de moskee in Mekka. 
De Profeet is naar Medina geëmigreerd, 
alwaar hij ook overleden en begraven is.
Ieder jaar bezoeken miljoenen moslims 
van over de hele wereld zijn moskee. 
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Enkele uitspraken

van Profeet 
Moehammed, 
vrede zij met hem
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MuslimsMoslims hechten zeer veel waarde aan het 
zorgvuldig doorgeven van de uitspraken 
van de Profeet, vrede zij met hem, zowel 
in geschreven vorm als mondeling. De 
islamitische geleerden wedijverden met 
elkaar in het memoriseren en vastleggen 
van zijn uitspraken. Om dit proces te 
vergemakkelijken hebben zij een uniek 
systeem ontworpen met voorwaarden 
waaraan voldaan moet worden voordat 
overleveringen aanvaard kunnen worden. 
Dit systeem is uniek in de wereld en 
zo gedetailleerd, dat zelfs van ieder 
woord en iedere zin in een overlevering 
wordt bekeken of die tot de authentieke 
uitspraken van de Profeet behoort, of dat 
ze (later) zijn toegevoegd.
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HHier volgen enkele voorbeelden 
van overleveringen van de Profeet 
Moehammed, vrede zij met hem.
• “De daden die worden uitgevoerd, worden 

(door Allah) beoordeeld op basis van de 
achterliggende intentie. En ieder mens 
wordt beloond naar gelang zijn intentie” 
(Al-Boekhaarie 1).

• “Vroomheid bestaat uit het tonen van 
goed gedrag en de zonde is alles wat je 
slecht laat voelen van binnen en waarvan 
je niet zou willen dat andere mensen 
erachter komen” (Moeslim 2553).

• “Houd afstand van (de luxe van) het 
wereldse leven en Allah zal van je houden. 
En houd afstand van de bezittingen van 
de mensen, dan zullen de mensen van je 
houden”. (Ibn Maadjah 4102)

• Het voorbeeld van mijn positie in vergelijking 
tot de positie van de Profeten die vóór mij 
kwamen, is als het voorbeeld van een man 
die een huis aan het bouwen is.  Hij heeft het 
huis op de beste en mooiste wijze gebouwd, 
maar er ontbreekt echter nog een hoeksteen. 
Mensen lopen rondom het huis en vragen hem 
verbaasd:”Waarom heb je deze hoeksteen niet 
geplaatst (om het huis te voltooien)?” Hij zei 
vervolgens:”Ik ben die hoeksteen, en ik ben de 
laatste der Profeten.” (Al-Boekhaarie 3342)
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“Jullie zullen het paradijs niet betreden 
totdat jullie geloven. En jullie zullen niet 
geloven totdat jullie van elkaar houden. 
Zal ik jullie vertellen hoe jullie van elkaar 
zullen gaan houden? Begroet elkaar met 
salaam (de vredesgroet van de islaam)”. 
(Moeslim 54)
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• “De moslim is degene tegen wiens tong en 
handen de andere moslims veilig zijn. En 
de emigrant is degene die in de steek laat 
wat Allah verboden heeft gemaakt”. (Al-
Boekhaarie 10)

• “Vrees Allah waar je ook bent en laat een 
goede daad een slechte daad opvolgen, 
zodat de slechte daad wordt uitgewist. 
En wees goed in de omgang met mensen 
door goede manieren te tonen”. (At-
Tirmidhie 1987)

• “Weet dat degene onder jullie die een niet-
moslim onrechtvaardig behandelt, of hem 
belast met een zaak die hij niet aankan, of 
iets tegen zijn wil van hem afneemt, weet 
dat ik tegen hem zal getuigen op de Dag 
des Oordeels!”.(Aboe Daawoed 3052)

• “De Meeste Barmhartige (Allah) zal 
barmhartig zijn met degenen die 
barmhartig zijn. Wees barmhartig met de 
bewoners van de aarde en Degene Die in 
de hemel is zal barmhartig zijn met jullie” 
(Aboe Daawoed 4941).

• Eenieder van jullie die een gelovige verlost 
van een moeilijkheid in dit leven, wordt 
door Allah de Verhevene verlost van een 
moeilijkheid op de Dag des Oordeels. 
Eenieder van jullie die een zonde van een 
(andere) gelovige bedekt, zijn zonden 
zullen door Allah zowel in het wereldse 
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leven als in het hiernamaals bedekt worden. 
Zolang een gelovige zijn broeder (in het 
geloof) bijstaat, zal Allah hem bijstaan. 
En ieder van jullie die het pad bewandelt 
van het opdoen van kennis, Allah zal 
voor hem het pad naar het Paradijs 
vergemakkelijken....en iemand die zonden 
begaat, zal geen voordeel ervaren door zijn 
(goede) afkomst”. (Moeslim 2699)

• “Wie anderen bedriegt is niet een van ons”. 
(At-Tirmidhie 1315)

• “De gelovigen zijn wat betreft hun 
onderlinge liefde, genade en mededogen 
als een lichaam; wanneer een deel ervan 
lijdt aan ziekte, lijdt het hele lichaam mee 
in de vorm van slapeloosheid en koorts”. 
(Moeslim 2586)

• “Eenieder van jullie is een hoeder, en ieder 
van jullie is verantwoordelijk voor zijn 
kudde; de leider is een hoeder dus hij is 
verantwoordelijk (voor zijn volk), de man is 
een hoeder, dus hij is verantwoordelijk (voor 
zijn gezin), de vrouw is een hoeder, dus zij 
is verantwoordelijk voor het huis van haar 
echtgenote, dus jullie zijn allemaal hoeders 
en jullie zijn allemaal verantwoordelijk. (Al-
Boekaarie 4892)
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• “De beste van jullie is degene die het beste 
is voor zijn gezin, en ik ben het beste (onder 
jullie) voor mijn gezin”. (At-Tirmidhie 3895)

• “Een man die onderweg was, kreeg erge 
dorst. Hij vond een put, daalde erin neer 
en dronk ervan. Toen zijn dorst gelest was 
klom hij weer uit de put. Op dat moment 
zag hij een hond die zo erg dorst had, dat 
hij modder aan het likken was. De man zei 
tegen zichzelf:”Deze hond heeft net zo’n 

“Degene die niet barmhartig is tegenover 
kinderen, en geen respect toont aan 
de ouderen, is niet een van ons”. (At-
Tirmidhie 1920)
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dorst als dat ik net had.” Hij daalde weer af 
in de put, vulde zijn schoen met water en  
liet de hond van het water drinken. Allah 
was tevreden met deze daad en hij vergaf 
de man al zijn zonden. Toen de metgezellen 
dit hoorden, zeiden ze; ”O Boodschapper 
van Allah, worden wij beloond voor het 
goed behandelen van dieren?” Hij (vrede 
zij met hem) zei:”Er is een beloning voor de 
goede behandeling van elk levend wezen””. 
(Al-Boekhaarie 2466)

• “Een hypocriet is te herkennen aan drie 
eigenschappen: wanneer hij spreekt, 
zegt hij niet de waarheid, wanneer hij een 
belofte doet, komt hij hem niet na en als 
hem iets toevertrouwd wordt, beschaamt 
hij het vertrouwen”. (Al-Boekaarie 33)

• “Het behoort tot iemands correcte islaam, 
dat hij zich niet bemoeit met wat hem niet 
aangaat”. (At-Tirmidhie 2317)

• “Voorwaar, Allah houdt van vriendelijkheid 
in alle zaken” (Al-Boekhaarie 5678)

• En hij zei:”Degene die geen vriendelijkheid 
bezit, bezit geen goedheid.” (Moeslim 
2592)
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Hoe omschreef de Qoer’aan de 
Boodschapper van Allah, vrede zij 
met hem?

De Qoer’aan omschrijft prachtige aspecten 
van de persoonlijkheid van de Profeet en 
zijn interactie met de mensen om zich heen. 
Hierbij worden zijn goede manieren, goede 
eigenschappen en menselijkheid belicht:

 Hij (vrede zij met hem) is een 
barmhartigheid voor de hele wereld, en 
niet enkel voor moslims. Zo lezen we 
in aayah 107 van Soerah Al-Anbiyaa’: 
“En Wij hebben jou slechts gezonden 
als een barmhartigheid voor alle 
w e r e l d b e w o n e r s . ” 

152



  Hij heeft een geweldig karakter. In aayah 
4 van Soerah Al-Qamar lezen we: “En 
voorwaar, jij bezit een zeer hoogstaand 
karakter.” (Al Qalam:4)

 Hij deed heel erg zijn best om de mensen 
naar de islaam te leiden en hij raakte 
bedroefd door hun dwaling.  Maar keer 
op keer wordt er tegen hem gezegd dat 
zijn taak slechts is de boodschap over 
te brengen en mensen uit te nodigen 
tot de islaam, en dat Allah Degene 
is die uiteindelijk mensen zal leiden.  
Zo lezen we in aayah 12 van Soerah 
Hoed:“Misschien zou jij een gedeelte van 
wat aan jou geopenbaard is weg willen 
laten; en is jouw hart benauwd, omdat 
zij zeggen:“Waarom is er voor hem geen 
schat naar beneden gezonden of is  er 
geen Engel met hem gekomen?” Maar jij 
bent slechts een waarschuwer. En Allah is 
voogd over alle zaken. 

 En in aayah 107 van Soerah Al-An’aam 
lezen we:”Als Allah het gewild had, 
dat zouden zij geen deelgenoten in de 
aanbidding naast Hem hebben genomen. 
En Wij hebben jou niet als hoeder over hen 
gemaakt, noch ben jij ingesteld om hun 
zaken te regelen. 
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En in aayah 110 van Soerah Al-Kahf lezen 
we:”Zeg:“Ik ben slechts een mens zoals 
jullie. Het is aan mij geopenbaard dat 
jullie god één God is. Dus iedereen die op 
de ontmoeting met zijn Heer hoopt, laat 
hem goede werken verrichten en geen 
deelgenoten in de aanbidding van zijn 
Heer toekennen.”

 Hij, vrede zij met hem, zocht excuses 
voor anderen en zag hun fouten door 
de vingers. Zo lezen we in aayah 43 van 
Soerah At-Tawbah:)
Allah heeft jou (Mohammed) vergeven. 
Waarom heb je hen toestemming 
gegeven (om achter te blijven), nog voor 
dat jou was gebleken wie degenen waren 
die waarachtig waren en voor jij wist wie 
de leugenaars waren?” 

 Hij roept Allah aan, vragend om vergeving 
voor zijn vijanden, totdat Allah hem 
verbiedt om dit te doen:. 

“Vraag om vergeving voor hen of vraag 
niet om vergeving voor hen; ook al zou 
je zeventig maal om vergeving voor 
hen smeken, dan nog zal Allah hen niet 
vergeven. Dat is omdat ongelovig zijn 
in Allah en Zijn Boodschapper. En Allah 
leidt het verdorven volk niet.” (Soerah At-
Tawbah, aayah 80)
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 Als de gelovigen lijden, ervaart hij 
hetzelfde uit liefde voor hen. En hij is 
vriendelijk en genadevol met hen:
“Er is tot jullie een Boodschapper 
gekomen vanuit jullie midden. Zwaar voor 
hem is jullie lijden, vurig wenst hij het 
goede voor jullie, voor de gelovigen is hij 
vol medelijden, vriendelijk en genadevol. 
(Soerah At-Tawbah, aayah 128)

 Wellicht had hij er last van dat sommige 
mensen te lang in zijn huis bleven als 
zij hem kwamen opzoeken, maar hij 
schaamde zich om er iets van te zeggen:

“O jullie die geloven! Ga de huizen van 
de Profeet niet binnen, behalve als 
jullie toestemming is gegeven voor een 
maaltijd (en dan) niet (zo vroeg dat) jullie 
wachten op de bereiding daarvan. Maar 
als jullie zijn uitgenodigd, ga dan naar 
binnen, en als jullie de maaltijd gebruikt 
hebben, vertrek dan en blijf niet praten. 
Waarlijk, dat is lastig voor de Profeet en hij 
wordt door jullie in verlegenheid gebracht. 
Maar Allah is niet verlegen om jullie de 
Waarheid (te vertellen). En als jullie (zijn 
vrouwen) om iets vragen, vraag dan achter 
een afscheiding, dat is zuiverder voor jullie 
harten en voor hun harten.
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En jullie mogen de Boodschapper van 
Allah niet kwetsen en jullie mogen nooit 
na hem zijn vrouwen huwen. Waarlijk! Dat 
is een grote zonde in het aangezicht van 
Allah. (Soerah Al-Ahzaab, aayah 53)

Hij is vergevingsgezind en heeft een 
grootmoedig hart. Zijn metgezellen 
behandelt hij met vriendelijkheid en hij 
vraagt hen om advies. Hij neemt hun 
meningen serieus en volgt ze zelfs in 
moeilijke tijden op. 

En door de Genade van Allah ging jij 
vriendelijk (en liefdevol) met hen om. En 
als je streng en hardvochtig tegen hen was 
geweest, dan hadden zij zich (ongetwijfeld 
in groepjes) van je afgekeerd. Vergeef 
hen dus en vraag om vergiffenis voor 
hen,  en raadpleeg hen  bij het nemen 
van beslissingen. En als je een besluit 
hebt genomen, stel dan je vertrouwen 
in Allah. (Want) voorzeker, Allah houdt 
van degenen die (onbeperkt) vertrouwen 
hebben (in Hem alléén). (Soerah Aal-
’Imraan, aayah 159)
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De Edele Qur’aan is 
het eeuwige wonder 

van de islam
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WatWat voor een soort boek is de Qoer’aan 
precies, het boek dat wereldwijd het 
meest wordt uitgedeeld en verkocht? 
Wat is er zo bijzonder aan dit boek, waarin 
meer dan anderhalf miljard mensen 
geloven?
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De Qoer’aan is het heilige boek van 
de moslims. Zij geloven dat dit boek:

 Het woord van Allah is, dat is geopenbaard 
aan Zijn Boodschapper Moehammed, 
vrede zij met hem, als Licht en Leiding 
voor de mensheid. 

 Het laatste heilige boek is dat vanuit de 
hemel is geopenbaard.

 Beschermd wordt door Allah tegen 
vervalsingen en veranderingen

 Gelezen en gememoriseerd wordt als 
daad van aanbidding, om dichter tot Allah 
te komen. Door de wetten en regels die 
erin staan toe te passen wordt getracht de 
tevredenheid van Allah te verkrijgen

De openbaringen zijn begonnen via de engel 
Djibriel (Gabriel), vrede zij met hem, toen de 
Profeet de leeftijd van 40 jaar had bereikt. Het 
vers dat als eerste geopenbaard werd was {Lees, 

D

Het eerst geopenbaarde vers van de 
Qoer’aan is: “Lees, in de naam van jouw 
Heer die heeft geschapen”. De Qoer’aan 
is over een periode van 23 jaar in delen 
geopenbaard, steeds naar aanleiding van 
bepaalde gebeurtenissen en situaties.
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in de naam van jouw Heer, die geschapen heeft}. 
De inhoud van de Qoer’aan is over een periode 
van  23 jaar in delen geopenbaard, steeds naar 
aanleiding van bepaalde gebeurtenissen of 
situaties.

De Qoer’aan bestaat uit 114 hoofdstukken, 
waarvan de onderwerpen uiteenlopen en de 
manieren van vertelling van elkaar verschillen. 
Een punt waar iedereen het over eens is, is 
dat het unieke Arabische taalgebruik en de 
welsprekendheid in de Qoer’aan van een 
uitzonderlijk hoog niveau is. De Qoer’aan heeft 
als doel de mensen te leiden naar de islaam, 
zodat zij de Enige Echte God leren kennen en 
aanbidden. 

De belangrijkste onderwerpen in de 
Qoer’aan zijn:
1.  Het bewijs van de Eenheid van Allah en het 

weerleggen van de beschuldigingen van de 
afgodenaanbidders 

2. Verhalen over de Profeten en de vroegere 
volkeren

3. De uitnodiging om ons enorme universum 
te overpeinzen, de schepping om ons heen 
te observeren en stil te staan bij de gunsten 
die Allah ons geschonken heeft.  

4. Het verduidelijken van de religieuze regels 
en wetten, de geboden en de verboden.
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5. Het beschrijven van de eigenschappen en 
  gedragsnormen van de ware gelovigen 

en het waarschuwen tegen slechte 
eigenschappen.

6. Het beschrijven van de Laatste Dag en de 
afrekening die zowel de weldoener als de 
zondaar zullen ontvangen

7. De opvoeding van de gelovigen door middel 
van het geven van uitleg over bepaalde 
gebeurtenissen die de Profeet en zijn 
metgezellen hebben meegemaakt.

Dit is een overzicht van enkele van de 
kenmerken en eigenschappen van de 
Qoer’aan..
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Wonderen betreffende het 
memoriseren van de Qoer’aan

Allah heeft het laatste boek dat Hij heeft 
neergezonden de Qoer’aan genoemd, verwijzend 
naar de eigenschap dat de Qoer’aan veel gelezen 
wordt en mensen zijn verzen memoriseren. Allah 
heeft de Qoer’aan in meerdere verzen ook “Al Kitaab” 
(Het Boek) genoemd, verwijzend naar het feit dat 
de Qoer’aan opgeschreven is en bewaard wordt in 
boekvorm. Allah heeft de Qoer’aan op de volgende 
twee manieren beschermd: Als de profeet, vrede zij 
met hem, een openbaring kreeg, werd deze in zijn 
aanwezigheid opgeschreven. De geopenbaarde 
verzen werden daarna gememoriseerd op basis van 
wat de Profeet aan hen voorlas. De getuigenissen 
van degenen die de verzen hadden gememoriseerd 
werd niet aangenomen, hoe groot hun aantal 
ook was, als deze niet overeenkwam met de 
opgeschreven woorden.
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 Andersom gold hetzelfde; de opgeschreven 
woorden werden niet geaccepteerd als ze niet 
overeenkwamen met de gememoriseerde woorden 
uit de mond van de Boodschapper van Allah..

Christelijke geleerden beweren dat het een 
normale zaak is dat de huidige bijbel tegenstellingen 
bevat. Deze tegenstellingen en onregelmatigheden 
zijn ook te verwachten, omdat de schrijvers van de 
bijbel verschillende bronnen gebruikten, daterend 
uit verschillende tijden, en het documenteren van 
openbaringen niet rechtstreeks en direct gebeurde. 
Dit is verbluffend, omdat volgens hun opvattingen, 
de bijbel zaken bevat die als leiding zouden moeten 
gelden voor de mensheid.

Echter, een objectieve onderzoeker zal niet 
kunnen ontkennen dat de Qoer’aan volledig vrij is 
van enige tegenstellingen. Het zijn namelijk letterlijk 
en figuurlijk de woorden van Allah, de Verhevene, 
die aan de Profeet Mohammed, vrede zij met hem, 
zijn geopenbaard en rechtstreeks uit de mond van 
de Profeet zijn opgetekend en gememoriseerd. Zijn 
woorden zijn direct gedocumenteerd en er is geen 
woord aan toegevoegd of weggelaten. Ondanks 
dat er verschillende stromingen zijn in de islaam, 
zijn er geen onenigheden over ook maar één van de 
woorden van Allah. 

De Qoer’aan is in zijn originele vorm bewaard 
gebleven en door de jaren heen met de grootste 
precisie van generatie op generatie doorgegeven. 
Er is tot op de dag van vandaag altijd veel 
aandacht geweest voor de correcte uitspraak en 
het memoriseren van de woorden van Allah, de 
Verhevene.
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Ook wordt er veel aandacht besteed aan het 
opschrijven en drukken van de Qoer’aan. Het boek 
wordt nauwkeurig gecontroleerd om er zeker van 
te zijn dat er geen enkele letter  ontbreekt of toe 
is gevoegd. Ieder mens, waar ook ter wereld, kan 
vandaag de dag een exemplaar van de Qoer’aan 
kopen en als hij het dan zou vergelijken met een 
geschreven exemplaar van duizend jaar geleden, 
zou hij de volgende verbazingwekkende ontdekking 
doen: De woorden, de volgorde en de regels in 
het boek zijn onveranderd gebleven, ondanks de 
verschillende tijdperken en de verschillende talen 
die destijds werden gesproken. Als er twee personen 
zijn die de Qoer’aan hebben gememoriseerd, 
waarvan er één een kind is, afkomstig uit Indonesië 
en één is een moslimgeleerde die duizend jaar 
geleden lesgaf in Mekka zal men tot de conclusie 
komen dat er geen enkel verschil te horen is. Allah, 
de Verhevene zegt hierover in de Qoer’aan: {Als het 
van iemand anders dan Allah was gekomen, dan 
zouden zij zeer zeker veel tegenstellingen er in vinden} 
(Soerah An-Nisaa, aayah 82) 

Het is ook niet verwonderlijk dat er geen 
verschillen te ontdekken zijn, want Allah heeft de 
bescherming van de Qoer’aan op Zich genomen. 
Allah, de Verhevene heeft gezegd: {Zeker, Wij zijn het 
die de Qoer’aan hebben doen neerdalen en Wij zullen 
het beschermen}. (Soerah Al Hidjr, aayah 9)

164



Retorische  en psychologische 
wonderen

Degene die de Qoer’aan aandachtig 
leest, zal merken dat de lezer direct wordt 
aangesproken en dat de Qoer’aan een 
dialoog met hem aangaat en hem met feiten 
confronteert. Het meest verbazingwekkende 
is dat de verzen sneller lijken te gaan dan de 
gedachten van de lezer, alsof de verzen zijn 
gedachten richting geven en leiden, voordat 
hij zich er bewust van is!

Hoewel een kunstenaar in staat is om een 
oog te tekenen zodat het lijkt alsof dat oog 
de toeschouwer overal volgt, hoe is dat dan 
mogelijk in het geval van een boek? Hoe is 
het mogelijk dat een boek de gedachten van 
de lezer lijkt te kunnen volgen en hoe kan het 
boek antwoord geven op vragen van de lezer, 
soms zelf zonder dat hij deze daadwerkelijk 
stelt? Hoe is dit mogelijk terwijl de lezers 
van ditzelfde boek overal ter wereld vandaan 
komen, verschillende culturen hebben en 
onder verschillende omstandigheden leven?

De Qoer’aan kan op een verbazingwekkende 
manier de menselijke psyche analyseren, haar 
geheimen bloot leggen en haar zwakheden 
tonen. Hoewel het in eerste instantie een 
harde confrontatie lijkt te zijn voor de lezer, 
wordt de lezer hierdoor wakker geschud en 
ziet hij zichzelf geconfronteerd met vragen die 
hij zichzelf nooit eerder heeft durven stellen. 
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Als iemand van ons de Qoer’aan leest, 
maakt hij hierdoor kennis met verhalen 
over vroegere volkeren en leert hij hun 
gedachtegangen en levensvisies kennen. 
Hij leest over de dwalingen van sommigen 
van hen en de redding van anderen. Op een 
gegeven moment zal hij even stilstaan bij 
zichzelf om de verzen en voorbeelden te 
overpeinzen en de voorbeelden in de verhalen 
beter te leren begrijpen...de gebeurtenissen 
die beschreven staan in de Qoer’aan raken 
zijn hart en uiteindelijk wordt de Qoer’aan 
een spiegel voor hem waardoor hij zijn 
tekortkomingen, mogelijkheden en kansen 
gaat inzien. De lezer zal hierdoor diep geraakt 
worden en inzien dat er geen andere god 
bestaat dan Allah. 

Op het moment dat gevoelens van wanhoop 
overheersen, zal hij lezen: 

{Zeg, Mijn dienaren die zichzelf onrecht 
aangedaan hebben (door te zondigen) wanhoop 
niet aan het ontvangen van de Barmhartigheid 
van Allah. Zeker, Allah vergeeft alle zonden. Hij 
is de Vergevende, de Barmhartige} (Soerah Az-
Zoemar, aayah 53)

Op het moment dat hij een hevige innerlijke 
strijd voert die hem in de war brengt en hij 
behoefte heeft aan iemand waarop hij kan 
leunen en steunen, zal hij de geruststellende 
woorden van Allah, de Verhevene, lezen: 
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{En als Mijn dienaren jou vragen over Mij; 
Ik ben  dichtbij, Ik beantwoord de aanroeping 
van degene die Mij aanroept. Dus laat zij 
gehoorzaamheid aan Mij tonen en in Mij 
geloven, opdat zij rechtgeleid zullen worden}.
(Soerah Al-Baqarah, aayah 186)

En als hij de controle over zijn leven verloren 
denkt te hebben en zaken niet meer beheerst, 
zal hij de helende werking in de woorden van 
Allah de Verhevene ontdekken: 

{Allah zal niet meer vragen van een ziel dan 
dat boven zijn capaciteit ligt. Hij zal krijgen 
wat hij verdiend heeft en de gevolgen dragen 
van wat hij verricht heeft. O onze  Heer, reken 
het ons niet aan als wij vergeten of wij een fout 
gaan. O mijn Heer, leg ons niet een last op, 
zoals U die heeft gelegd op degenen die ons 
voor zijn gegaan. O mijn Heer, beproef ons niet 
met datgene wat boven ons vermogen ligt. En 
wis onze zonden uit, en vergeef ons, en wees 
barmhartig met ons, U bent onze Heer dus 
schenk ons de overwinning over het ongelovige 
volk} (Soerah Al-Baqarah, aayah 286)

Will Durant, een van de bekendste 
geschiedschrijvers,  erkende de invloed en de 
positie van de Qoer’aan (het verhaal van de 
beschaving 13/68-69) toen hij zei:
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“Vereerd in zeer grote mate, overgeschreven 
en versierd met de grootst mogelijke 
vaardigheid en zorg, wordt de Qoer’aan 
gebruikt als het boek waaruit de Moslim heeft 
leren lezen en als het hart en het hoogtepunt 
van zijn onderwijs. De Qoer’aan heeft 
dertien eeuwen lang het geheugen gevuld, 
de verbeelding opgewekt, het karakter 
gevormd en de geest verkoeld van honderden 
miljoenen mensen. Aan simpele zielen gaf 
het de simpelste en van alle religies de minst 
mystieke en rituele boodschap, vrij van 
afgoderij en priesterschap. De boodschap van 
de Qoer’aan verhief het morele en culturele 
niveau van haar volgelingen. Het bevorderde 
sociale orde en eenheid, prentte reinheid 
in, verminderde bijgeloof en wreedheid, 
verbeterde de toestand van slaven, verhief de 
lagere klassen tot een niveau van waardigheid 
en trots en bracht onder Moslims (met de 
uitzondering van sommige kaliefen) een mate 
van soberheid en onthouding die nergens in de 
wereld van de blanke mens geëvenaard werd. 
Het gaf de mens een berustende aanvaarding 
van de ontberingen en beperkingen van het 
leven, terwijl het hen tegelijkertijd aanzette 
tot de meest verbazingwekkende expansie in 
de geschiedenis. En het gaf een definitie van 
religie die iedere orthodoxe christen of jood 
zou kunnen accepteren: 
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Will Durant heeft gezegd:” Vele weten-
schappers en grote denkers met ver-
schillende achtergronden en meningen 
hebben de Qoer’aan geaccepteerd als de 
waarheid. Dit komt doordat de Qoer’aan 
een duidelijke en simpele geloofsleer be-
schrijft, die door iedereen geaccepteerd 
kan worden.  Het is de religie met de een-
voudigste geloofsleer, die geen ruimte 
laat voor mysterieuze zaken”. 

“Rechtschapenheid is niet dat jullie 
je gezichten richting het oosten en het 
westen wenden, maar rechtschapenheid 
is dat je gelooft in Allah, de Laatste Dag, 
de Engelen, de Boeken, de Profeten en 
dat je uitgeeft van je voorzieningen aan 
de verwanten, de wezen, de behoeftigen, 
de reiziger die om hulp vraagt, voor 
het bevrijden van slaven en het gebed 
verricht en de zakaah (armenbelasting) 
geeft: zij die hun beloftes nakomen als 
zij een belofte doen; zij die geduldig zijn 
in armoede en ellende en gedurende de 
strijd;zij zijn degenen die eerlijk waren 
en zij zijn degenen die rechtschapen zijn” 
(Soerah Al Baqarah, aayah 177)
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Waar komt
de Qur’aan
vandaan?
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EenEen logische vraag die meteen opkomt 
als er wordt gesproken over het heilige 
boek van de moslims, de Qoer’aan en 
profeet Mohammed vrede zij met hem...
waarom zouden we de uitleg die de 
moslims hierover geven accepteren? 
Hebben we niet het recht om hier vragen 
over te stellen?
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Historici twijfelen niet over het gegeven 
dat de Qoer’aan afkomstig is van de tong van 
een Arabische man, Mohammed, de zoon 
van ‘Abdoellaah, die analfabeet was en werd 
geboren in Mekka in de zesde eeuw. Dit is 
iets dat door erg veel getuigen is bevestigd, 
onafhankelijk van elkaar. Wij lezen duidelijk 
in dit boek dat het niet verzonnen is door 
de verkondiger ervan, maar dat dit de edele 
woorden van Allah de Verhevene zijn, die aan 
de profeet Mohammed, vrede zij met hem, 
zijn gegeven. 

H
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De profeet Mohammed had enkel de taak 
om de woorden door te geven en de betekenis 
ervan aan de mensen uit te leggen (in woord 
en daad), zonder daar ook maar een letter aan 
toe te voegen of te verwijderen. 

Zou het mogelijk zijn dat Mohammed 
zelf heeft verzonnen de boodschapper van 
de  islaam te zijn? Of heeft hij de woorden 
geleerd, deze opnieuw geformuleerd en ze 
daarna aan de mensen gepresenteerd? 

Dit zouden vragen zijn die direct in een 
persoon op zouden komen, als deze geen 
kennis heeft van de Qoer’aan en de levensloop 
van Mohammed niet heeft bestudeerd. 

Het is algemeen bekend dat uit historische 
onderzoeken naar voren komt dat veel 
geleerden en grote denkers uitspraken van 
anderen hebben gestolen en die vervolgens 
aan zichzelf hebben toegeschreven. 

Als de boodschapper van Allah meer 
macht wilde krijgen over de mensen 
door hen wijs te maken dat zijn woorden 
van Allah kwamen, waarom heeft hij 
dan niet beweerd dat al zijn woorden en 
uitspraken van Allah kwamen?
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Waarom zou iemand zijn eigen uitspraken 
dan willen toeschrijven aan iemand anders?

De vraag die vervolgens rijst is, als profeet 
Mohammed werkelijk de mensen wilde 
misleiden door zijn uitspraken toe te schrijven 
aan Allah om op deze manier meer invloed en 
macht over de mensen te verkrijgen, waarom 
heeft hij dan niet beweerd dat al zijn woorden 
en uitspraken van Allah kwamen?

Is het logisch dat als hij het boek zelf zou 
hebben verzonnen en geschreven en zou 
beweren dat het de woorden van Allah zijn 
om meer macht en invloed te verkrijgen, 
wij tegelijkertijd in de Qoer’aan vinden 
dat Mohammed, vrede zij met hem, op 
verschillende plaatsen rechtstreeks (door 
Allah) wordt vermaand, adviezen krijgt of 
wordt verbeterd?

Bij iedereen die de Qoer’aan leest, is het 
bekend dat geen mens is gevrijwaard van 
vermaning. De profeet is op verschillende 
kwesties uit zijn gezinsleven aangesproken. 
Ook werden enkele van zijn beslissingen 
teniet gedaan in de Qoer’aan. Sterker nog, hij 
werd zelfs aangesproken op zijn manier van 
uitnodigen naar de islaam!
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Dit gebeurde toen een blinde man die tot 
de metgezellen van de profeet, vrede zij met 
hem, behoorde naar hem toeging. Hij kwam 
bij de profeet, terwijl deze in gesprek was 
met een van de leiders van de Qoeraysh en 
hem probeerde uit te nodigen naar de islaam, 
omdat profeet Moehammed, vrede zij met 
hem, hoopte dat hij zich zou bekeren. De 
blinde man had niet door dat Mohammed in 
gesprek was met iemand. Hij riep uit:”Leer 
mij iets van wat Allah jou heeft geleerd!”. Hij 
herhaalde zijn woorden een aantal maal en 
bleef aandringen bij de profeet, vrede zij met 
hem. De profeet, vrede zij met hem, keek 
fronsend (van ergernis) op naar de man en 
hoopte dat deze weg zou gaan zodat hij zijn 
gesprek met de leider van Qoeraysh af kon 
maken. Hij draaide zich weg van de blinde 
man en reageerde niet op zijn verzoek. 

Precies dit moment heeft de Qoer’aan 
vastgelegd en deze gebeurtenis wordt 
uitgebreid beschreven. Hierin wordt uitgelegd 
hoe Mohammed, vrede zij met hem, met een 
gefronst gezicht keek naar de blinde man en 
zich van hem afwendde zonder een reactie te 
geven. In de Qoer’aan wordt deze gebeurtenis 
niet alleen beschreven, de profeet wordt er 
ook vermanend over toegesproken. Het was 
een duidelijke boodschap dat dit gedrag niet 
meer herhaald mocht worden.
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Deze boodschap wordt in de Qoer’aan 
weergegeven in Soerah ‘Abasa, aayah 1-10:

Hij (Moehammed) fronste en wendde zich 
af. Omdat er een blinde man tot hem kwam. 
En wat doet jou het weten, misschien wilde 
hij zich reinigen (van zonden) Of zich zou 
laten vermanen, zodat de vermaning hem 
zou baten? Maar wat betreft degene die 
denkt dat hij aan zichzelf voldoende heeft. 
Aan hem besteed je je aandacht. Maar het 
ligt niet aan jou, als hij zich niet reinigt. Maar 
tegen degene die naar jou toe komt rennen. 
En vrees heeft (voor Allah en Zijn bestraffing). 
Hem negeer je. 

Elke keer als de Profeet de blinde man 
vervolgens tegenkwam, zei hij tegen 
hem:“Welkom voor degene die ervoor heeft 
gezorgd dat Allah mij heeft vermaand” en dan 
spreidde hij zijn mantel voor hem uit op de 
grond. 

De Qoer’aan heeft meerdere keren laten 
zien dat de Profeet, vrede zij met hem, 
vermanend en adviserend in wordt toe-
gesproken. Als ons dit zou overkomen 
in het openbaar, zouden wij ons hoogst-
waarschijnlijk aangevallen voelen. 
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De Qoer’aan laat ons meerdere malen zien 
dat de Profeet, vrede zij met hem, vermanend 
en adviserend wordt aangesproken. Als een 
van ons in het openbaar zou worden berispt, 
zouden wij ons waarschijnlijk aangevallen 
voelen. Het is dan toch niet logisch dat 
iemand zijn eigen fouten openbaart en op 
deze historische wijze vastlegt, als hij op 
zoek zou zijn naar meer macht en een hogere 
positie voor zichzelf?

Er hebben verschillende gebeurtenissen 
plaatsgevonden die de Profeet spanning  be-
zorgden. Telkens hoopte hij dat een open-
baring zijn waarachtigheid als Profeet of de 
onschuld van zijn gezin zou bewijzen; echter, 
deze openbaringen bleven uit.
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Dit was onder andere het geval toen zijn 
volk hem vijandig behandelde en zij daarvoor 
steun kregen van enkele geleerden van de 
vorige boeken. (De joden en de christenen) Op 
deze manier probeerden zij hulp te ontvangen 
in hun oorlog tegen Mohammed. 

Zij stelden drie vragen aan de Profeet, 
vrede zij met hem, en ze verwachtten daarop 
van hem een antwoord. Als hij deze vragen 
kon beantwoorden, zo stelden ze, was hij een 
Profeet; zo niet, dan was hij geen Profeet. 
De Profeet Mohammed, vrede zij met hem, 
ging hun uitdaging aan en zei:”Morgen geef ik 
jullie zeker de antwoorden”...

Toen stopten de openbaringen voor enkele 
dagen achter elkaar..zijn vijanden kwamen 
dan naar hem toe om hem te bespotten 
en belachelijk te maken, omdat hij geen 
antwoord had op hun vragen. De Profeet, 
vrede zij met hem, werd hierdoor erg bezorgd. 
Na 15 dagen kwam er dan het antwoord op 
deze vragen in de vorm van een openbaring, 
met een duidelijk Qoeraanisch advies met 
betrekking tot deze situatie:

“En zeg niet met betrekking tot iets: Ik zal dat 
morgen doen. Tenzij Allah dat wil. En gedenk 
jouw Heer wanneer jij het vergeet. En zeg: 
Mogelijk dat mijn Heer mij recht zal leiden in 
een richting die mij nog nader brengt dan deze.”  
(Soerah Al Kahf, aayah 23-24)
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Terugkerende beschuldigingen
Het is verwonderlijk dat het verhaal en het 

leven van Moehammed, vrede zij met hem, 
op zichzelf een van de grootste bewijzen is 
voor zijn oprechtheid....

Stel je een man voor die niet kan lezen en 
schrijven, die analfabeet is en temidden van 
een volk leeft dat uit analfabeten bestaat. Hij 
werkt samen met hen en woont hun bijeen-
komsten bij, behalve de bijeenkomsten waar 
zonden worden gepleegd. Hij voorziet in zijn 
levensonderhoud en dat van zijn gezin door 
het hoeden van schapen tegen een beloning, 
terwijl hij geen enkel contact heeft met ge-
leerden. Hoe kan het zijn, dat deze man 40 
jaar lang zo leeft en dan ineens, vanuit het 
niets, zijn volk aanspreekt met de meest bij-
zondere woorden, van een zodanig hoog ni-
veau dat zij nog nooit hadden gehoord, noch 
hun voorvaderen hierover hoorden vertellen? 
Vervolgens vertelt deze man ook verhalen 
over eerdere volkeren, het ontstaan van de 
schepping, details over de levens van eerdere 
profeten en een komt hij met een zeer nauw-
keurige wetgeving die alle zaken van het le-
ven omvat.....!

Dit feit heeft de vijanden van Moehammed 
zodanig geshockeerd dat zij onderlinge con-
flicten kregen over de boodschap die hij ver-
kondigde.
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 Welke beschuldiging moesten zij hem in de 
schoenen schuiven zodat de mensen niets van 
zijn boodschap zouden gaan geloven?

Het is moeilijk om te beweren dat Moham-
med, vrede zij met hem, de Qoer’aan zelf 
heeft bedacht. Degene die de Qoer’aan heeft 
bestudeerd zal toegeven dat dit onmogelijk 
is. Het is ook niet mogelijk dat hij de woorden 
van een andere persoon heeft geleerd en ver-
volgens aan zijn volk heeft verteld, want hij 
leefde tussen zijn volk en zij kenden ieder de-
tail van zijn leven. Zijn volk beschuldigde hem 
van twee tegenstrijdige zaken: Aan de ene 
kant zeiden ze dat hij het boek van vroegere 
volkeren had  overgenomen, aan de andere 
kant zeiden ze dat hij alles zelf heeft bedacht. 
Dan weer beschuldigden ze hem ervan dat 
hij de dromen die hij tijdens zijn slaap kreeg 
vertelde. En als zij merkten dat zij geen bewijs 
hadden voor hun beschuldigingen, zeiden zij 
zelfs: Hij is een tovenaar, een dichter of mis-
schien wel een gek!

Dit was het geval bij alle Profeten, vrede 
zij met hen allen. Hun vijanden waren 
niet in staat om gegronde redenen te 
bedenken om hen te beschuldigen en 
daarom maakten zij de Profeten uit voor 
gekken en tovenaars. 
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Het is hetzelfde verhaal dat steeds terug-
komt, er worden alleen steeds verschillende 
namen gebruikt. Werd Mozes, vrede zij met 
hem, ook niet beschuldigd van tovenarij? Werd 
hij, Mozes, ook niet uitgemaakt voor gek?

Dit waren terugkerende beschuldigingen 
waarmee alle voorgaande Profeten ook te 
maken hadden. Hun vijanden konden geen 
andere redenen bedenken en maakten hen 
daarom uit voor gekken en tovenaars. Dit lijkt 
in alle opzichten op degene die een valse ge-
tuigenis aflegt: wanneer zijn bewijsvoering 
zwak is en hij in een hoek wordt gedreven, 
zal hij anderen gaan beschuldigen en zich in 
onmogelijke bochten gaan wringen om geen 
gezichtsverlies te lijden en zich uit zijn benar-
de positie te redden. 

Waarom schrijven wij de openbarin-
gen niet toe aan de genialiteit van 
Moehammed? 

Ieder mens zal het erover eens zijn dat de 
hersenen van de mens enorm complex in 
elkaar zitten en dat Allah daarin capaciteiten 
en vormen van creativiteit heeft gecreëerd 
die onvoorstelbaar zijn. Ook zal iedereen 
het erover eens zijn dat deze capaciteit, 
hoe bijzonder ook, ergens ophoudt en dat 
hersenen dus beperkt zijn. Ons verstand 
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bevestigt de aanwezigheid van een Schepper 
die tot alles in staat is. Het geloof in deze 
Schepper en Zijn Rechtvaardigheid leidt 
naar het geloof in een volgend leven, waarin 
iedereen wordt beloond naar gelang zijn 
daden. Maar hoe kan het verstand expliciete 
zaken uitleggen, zonder dat hierbij bewijzen 
of getuigen aanwezig zijn?

Een ieder die de Qoer’aan leest, zal merken 
dat hierin de grenzen van het geloof uitgebreid 
worden geschetst en uitgelegd. De Qoer’aan 
geeft ons een uitgebreide beschrijving van 
het begin van de schepping en hoe deze tot 
een einde zal komen. Het paradijs en haar 
geneugten worden beschreven, evenals 
de hel en zijn bestraffingen. Ook wordt het 
aantal poorten vermeld en het aantal engelen 
die deze verantwoordelijkheden dragen. De 
Qoer’aan vertelt ons over de werkelijke reden 
van het bestaan van het universum en de 
mens, en legt deze gedetailleerd uit. 
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Op welke wetenschappelijke theorieën 
kunnen deze uitvoerige beschrijvingen dan 
gebaseerd zijn?

Deze details kunnen zeker geen oorsprong 
hebben in het intellect of de genialiteit. Het 
moet daarom een van de volgende twee 
opties zijn; ofwel zijn deze details gebaseerd 
op leugens en verzinsels, ofwel is het de 
waarheid die alleen door goddelijke ingeving 
kan worden geleerd.

De moderne wetenschap bevestigt steeds 
meer Qoer’aanische feiten, en uitkomsten 
van hedendaagse onderzoeken bevestigen de 
informatie die vermeld staat in de Qoer’aan. 
Daarbij komt de Qoer’aan met exact dezelfde 
informatie over het ongeziene, zoals die 
ook vermeld staat in de voorafgaande 
neergezonden boeken. 
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Is het informatie die overgenomen is 
uit de eerdere boeken?

Laten we een moment stilstaan bij deze 
vraag en ons afvragen: is het mogelijk dat de 
Profeet (vrede zij met hem) eerder geopen-
baarde boeken heeft gebruikt om informatie 
uit te putten?

Laten wij gemakshalve even vergeten dat 
Moehammed, vrede zij met hem, een anal-
fabeet was en dat de meeste mensen van 
zijn volk dat ook waren. En laten wij voor dit 
moment ook even het feit negeren dat de 
Profeet, vrede zij met hem, geen mensen van 
kennis heeft ontmoet (behalve een vluchtige 
ontmoeting in zijn kindertijd in het bijzijn van 
een familielid). Laten wij voor een moment 
ook het gegeven negeren dat geleerden in die 
tijd niet gewoon waren hun kennis met ande-
ren te delen, omdat zij hun positie binnen de 
samenleving wilden veiligstellen. 

Als wij al deze gegevens even links laten lig-
gen, dan zal de onderzoeker ontdekken dat 
de Qoer’aan niet alleen informatie uit eerdere 
hemelse boeken heeft bevestigd. Foutieve in-
formatie die door religieuze geleerden in deze 
eerdere boeken is toegevoegd, is aangepast en 
verbeterd. De Qoer’aan is gekomen om verha-
len die nog niet compleet waren aan te vullen 
en daarmee aan te tonen dat vroegere geleer-
den informatie voor zich hebben gehouden.
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De Qoer’aan is gekomen om onvolkomen-
heden en onwaarheden die in vroegere boe-
ken staan recht te zetten en zaken die ten on-
rechte aan Profeten werden toegeschreven te 
ontkrachten.

 Aangezien de Qoer’aan vol staat met voor-
beelden hiervan, hoe kan er dan sprake van 
zijn dat de Profeet, vrede zij met hem, infor-
matie uit hun boeken heeft overgenomen?

Een duidelijk historisch feit:
Een objectieve onderzoeker zal niet lang 

stil hoeven staan bij het feit dat de profeet 
Moehammed, vrede zij met hem, een Arabier was.

Heeft de geschiedenis niet uitgewezen dat 
het volk waaruit de Profeet afkomstig was, 
de Arabieren, niet uitblonken in een bepaalde 
vorm van kunst waar zij trots op konden zijn, 
behalve het feit dat zij een hoog niveau van 
welbespraaktheid hadden? Het enige wat 
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zij in die tijd voortbrachten was poëzie en 
literatuur. Hiervoor werden bijeenkomsten, 
voordrachten en wedstrijden georganiseerd. 
Stammen konden zelfs stijgen of dalen in 
aanzien, naar gelang wat er over hen werd 
gezegd in de voordrachten. 

De geschiedenis en de boeken over de 
Arabische literatuur, leren ons dat iedere 
persoon die een gedicht voordroeg, direct een 
antwoord kreeg in de vorm van een aanvulling 
op zijn voordracht of een verbeterde vorm 
daarvan. Zij gaven antwoord op hem in zijn 
eigen stijl. Dat was waar de Arabieren om 
bekend stonden in die tijd; zij waren er trots 
op dat ze zich op dit gebied onderscheidden 
van anderen.

Hoe is het dan mogelijk dat de persoon 
die ze als hun grootste vijand beschouwden, 
die ze op alle mogelijke manier proberen te 
kleineren en bespotten, hen uitdaagde om 
dezelfde verzen, of een klein gedeelte van een 
vers, te produceren zoals ze in de Qoer’aan 
staan? Hoe kan het dat zij hem vervolgens 
het antwoord schuldig moesten blijven en zij 
probeerden zijn uitdaging te ontwijken.....?

Vreesde Moehammed niet deze uitdaging  
te zullen verliezen, omdat zijn volk op dit 
gebied uitmuntend was?
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Het logische gevolg zou moeten zijn dat zij 
zonder aarzeling de confrontatie met hem 
aan zouden gaan om zijn ongelijk te bewijzen, 
zodat ze de mensen konden bewijzen dat de 
boodschap die Mohammed, vrede zij met 
hem, uitdroeg niet klopte!

Laten we uitgaan van de aanname dat 
Profeet Moehammed, vrede zij met hem, zijn 
volk juist deze uitdaging heeft gegeven omdat 
hij wist dat zij uitblonken op dat gebied.  Als dit 
het geval was, hoe kon hij, vrede zij met hem, 
op dat moment weten dat ook generaties na 
hem niet in staat zouden zijn de uitdaging 
te winnen, ookal zouden zij allen tesamen 
komen om hun krachten te bundelen?

Het was een uitdaging die werd voorgesteld 
door iemand wiens hart slechts vol was 
met vertrouwen over de openbaring die hij 
ontving….en hij had gelijk. De stam van de 
Qoeraysh, die uitblonk in poëzie, en zelfs de 
grote dichters hadden niet het vermogen om 
woorden en zinnen te bedenken die gelijk 
stonden aan het unieke taalgebruik van de 
Qoer’aan. Tot op de dag van vandaag heeft 
niemand deze uitdaging kunnen winnen: 
iedereen die een poging heeft gewaagd is hierin 
niet geslaagd en is uiteindelijk het mikpunt van 
spot geworden binnen zijn eigen volk. 
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Soerah Al-Faatiha
 (Hoofdstuk “De Opener”)

Dit is het machtigste hoofdstuk van de 
Qoer’aan. De moslim reciteert dit hoofdstuk 

in ieder gebed. De betekenis ervan in het kort 
is als volgt:

De betekenis van 
Soerah Al-Faatiha

{In de naam van Allah, de Meest Barmhartige, de 
Meest Genadevolle}

Deze soerah begint met het eren van de naam van 
Allah en het tonen van respect hiervoor.  De Barm-
hartigheid van Allah wordt hierin benadrukt; Zijn 

Barmhartigheid is Allesomvattend. 

{Alle Lof is voor Allah, de Heer der werelden}
Allah wordt vol lof en met liefde en respect aange-
sproken over al Zijn Namen, Eigenschappen en Da-
den en de zichtbare en onzichtbare gunsten die Hij  
ons geschonken heeft. Hij is namelijk de Schepper, de 
Koning en de Heer van alle werelden en schepselen.

{De Meest Barmhartige, de Genadevolle}
Allah, de Verhevene wordt hier beschreven met 
alle uitingen van Barmhartigheid. Zijn universele 
Genade is Allesomvattend en omvat het gehele 
universum en zijn bijzondere Genade is speciaal 

voor al zijn gelovige dienaren. 

{Koning op de Dag des Oordeels}
De Koning, de Heerser van de Dag waarop ieder 

zijn beloning of bestraffing krijgt.
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{U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij 
om hulp}

Onze daden van aanbidding zijn alleen bestemd 
voor U, o onze Heer! Wij kennen geen deelgenoten 
aan U toe, op welke manier dan ook. Wij vragen al-
leen U om ons te steunen en te helpen in al onze za-
ken. U heeft de controle over alles en er is niemand 

die daar ook maar het kleinste aandeel in heeft.

{Leid ons naar het Rechte Pad}
O Allah, leid  ons op het Rechte Pad en maak ons 

standvastig daarop, totdat wij U ontmoeten. 

{Het Pad van degenen aan wie U Uw Gunsten 
heeft geschonken}

Het Pad van degene die U Uw leiding heeft ge-
schonken, zoals de Profeten en de vrome mensen 

die de waarheid herkenden en deze volgden. 

{Niet van degenen op wie Uw Toorn rust en niet 
van de dwalenden}

Houd ons ver weg en red ons van het pad van dege-
nen op wie Uw woede is neergedaald, omdat zij de 
waarheid kenden maar deze niet volgden. En houd 
ons ver weg van degenen die de waarheid aan zich 
voorbij hebben l laten gaan uit onwetendheid of 

onverschilligheid.

{Amen}
O Allah accepteer onze smeekgebeden.
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Iedere persoon vormt uiteindelijk 
zijn eigen mening. 

Na het bestuderen en overpeinzen van de 
Qoer’aan, (eventueel na het bestuderen van 
een adequate vertaling, mocht de lezer geen 
Arabier zijn) vormt een ieder uiteindelijk 
zijn eigen mening en trekt zijn conclusie ten 
aanzien van de Qoer’aan. 
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In de Qoer’aan wordt vermeld dat het 
grootste bewijs voor het profeetschap 
van Moehammed, vrede zij met hem, zijn 
boodschap is. Wanneer wij de Qoer’aan 
aandachtig lezen en de betekenissen van de 
verzen bestuderen en overpeinzen, komen 
wij tot deze conclusie met onze harten en ons 
verstand. Allah, de Verhevene, zegt: {Is het 
niet voldoende voor hen dat Wij het boek aan 
jou hebben geopenbaard dat voor hen wordt 
gereciteerd? Zeker, hierin is barmhartigheid en 
herinnering voor het gelovige volk} (Soerah Al- 
‘Ankaboet, aayah 51)

Wij nodigen iedereen uit om de Qoer’aan 
te bestuderen en zijn verzen te overpeinzen. 
En niemand zal deze uitnodiging afwijzen, 
behalve degenen van wie de harten en het 
verstand gesloten zijn. Zoals we lezen in de 
Qoer’aan: “Denken zij dan niet diep na over 
de Qoer’aan? Of zijn hun harten afgesloten? 
(Soerah Mohammed, aayah 24Soerah)
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Wat is de realiteit 
van de daden van 
aanbidding in de 

islaam?
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HeeftHeeft Allah onze daden van aanbidding 
nodig?

Allah de Verhevene heeft onze daden van 
aanbidding en onze werken niet nodig. 
Redding en verlossing worden in de islaam 
niet bereikt door het simpelweg uitvoeren 
van bepaalde rituelen of formaliteiten, 
maar worden bepaald door de mate van 
oprechtheid en het geloof in Allah. Beiden 
moeten in die mate aanwezig zijn dat ze 
leiden tot het opvoeden van de ziel, het 
verbeteren van gedrag, het dienen van 
de samenleving en het assisteren in de 
heropbouw van de samenleving. 
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Allah, de Verhevene zegt in de Qoer’aan: 
{Ik heb de djinn en de mens enkel geschapen 
om Mij te aanbidden. Ik wil geen proviand 
van hen en Ik wil niet dat zij Mij voorzien van 
voedsel. Allah is de (constante) Voorziener, de 
Bezitter van de Enorme Kracht}. (Soerah Adh-
Dhaariyaat, aayah 56-58)

A
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Toen sommige mensen de juiste 
gebedsrichting in twijfel trokken, omdat 
het gebed in de richting van Mekka wordt 
verricht, werden zij erop gewezen dat ware 
religie bestaat uit oprechtheid van het 
geloof, het verrichten van goede daden en 
het helpen van de mensheid. 

Het ware geloof is niet afhankelijk van 
een gebedsrichting, of deze nu naar het 
oosten of naar het westen is gericht: 
{Rechtvaardigheid is niet dat jullie je wenden 
richting het westen en het oosten, maar (de 
werkelijke) rechtvaardigheid is (degene) die 
gelooft in Allah, de Laatste Dag, de Engelen, 
het Boek, De Profeten en degene die uitgeeft 
van zijn voorzieningen. (Ondanks zijn liefde 
voor geld) geeft hij uit aan zijn verwanten, de 
wezen, de behoeftigen, de reiziger, degene die 
om hulp vraagt en voor het vrijkopen van een 
slaaf. Het is degene die het gebed verricht, 
de zakaah (armenbelasting) geeft, degenen 
die hun beloftes nakomen als zij hun beloften 
hebben gegeven en degenen die geduldig zijn 
in tijden van tegenspoed en ellende en tijdens 
een veldslag. Zij zijn degenen die oprecht zijn 
en zij zijn de rechtschapenen} (Soerah Al-
Baqarah, aayah 177)
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De Qoer’aan benadrukt wederom dat 
degene die zich  inspant en zich toewijdt bij het 
verrichten van daden van aanbidding, hiermee 
slechts  zijn eigen ziel voordeel verleent en 
redt. En degene die ongelovig is, benadeelt 
alleen zichzelf, want Allah heeft niemand 
nodig. (Soerah Al-’Ankaboet, aayah 6).

Toen sommige mensen de juiste ge-
bedsrichting in twijfel trokken, omdat 
het gebed in de richting van Mekka werd 
verricht, werden zij erop gewezen dat de 
ware religie bestaat uit oprechtheid van 
het geloof, het verrichten van goede da-
den en het helpen van de mensheid.
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1

De (vijf) zuilen van de islaam
Dit zijn de belangrijkste vormen van 

aanbidding in de islaam:

Het geloof en de bevestiging dat 
Allah alleen aanbeden dient te worden 
en het volgen van Zijn Boodschapper 
Moehammed, vrede zij met hem, door 
te verklaren dat er geen God is dan Allah 
en dat Moehammed de boodschapper 
van Allah is. (zie blz 63)
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Het verrichten van de voorgeschreven 
gebeden (zie blz 104)

Het geven van de zakaah (armenbe-
lasting) aan degene die daar recht op 
hebben (zie blz 212)

2

3
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Het vasten tijdens de maand 
Ramadaan (zie blz 218)

Het verrichten van de bedevaart naar 
de heilige moskee van Allah in Mekka, 
voor wie het financieel en lichamelijk 
aan kan. (zie blz 222)

4

5

199



Wat is de reden voor onze verant-
woordelijkheden en beproevingen?

Deze vraag komt steeds in verschillende 
varianten terug. Iemand zegt 
bijvoorbeeld:”Waarom heeft Allah ons een 
mond, tanden en een maag gegeven om te 
eten en beveelt Hij ons daarna om te vasten?” 
Of: “Waarom heeft Allah schoonheid en 
begeerten geschapen en gebiedt Hij ons 
vervolgens om onze ogen neer te slaan 
en kuis te blijven?” En wellicht zal iemand 
zeggen:”Waarom geeft Allah ons kracht om 
ons vervolgens te verbieden gewelddadig te 
zijn tegenover anderen?
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De islaam geeft hier een duidelijk beeld 
over. Allah heeft ons bepaalde capaciteiten 
en krachten gegeven zodat wij deze onder 
bedwang kunnen houden en niet dat zij ons 
onder bedwang houden. Allah geeft iemand 
bijvoorbeeld een paard om dit paard te kunnen 
besturen en berijden en niet omgekeerd. Ons 
lichaam is te vergelijken met dit paard; onze 
lichamen zijn voor ons geschapen met als doel 
van nut te zijn voor ons op het juiste tijdstip, 
plek en manier; ze zijn voor ons geschapen, en 
niet andersom. 

De status en het succes van de mens 
zijn afhankelijk van de mate waarin hij zijn 
begeerten onder controle heeft en zijn lusten 
en ego kan beteugelen. Hij moet zijn krachten 
inzetten voor een goede zaak, omdat Allah 
de mens hiermee begunstigd heeft en Hij 
de mens hiermee test (om te zien of zij de 
gunsten die zij hebben gekregen op de juiste 
manier gebruiken). Hiermee onderscheidt de 
mens zich van de rest van de schepping....en 
dit is de reden dat Allah ons geschapen heeft. 

De positie van de mens op aarde en zijn 
succes zijn afhankelijk van de mate waarin 
hij controle heeft over zijn begeerten en 
hij zijn lusten en ego kan beteugelen. 
Hij dient zijn capaciteiten en verkregen 
gunsten in te zetten voor nuttige zaken..
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Het volgende wordt in de Qoer’aan vermeld: 
{Zeker, Wij hebben de mens geschapen uit een 
gemengde druppel om hem te beproeven; en 
wij hebben hem horend en ziend gemaakt. 
Wij hebben hem geleid naar het Pad, om te 
zien of hij dankbaar is of ondankbaar} (Soerah 
Al-Insaan, aayah 2-3)

Alles wat de mens treft aan rampspoed en 
lijden is slechts een test om zijn ziel, gedrag 
en geloof verder te doen ontwikkelen. Deze 
testen herinneren ons aan onze taak op aarde 
en aan het doel van ons leven. De Qoer’aan 
vertelt ons hierover: {En wij zullen jullie zeker 
testen met wat angst, honger en verlies in geld, 
levens en vruchten. En geef goede berichten 
aan de geduldigen. Degenen die, wanneer 
zij getroffen worden door een ramp, zeggen, 
“Zeker, wij behoren tot Allah en zeker, wij zullen 
tot Hem terugkeren}. (Soerah Al-Baqarah, 
aayah 155-156}

Als wij op deze manier naar het leven 
kijken,kunnen we het wereldse leven 
beschouwen als een proces van vooruitgang 
en reflectie op ons gedrag en geloof. Hoewel 
Allah ons talloze kansen heeft gegeven voor 
het volgen van Zijn Leiding en het werken 
aan onszelf, heeft Hij ons nooit gedwongen. 
Hij heeft ons de vrije wil gegeven om 
zelfstandig en uit eigen beweging keuzes te 
kunnen maken. Hij heeft ons de aarde laten 
bewonen en verlangt van ons dat wij de 
mensheid van nut zijn en te leren van onze 
fouten.
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De voorwaarde is dat wij ons in berouw 
blijven keren naar Hem, telkens wanneer 
wanneer wij fouten hebben gemaakt. De 
edele Profeet Moehammed, vrede zij met 
hem, heeft gezegd: ”Als jullie geen zonden 
zouden begaan, dan zou Allah jullie van 
deze aarde laten verdwijnen en een volk 
voor jullie in de plaats zetten die wel zonden 
begaat, maar die daarna om vergeving 
vragen en Hij zal hen dan vergeven”. 
(Moeslim 2749)
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Waarschijnlijk heb je het gebed wel eens 
verricht zien worden, hetzij van dichtbij, 
hetzij in de media. Misschien heb je weleens 
een groepje moslims zien bidden, zich daarbij 
richtend naar een bepaalde richting, terwijl 
zij verschillende bewegingen maken, zoals 
staan, buigen en knielen. Het is alsof zij op 
dat moment het wereldse leven loslaten. 
Heb jij jezelf ook weleens afgevraagd wat de 
betekenis van dit gebed precies is?

Het gebed
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Wat houdt het islamitischegebed 
precies in?

Het gebed neemt een zeer belangrijke 
plaats in binnen de islaam. Het is een van de 
belangrijkste manieren om dichter tot Allah 
te komen en smeekbeden aan hem te rich-
ten. Allah heeft tegen zijn profeet gezegd: {En 
kniel neer en kom dichterbij} (Soerah Al-‘Alaq, 
aayah 19) 

Daarom is het de tweede zuil van de islaam, 
direct na de eerste zuil die bestaat uit de twee 
geloofsgetuigenissen. 

De Profeet (vrede zij met hem) heeft 
gezegd:“De islaam is gebouwd op vijf (zuilen): 
De getuigenis dat er geen god is dan Allah 
en dat Moehammed de Boodschapper is van 
Allah, het onderhouden van het gebed…”(Al-
Boekhaarie 8)

De moslim wordt beloond voor zijn gebed 
naar gelang de inspanningen die hij daarvoor 
levert, zoals het zuiveren van het hart, 
het vormen van de juiste intentie, het zich 
afsluiten van het dagelijks leven om zich te 
focussen op het gebed, het aanroepen van 
Allah en het zoeken van Zijn nabijheid.  Dit 
alles geeft de ziel rust en kalmte. Dit is tevens 
de reden dat profeet Moehammed, vrede zij 
met hem, het gebed als de grootste geneugte 
van dit leven beschouwde. 
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De Qoer’aan spoort ons aan het gebed 
te onderhouden, waarmee niet enkel het 
lichamelijke verrichten ervan wordt bedoeld. 
Het daadwerkelijke onderhouden van het 
gebed wordt gedaan met het het hele lichaam, 
inclusief het verstand, het hart en de ziel. Als 
moslims het gebed op de correcte manier 
uitvoeren, zal het gebed het verrichten van 
goede daden voor ons vergemakkelijken en 
zal het ons weghouden van het plegen van 
misdaden en zonden. Dat is de reden dat het 
gedenken van Allah en het zich wenden naar 
Hem tot de beste daden behoren die een 
persoon kan verrichten.

{Het gebed houdt af van de zedeloosheid 
en het verwerpelijke...} (Soerah Al-’Ankabort, 
aayah 45)

Wie denkt dat het gebed enkel bestaat uit 
een rituele reiniging gevolgd door een reeks 
lichamelijke bewegingen, heeft de essentie 
van het gebed niet begrepen. De essentie van 
het gebed is het uitvoeren van handelingen 
en uitspreken van woorden waarmee de 
Grootsheid van Allah geprezen wordt en 
ontzag voor Hem wordt getoond in de ziel.

Het gebed was het grootste genot van de 
Profeet, vrede zij met hem.
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Het eerste woord dat wordt gezegd 
tijdens de opening van het gebed is, “Allah 
is Groter”. Vervolgens buigt de persoon in 
volledige nerigheid en concentratie, terwijl 
hij  de Grootsheid van Allah voelt en zijn eigen 
zwakte  bevestigt. Hij zegt dan:”Alle Glorie 
behoort aan mijn Heer de Almachtige”. Dan 
knielt hij neer op de grond, waarbij zijn neus 
en gezicht de grond raken, zeggende:

”Alle Glorie behoort aan mijn Heer de 
Allerhoogste” en verricht dan enkele 
smeekbeden. Dat zijn de houdingen die in 
ieder gebed terugkeren. Het gebed bestaat 
niet alleen uit woorden en bewegingen, maar 
bestaat uit een aantal intense momenten met 
de Heer, waarin de gelovige in contact treedt 
met zijn Heer en Schepper, aan Wie hij zijn 
bestaan en geluk te danken heeft.

Allah heeft de moslims opgedragen om vijf 
keer per dag het gebed te verrichten. Hoewel 
het gezamenlijk verrichten van het gebed in de 
moskee het beste is en de grootste beloning 
oplevert, kan het gebed overal verricht worden. 
Het gebed in de moskee heeft de voorkeur, 
omdat op deze wijze de onderlinge banden en 
relaties worden versterkt en men elkaar kan 
helpen op werelds en spiritueel vlak.

De islaam spoort de moslim aan om zich 
in te spannen voor het verrichten van extra 
vrijwillige gebeden als hij daartoe in staat is. 
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Moslims richten zich tijdens het verrichten 
van hun gebeden in de richting van de 
Ka’bah. De Ka’bah is een kubusvormig 
gebouw dat als eerste werd gebouwd door 
de Profeet Abraham, vrede zij met hem. 
Abraham wordt ook wel “de vader van alle 
Profeten” genoemd. De Ka’bah staat in de 
heilige moskee in Mekka, in het westen van 
het Arabische schiereiland. Alle Profeten 
hebben de bedevaart verricht naar de Ka’bah. 
Moslims zijn zich ervan bewust dat de Ka’bah 
slechts een gebouw is dat hen geen schade 
kan berokkenen en hen niet van nut kan zijn. 
Zij volgen slechts het bevel van Allah om zich 
tijdens het gebed naar dit gebouw te richten, 
zodat de moslims een eenheid vormen. 
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De oproep tot het gebed 

Dit is de oproep die de mensen er bewust 
van maakt dat de tijd voor een bepaald gebed 
is aangebroken. Ook worden de moslims 
hiermee opgeroepen om naar de moskee te 
komen.
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De oproep tot het gebed is een vorm van het 
gedenken en prijzen van Allah. De moslims 
worden hiermee herinnerd om zich klaar te 
maken voor het gebed. De oproep bestaat uit 
de volgende woorden:

1. Allah is Groter, Allah is Groter, Allah is 
Groter, Allah is de Groter

2. Ik getuig dat er geen god is behalve Allah. 
Ik getuig dat er geen god is behalve Allah.

3.  Ik getuig dat Moehammed de Boodschap-
per van Allah is. Ik getuig dat Moehammed 
de Boodschapper van Allah is.

4. Kom tot het gebed. Kom tot 
het gebed.

5. Kom tot het succes. 
Kom tot het succes.

6. Allah is Groter. 
Allah is Groter.

7. Er is geen god 
b e h a l v e 
Allah.

CLICK HERE
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De heilige moskee in Mekka is de 
belangrijkste moskee voor moslims. In 
de moskee bevindt zich de Ka’bah die 
door de Profeet Abraham gebouwd is. De 
Ka’bah is een gebouw in de vorm van een 
kubus waar moslims zich naartoe wenden 
als zij in gebed staan, waar ter wereld ze 
zich ook bevinden. Moslims doen dit 
enkel omdat hen dat is voorgeschreven in 
de Qoer’aan. Zij beseffen dat de Ka’bah 
op zichzelf slechts een gebouw is dat hen 
niet kan schaden of tot nut kan zijn (dwz; 
ze aanbidden niet de Ka›bah zelf, maar 
bidden slechts in haar richting.
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Iedereen zal het ermee eens zijn dat er een 
oplossing moet komen voor de grote ver-
schillen tussen enerzijds de onverantwoorde 
rijkdom van sommigen en anderzijds de ern-
stige armoede van anderen. De kloof tussen 
deze twee uitersten is in veel landen dusdanig 
groot, dat het maatschappelijke problemen 
zoals verloedering en stijging van criminaliteit 
oplevert. Er zijn verschillende economische 
oplossingen voor dit probleem te bedenken; 
laten wij eens kijken naar de islamitische op-
lossing voor dit probleem.

De Zakaah (de 
armenbelasting)
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Allah heeft rijke moslims bevolen om ieder 
jaar 2,5% van het overschot op hun vermogen 
en persoonlijke bezittingen af te staan. Dit 
geld wordt dan verdeeld onder de armen en 
andere mensen die hiervoor in aanmerking 
komen. Deze armenbelasting wordt zakaah 
genoemd en is de derde zuil van de islaam.

De zakaah wordt niet beschouwd als een 
daad van liefdadigheid van de rijke persoon. 
Het wordt gezien als een recht dat de 
behoeftigen hebben, en dat moet worden 
genomen van de rijken. De behoeftigen 
ontvangen het zonder erom te hoeven vragen 
en zonder hierbij in verlegenheid gebracht  te 
worden.

Het kleine percentage van 2.5% is de 
minimale jaarlijkse verplichting voor elke 
rijke moslim. Echter, het vrijwillig uitgeven 
in liefdadigheid heeft geen minimum of 
maximum grens; een ieder is vrij om hieraan 
uit te geven hoeveel hij wil, zodat zij hiermee 
kunnen wedijveren in het doen van goede 
daden. Degene die uitgeeft in liefdadigheid zal 
er in dit leven zeker de vruchten van proeven, 
of dat nou op het gebied van gezondheid en 
rijkdom is, of de mate van succes en geluk. 
In het Hiernamaals zal die beloning zelfs vele 
malen worden vermeerderd!
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De Qoer’aan heeft heeft hierover gezegd: 
{De gelijkenis van hen die bijdragen geven van 
hun bezittingen op de weg van Allah, is als de 
gelijkenis van een graankorrel die zeven aren 
doet ontspruiten, in elke aar waarvan honderd 
korrels zijn. En Allah vermeerdert voor wie Hij 
wil en Allah is Wijdomvattend en Alwetend}. 
(Soerah Al-Baqarah, aayah 261)

De Qoer’aan vertelt ons ook dat het geld dat 
wij uitgeven aan de armen als het ware een 
vorm van reiniging en zuivering van onze ziel 
is. Allah zegt het volgende tegen Zijn edele 
Profeet, vrede zij met hem: {Neem van hun geld 
liefdadigheid waardoor je hen reinigt en zuivert}. 
(Soerah At-Tawbah, aayah 103)

De Qoer’aan vermeldt ook dat mensen die 
gierig zijn en geen liefdadigheid willen geven 
aan  de armen en behoeftigen, de eerste ver-
liezers zullen zijn. De reden hiervan is dat zij 
slechts gierig zijn ten opzichte van zichzelf: zij 
onthouden zichzelf van geluk in dit leven en 
het leven in het Hiernamaals. {En onder jullie 
zijn er die gierig zijn. En wie gierig is: voorwaar, 
dat is slechts ten koste van zichzelf. Maar Allah 
is Behoefteloos terwijl jullie de behoeftigen zijn}. 
(Soerah Moehammed, aayah 38)

Met het toepassen van deze belangrijke zuil 
van de islaam wordt sociale zekerheid gegaran-
deerd en onstaat er een evenwichtige balans 
tussen verschillende groepen in de samenle-
ving. De zakaah betalen aan degenen in de 
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samenleving die ervoor in aanmerking komen, 
zal ervoor zorgen dat rijkdom niet slechts toe-
behoort aan een beperkte groep, waardoor de 
kloof tussen arm en rijk aanzienlijk afneemt. In 
de tijd dat de islaam floreerde was het niet on-
gebruikelijk dat men op zoek ging naar behoef-
tigen om de zakaah aan te kunnen geven, maar 
dat zij niet meer te vinden waren, omdat de 
situatie van de armen dusdanig was verbeterd.

Met het uitgeven van de zakaah worden de 
principes van saamhorigheid en wederzijdse 
hartelijkheid in de samenleving versterkt. Het zit 
in de natuur van de mens dat wanneer iemand 
hem goed behandelt, hij liefde voor deze persoon 
gaat voelen.Hierdoor zullen de individuen in een 
islamitische samenleving in harmonie met elkaar 
leven. Ze houden elkaar vast en brengen elkaar 
in evenwicht als de verschillende onderdelen van 
een gebouw. 

Diefstallen, plunderingen en het plegen van 
fraude zullen hierdoor afnemen.
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Het geven van de zakaah wordt niet 
gezien als een goede daad van de rijke 
persoon, echter, het is een recht van de 
armen, dat moet worden genomen van 
de rijken. Een behoeftige persoon ont-
vangt de zakaah zonder erom te vragen 
of zichzelf ervoor te hoeven schamen.
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In de Qoer’aan wordt degene die geld 
uitgeeft in liefdadigheid (op de weg van 
Allah) vergeleken met een graankorrel 
die wordt gezaaid en vervolgens 7 aren 
voortbrengt: in iedere aar zitten honderd 
korrels, waardoor die ene oorspronkelijke 
graankorrel 700 keer is vermeerderd.
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Fasting
Iedereen ziet het als een grote prestatie 

wanneer een persoon een grote mate van 
zelfbeheersing heeft.  Als   iemand zich 
bijvoorbeeld onthoudt van voedsel om fit 
te blijven en af te vallen, of omdat hij de 
adviezen van een arts opvolgt, beschouwen 
wij dit als het behalen van groot succes. 
Immers, iemand houdt zijn lusten in bedwang 
om een hoger doel te bereiken. ..

Tijdens het vasten bereikt een moslim een 
nog hoger doel; door zich te onthouden van 
voedsel en andere middelen traint hij zichzelf 
zijn lusten te beheersen en op deze manier de 
geboden van Allah te gehoorzamen.
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Het vasten in de maand Ramadaan 
-de negende maand van de islamitische 
kalender- is de vierde pilaar van de islaam. 
Elke moslim die daartoe in staat is, is tijdens 
deze maand verplicht om te vasten en zich 
te onthouden van alle zaken die het vasten 
verbreken, zoals eten, drinken en het hebben 
van geslachtsgemeenschap vanaf het 
ochtendgloren tot aan zonsondergang.

De Qoer’aan vertelt ons dat het vasten ook 
aan vroegere volkeren was voorgeschreven, 
al verschilde hun manier van vasten met de 
huidige. Echter, het vasten gebeurt tot op 
de dag van vandaag met hetzelfde doel: het 
aanbidden van Allah en het vrezen van Hem

Wanneer het een moslim lukt om een 
bepaald aantal uren per dag, gedurende een 
maand, zijn lusten in bedwang te houden, zal 
hij aan het eind van de maand een enorm sterke 
zelfbeheersing hebben ontwikkeld. Hij is dan in 
staat zichzelf te bedwingen en zijn ziel binnen 
de perken te houden zodat hij verboden zaken 
niet benaderd tijdens de rest van zijn leven. 

De Profeet, vrede zij met hem, 
waarschuwt dat de persoon wiens 
toestand en gedrag niet verbetert na het 
vasten, niets heeft gehad aan zijn vasten. 
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Zijn gedrag zal verbeteren na het vasten. 
Om die reden waarschuwt de Profeet, vrede 
zij met hem, de persoon waarvan de toestand 
niet verbeterd is aan het eind van de ramadan 
en die niets geleerd heeft van het vasten. Hij 
heeft gezegd: ”Allah heeft het  vasten niet 
nodig van een persoon die het niet kan laten 
om kwaad te spreken en daarmee doorgaat”. 
(Al-Boekhaarie 1804)

De honger en de dorst die de vastende 
persoon ervaart, zal hem ertoe aanzetten 
vaker behoeftigen te helpen die geen voedsel 
en drinken tot hun beschikking hebben. 
Immers, hij heeft tijdelijk zelf een beetje 
kunnen ervaren hoe het is om honger en dorst 
te hebben. 
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Het vasten dat de islaam voor iedere mos-
lim heeft voorgeschreven, herinnert hem 
aan de honger van de behoeftigen en de 
behoefte die zij hebben aan voedsel. 
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De bedevaart
De meeste religies kennen het fenomeen 

van de bedevaart, waarin mensen een 
religieuze reis maken om aldaar hun 
aanbidding van God kunnen intensiveren. De 
bekendste jaarlijkse bedevaart is echter de 
bedevaart naar Mekka. Ieder jaar verzamelen 
zich meer dan drie miljoen mensen op een 
kleine plek om deze heilige reis te voltooien.

Wat is de bedevaart in de islaam?
De islamitische bedevaart, ookwel de Hadj 

genoemd, is de vijfde zuil van de islaam. 
Een moslim hoeft deze bedevaart maar één 
keer in zijn leven te verrichten, mits hij daar 
financieel en fysiek toe in staat is.

Het is een enorm indrukwekkende reis die 
alle verschillende klassen en nationaliteiten 
doet vervagen. Gehuld in dezelfde kleding,  
één en dezelfde leus uitend, wordt de 
werkelijke band tussen een mens en zijn 
Schepper blootgelegd:

 (O mijn Heer, hier ben ik, tot Uw dienst, 
hier ben ik tot Uw dienst. U heeft geen 
deelgenoten. Alle Lof en Gunsten behoren 
tot U en Uw Koninkrijk. U heeft geen 
deelgenoten”)
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Met andere woorden: wij geven gehoor 
aan Uw oproep. Wij zijn gekomen om U te 
aanbidden en te gedenken. Wij erkennen 
met heel ons zijn dat U de Enige bent die 
het waard is om aanbeden en geprezen te 
worden. U bent de Enige aan Wie de complete 
lof en prijzing toekomt. Want U bent onze 
Schepper, de Gever van gunsten, de Koning. 
U heeft  geen deelgenoten. 

De hadj is een spirituele reis waarin 
moslims verschillende spirituele toestanden 
doormaken en Allah aanbidden met zowel 
woorden als daden. Dit doen ze om Allah 
te gedenken en zo hun vrees voor Hem te 
vermeerderen. Een moslim laat hiermee 
zien dat hij volledig afhankelijk is van Allah 
en dat hij hoopt op Zijn Barmhartigheid en 
Vergeving. De Profeet, vrede zij met hem, 
heeft gezegd: 

”De rondgang rond de Ka’bah en het heen 
en weer lopen tussen (de heuvels )Safa en 
Marwa zijn bedoeld om Allah te gedenken”. 
(Ibn Abie Shaybah 15334)
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Hij begeeft zich in de richting van Mekka 
om de rituelen van de hadj te vervullen, 
nadat hij zijn dagelijkse kleding heeft 
verruild voor twee (witte) doeken. 
Dit is een teken van nederigheid en 
saamhorigheid; een teken dat iedereen 
die de hadj verricht aan elkaar gelijk is.
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Het gezin
in de islaam
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HetHet is niet overdreven te zeggen dat veel 
gezinnen vandaag de dag omschreven 
kunnen worden als een groepje individuen 
die allemaal een sleutel hebben van 
hetzelfde huis!
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HHelaas vluchten veel mensen vandaag de 
dag voor de verantwoordelijkheden die ze 
hebben tegenover hun echtgeno(o)t(e) en 
kinderen. De vraag die dan rijst is, wat deze 
persoon nog tegenhoudt om onbezorgd 
te genieten van dit leven, zonder al zijn 
verantwoordelijkheden op zich te nemen?

Hoewel dit een modern verschijnsel 
lijkt te zijn, bestaat dit gedrag al sinds 
mensenheugenis. Het komt voort uit 
individualisme en egoïsme om geen rekening 
te houden met de ingrijpende gevolgen 
die dit kan hebben op het individu en de 
samenleving. 

De islaam is gekomen om de focus op het 
gezin te leggen in plaats van op het individu. 
Het gezin als systeem en de rechten en 
plichten tegenover alle gezinsleden krijgen 
hier de volle aandacht. In de islaam wordt 
het gezin beschouwd als de basis van waaruit 
opvoeding plaatsvindt: als een gezin de juiste 
basis heeft, kan het deze doorgeven aan 
de individuen die daarvan deel uitmaken, 
wat garant staat voor het succes van een 
gemeenschap en uiteindelijk de hele natie. 
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Deze focus op het gezin is terug te 
vinden in ontelbare voorschriften, 
waaronder:

1
De islaam heeft bepaald dat het 
huwelijk de basis is voor het vormen 
van een gezin:

● In de islaam zijn trouwen en het vormen 
van een gezin een van de belangrijkste 
daden. Alle Profeten hebben de nadruk 
gelegd op het belang hiervan. Toen enkele 
metgezellen van de profeet, vrede zij met 
hem, zich alleen wilden concentreren op 
het verrichten van daden van aanbidding, 
het verrichten van het gebed, het 
onafgebroken vasten en het (zichzelf) 
weerhouden van het huwelijk, heeft de 
profeet, vrede zij met hem, het volgende 
gezegd: “...maar ik vast en ik eet, ik bid en 
ik slaap en ik trouw met vrouwen. Degenen 
die mijn manier van leven niet volgt, hoort 
niet bij mij”. (Al-  Boekhaarie 4776)
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● Als de Qoer’aan vertelt over de gunsten 
en de tekenen die de mensheid heeft 
ontvangen, worden (innerlijke) rust, 
liefde, barmhartigheid en de band 
tussen echtgenoten als eerste genoemd. 
Allah zegt in de Qoer’aan: {En tot Zijn 
Tekenen behoort dat Hij voor jullie uit 
jullie echtgenoten heeft geschapen om 
rust bij hen te vinden. En Hij heeft liefde 
en barmhartigheid tussen jullie geplaatst} 
(Soerah Ar-Roem, aayah 21).

●	 In de islaam is het verplicht om het huwen te 
vergemakkelijken en heeft degene die van 
plan is te trouwen het recht om geholpen 
te worden. De profeet, vrede zij met hem, 
heeft gezegd: ”Drie personen hebben van 
Allah het recht gekregen om geholpen te 
worden” en hij noemde daarbij: “Degene 
die trouwt om zijn kuisheid te bewaken”. 
(At-Tirmidhie 1655)

●	 De islaam spoort jongeren aan om op jonge 
leeftijd te trouwen, omdat dat hen rust en 
kalmte geeft. Het is tevens een religieuze 
oplossing voor hun sterke begeerte en 
hunkering. 
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Als de Qoer’aan vertelt over de gunsten 
en tekenen die gegeven zijn aan de 
mensheid, wordt er als eerste rust, 
liefde, barmhartigheid en de band 
tussen echtgenoten als eerste genoemd.
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2
De islaam geeft ieder lid van het gezin 
het respect dat hem toekomt, of het nu 
om een man of een vrouw gaat:

De vader en moeder dragen de grote verant-
woordelijkheid voor de opvoeding van hun kin-
deren. De boodschapper van Allah, vrede zij met 
hem, heeft gezegd: “Eenieder van jullie is een 
hoeder. En eenieder van jullie is verantwoorde-
lijk voor datgene wat hij onder zijn hoede heeft. 
De man is de hoeder van zijn gezin en verant-
woordelijk voor degenen die onder zijn hoede 
vallen. De vrouw is hoedster van het huis van 
haar echtgenoot en verantwoordelijk voor wat 
onder haar hoede valt. De bediende is hoeder 
van de rijkdommen van zijn meester en is ver-
antwoordelijk voor wat onder zijn hoede valt. 
(Al-Boekhaarie 853)
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De islaam hecht er grote waarde aan om 
kinderen vanaf jonge leeftijd normen en 
waarden aan te leren. Het waarderen en 
respecteren van de ouders en het zorgen 
voor hen valt hier zeker ook onder.

Ongeacht de leeftijd van een kind is het 
voor hem verplicht zijn ouders te respecteren 
en hen vriendelijk behandelen. Het respecte-
ren van de ouders is in de islaam dusdanig be-
langrijk, dat Allah de aanbidding van Hem en 
het respecteren van ouders in één en hetzelf-
de vers heeft genoemd. Allah heeft het verbo-
den om in woord en/of daad de grenzen van 
ouders te overschrijden, zelfs als het om het 
uiten van een geluid gaat waarmee te kennen 
wordt gegeven dat er sprake is van ergernis. 
Allah de Verhevene zegt: {Jouw Heer heeft ver-
plicht om alleen Hem te aanbidden en vriende-
lijk te zijn voor de ouders. Indien een van hen of 
beide de hoge leeftijd bereiken in jouw aanwe-
zigheid, zeg dan geef “oef” en foeter ze niet uit. 
En spreek hen aan met een vriendelijk woord} 
(Soerah Al-Israa’, aayah 23)

3
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De islaam heeft ouders verplicht om 
hun kinderen hun recht te geven en 
rechtvaardig te zijn met betrekking tot 
hun onderhoud:

De Boodschapper van Allah, vrede zij met 
hem, heeft gezegd: “De persoon die degenen 
verwaarloost die aan hem zijn toevertrouwd 
heeft inderdaad een enorme zonde begaan”. 
(Aboe Daawoed 1692) 

En hij (vrede zij met hem) heeft specifiek 
over het opvoeden van dochters gezegd: ”De-
gene die verantwoordelijkheid draagt over 
dochters en hen vriendelijk behandelt, zij zul-
len voor hem een bescherming zijn tegen het 
hellevuur” (Al-Boekhaarie 5649)

4
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Het onderhouden van de familiebanden 
is een plicht voor elke moslim

Hiermee wordt bedoeld, dat elke moslim de 
banden met zijn familieleden moet onderhou-
den en hen vriendelijk moet behandelen, en 
dit betreft zowel de familieleden aan vaders 
kant als die aan moeders kant. Het onderhou-
den van deze familiebanden wordt gezien als 
één van de grootste daden van aanbidding 
en een middel om dichterbij Allah te komen. 
Aan de andere kant wordt het verwaarlozen 
of verbreken van deze banden als een van de 
grootste zonden beschouwd. De profeet, vre-
de zij met hem, zei: “Degene die die familie-
banden heeft verbroken, zal het paradijs niet 
binnengaan”. (Moeslim 2556)

5
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In islaam is het verboden om de grenzen 
van fatsoen en respect ten opzichte van 
ouders te overschrijden. Zelfs het uiten 
van een woord of geluid dat blijk geeft 
aan ergernis ten opzichte van de ouders 
is niet toegestaan. 
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De positie
van de vrouw in

de Islaam
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EenEen vluchtige blik op de reclamespotjes 
op televisie, de billboards langs de 
weg en de covers van tijdschriften 
doet ons realiseren dat in onze huidige 
consumptiemaatschappij de vrouw 
enorm onrecht wordt aangedaan. Zij 
wordt regelmatig gereduceerd tot een 
pop, een product, een middel om te 
kunnen verkopen, of om verlangens en 
begeerten mee aan te wakkeren en de 
fantasie de vrije loop te laten....
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EEen vluchtige blik op de reclamespotjes 
op televisie, de billboards langs de 
weg en de covers van tijdschriften 
doet ons realiseren dat in onze huidige 
consumptiemaatschappij de vrouw 
enorm onrecht wordt aangedaan. Zij 
wordt regelmatig gereduceerd tot een 
pop, een product, een middel om te 
kunnen verkopen, of om verlangens en 
begeerten mee aan te wakkeren en de 
fantasie de vrije loop te laten.... 
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In eerste instantie lijkt de situatie misschien 
minder erg dan de positie van de vrouw 
in voorgaande primitieve samenlevingen, 
waarin de vrouw vernederd werd en als niets 
anders werd gezien dan een object dat men 
bezat om daar genot aan te ontlenen. Een 
bezit dat gekocht en verkocht kon worden...

Echter, de vrouw die jarenlang heeft 
geleden onder onrecht en onderdrukking zal 
voor geen goud weer willen terugkeren naar 
dezelfde situatie, ook niet als de situatie deze 
keer ingepakt is in een mooi jasje. 

Sinds de komst van de islaam, meer dan 1400 
jaar geleden, is er een werkelijke revolutie tot 
stand gekomen tegen de onderdrukking en 
onrechtvaardige behandeling van vrouwen. 
Er zijn duidelijke regels en wetten gekomen 
die de positie van de vrouw beschermen, 
zodat zij een waardig en gerespecteerd leven 
kan leiden en haar missie in dit leven in alle 
opzichten kan vervullen. 

Een van de langste hoofdstukken uit de 
Qoer’aan heet “De Vrouwen”. Het is een 
hoofdstuk waarin de verschillende bepalingen 
die gelden voor de vrouw gedetailleerd 
worden weergegeven. Tevens heeft Allah de 
Verhevene ons in de Qoer’aan geïnformeerd 
over verschillende vrome en kuise vrouwen 
die als voorbeeld kunnen dienen. 
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Allah heeft zelfs een vrouw geëerd door een 
compleet hoofdstuk in de Qoer’aan naar haar 
te vernoemen. Dit hoofdstuk heet “Maryam” 
– Maria, moeder van Iesa (Jezus), vrede zij 
met hen. 

Op deze manier is met de komst van de 
islaam de positie en het beeld van de vrouw 
veranderd. Allah de Verhevene heeft haar als 
mens van vlees en bloed geschapen en niet als 
product of lustobject. 

Ze is een levenspartner- geen partner 
voor een nacht. Ze staat voor rust, liefde en 
barmhartigheid en niet slechts lust, genot en 
plezier. 

Enkele voorbeelden van regelgeving 
die betrekking hebben op het respect 
voor de vrouw:

● De vrouw heeft de vrijheid gekregen om 
haar echtgenoot te kiezen en draagt een 
groot deel van de verantwoordelijkheid 
van de opvoeding van haar kinderen. De 
profeet Moehammed, vrede zij met hem, 
heeft gezegd: ”De vrouw is een hoedster 
in het huis van haar echtgenoot en ze is 
verantwoordelijk voor degenen die onder 
haar verantwoordelijkheid zijn geplaatst”. 
(Al-Boekhaarie 853)
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● Haar achternaam verandert niet na 
haar huwelijk; ze blijft de naam van haar 
vader dragen. Op deze manier blijft ze 
verbonden met haar vader en haar familie. 

● Het wordt als een eer beschouwd om 
voor een oudere, zwakke vrouw te 
zorgen die geen familieleden meer heeft, 
ookal behoort zij niet tot de familie. Het 
zorgen voor en onderhouden van een 
vrouw in een dergelijke situatie wordt 
aanbevolen en zelfs als één van de beste 
daden beschouwd. De profeet, vrede zij 
met hem, heeft gezegd: ”Degene die zich 
inspant voor een weduwe of een arme, is 
als een strijder op het pad van Allah, of als 
een persoon die de hele nacht in gebed 
staat of een vastende die zijn vasten niet 
verbreekt” (Al-Boekhaarie 5661)

●	 De islaam heeft bepaald dat de man en de 
vrouw in bepaalde situaties gelijkgesteld 
moeten worden, zoals bijvoorbeeld op 
het gebied van financiële transacties. De 
profeet, vrede zij met hem, zij hierover: 
”De vrouwen zijn de andere helft van de 
mannen”. (Aboe Daawoed 236)
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● De man heeft de plicht om een vrouw te 
onderhouden en te verzorgen zonder 
daarvoor iets terug te verwachten, als het 
gaat om een vrouw die hij verplicht moet 
onderhouden, zoals de echtgenote, de 
moeder en de dochter. 

● De islaam heeft bepaald dat de vrouw een 
eerlijk en rechtvaardig deel van een erfenis 
moet ontvangen. In sommige situaties is 
het deel dat zij ontvangt gelijk aan dat van 
een man, in andere situaties zal haar deel 
meer of minder zijn. Dit is afhankelijk van 
de samenstelling van het gezin waarin de 
erfenis moet worden verdeeld en hangt 
samen met de vraag of de vrouw moet 
voorzien in levensonderhoud. In sommige 
omstandigheden is het deel van de vrouw 
minder dan het deel van de man. Echter, het 
is onrechtvaardig en kortzichtig om deze 
twee delen met elkaar te gaan vergelijken, 
omdat de islaam voorschrijft dat de 
man andere financiële verplichtingen 
heeft, zoals het onderhouden van de 
echtgenote. De islaam is een compleet en 
uitgebalanceerd systeem waarbij er geen 
partij wordt benadeeld ten gunste van een 
(andere) partij. 
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In deze  tijd wordt de islaam in de media 
beschuldigd van het onderdrukken van 
vrouwen, het schenden van haar rechten 
en het achterstellen van haar positie 
die -volgens hun eigen woorden-niet 
meer van deze tijd zou zijn. Toch zien 
we dat 75% van alle bekeerlingen die uit 
westerse ontwikkelde landen als Groot-
Brittannië komen, vrouw zijn en dat zij 
vaak tot hun besluit zijn gekomen nadat 
zij de islamitische regelgeving rond gezin 
en familiekwesties hebben bestudeerd!  
(The  Independent 6/11/2011)
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Vrouwen waarvoor gezorgd moet 
worden in de islaam:

De moeder: Een man kwam bij de profeet 
vrede zij met hem en vroeg hem:”Wie 
van de mensen heeft het meeste 
recht op mijn goede behandeling?” De 
profeet antwoordde: ”Jouw moeder”. 
De man zei:”En wie daarna?” De profeet 
antwoordde weer:”Jouw moeder” De 
man vroeg:”En daarna?” Hij, vrede zij 
met hem, antwoordde weer: ”Jouw 
moeder” De man vroeg:”en daarna?” 
De profeet antwoordde; “Daarna jouw 
vader”. (Al-Boekhaarie 5626)

De dochter: De profeet, vrede zij met 
hem, heeft gezegd: ”Degene die drie 
dochters heeft en geduld met hen heeft, 
hen voedt, hen te drinken geeft en hen 
kleedt met het geld dat hij verdiend 
heeft; voor hem zullen de dochters een 
schild zijn tegen het Hellevuur op de dag 
der Opstanding”. (Ibn Maadjah 3669)

De echtgenote: De profeet, vrede zij met 
hem, heeft gezegd: “De besten onder 
jullie is degene die het beste is voor zijn  
echtgenote, en ik ben de beste voor mijn 
echtgenotes”. (At-Tirmidhie 3895)
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De relatie tussen man en vrouw in 
de islaam is een relatie waarin beide 
partijen elkaar aanvullen en niet waarin 
ze constant conflicten hebben. Eenieder 
van hen vult de tekortkomingen van 
de ander aan waardoor een stevig 
fundament ontstaat voor het bouwen 
aan de islamitische samenleving.

In de islaam is er geen ruimte 
voor conflicten tussen de beide 
geslachten:

In de islaam is er geen ruimte voor conflicten 
en strijd tussen de twee geslachten. Het 
wedijveren omwille van wereldse bezittingen 
is zinloos in de islaam. Ook campagnes tegen 
de vrouw of campagnes tegen de man en 
het uitvergroten van elkaars tekortkomingen 
treffen geen enkel doel!
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Hoe is het mogelijk dat een persoon de 
oorlog verklaart aan zijn wederhelft? Hoe 
is het mogelijk dat een broer en zus elkaar 
bestrijden? De profeet, vrede zij met hem, 
heeft gezegd dat de vrouw de wederhelft is 
van de man. Hun relatie zorgt ervoor dat ze 
elkaar aanvullen waar nodig zodat op deze 
manier de fundering voor de islamitische 
samenleving gelegd wordt.

In de Qoer’aan wordt deze aanvulling op 
een prachtige manier beschreven: {Zij (de 
vrouwen) zijn een gewaad voor jullie en jullie (de 
mannen) zijn een gewaad voor hen} (Soerah Al-
Baqarah, aayah 187)

Wat de man in eerste instantie ziet als 
zwakte van de vrouw, is in feite niets anders 
dan een speciale eigenschap die zij wel 
bezit en hij niet, die nodig is om het gezin 
optimaal te laten functioneren. En wat de 
vrouw beschouwt als zwakte in de man, 
is waarschijnlijk een eigenschap die niet 
bij haar past, maar die wel nodig is om de 
maatschappij te laten voortbestaan...

Het is een absurd idee om te denken dat 
Allah twee soorten mensen heeft geschapen 
(de man en de vrouw) en dan te zeggen dat 
deze twee soorten in alle opzichten precies 
gelijk aan elkaar moeten zijn. 
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Toen sommige mannen hoopten dat ze 
dezelfde rechten zouden krijgen als vrouwen 
en toen vrouwen hoopten dezelfde rechten 
te kunnen krijgen als mannen, werden deze 
Qoer’aanische verzen geopenbaard: {Begeer 
niet datgene waarmee Allah sommigen van 
jullie heeft begunstigd boven anderen. Mannen 
zullen het aandeel krijgen dat zij verdienen 
en vrouwen zullen het aandeel krijgen dat zij 
verdienen. En vraag Allah om Zijn gunsten}
(Soerah An-Nisaa, aayah 32) 

Man en vrouw hebben beiden ieder hun 
eigen eigenschappen, functies en sterke 
kanten. Beiden streven naar het aanbidden 
van Allah op de manier die Hem tevreden stelt. 
De islamitische wetgeving is niet gekomen 
ten gunste van alleen de man of alleen de 
vrouw. De islaam is gekomen ten gunste van 
de mens, het gezin en de gehele islamitische 
samenleving.
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De relatie tussen man en vrouw:
Het gebruik om de relatie tussen de 

twee seksen te reguleren en vast te leggen 
in wetten en gebruiken is al eeuwenoud. 
We kunnen verschillende pogingen en 
voorbeelden hiervan opnoemen. Het staat 
vermeld in geschiedenisboeken en werken 
van antropologie dat er volkeren bestonden 
die geen kwaad in zagen volledige naaktheid 
en losbandigheid tussen de twee seksen. 
Andere volkeren ketenden vrouwen juist vast 
uit angst voor hen en bij weer andere volkeren 
waren de mannen bedekt met kleding en 
de vrouwen niet, of zij bedekten slechts 
delen van hun lichaam terwijl andere delen 
onbedekt bleven. Zo zijn er nog talloze andere 
voorbeelden, die we hier buiten beschouwing 
zullen laten.

De meeste vroegere volkeren - vooral zij die 
een mate van beschaafdheid hadden bereikt- 
waren van mening dat de relatie tussen man en 
vrouw op enige wijze via wetten gereguleerd 
moest worden. Hierdoor zou het leven 
waardigheid behouden en niet verworden 
tot een chaotische jungle, waarin geen enkel 
verschil zou zijn tussen mens en dier.

CLICK HERE
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De aard van de relatie tussen man en 
vrouw in de islaam:

De relatie tussen man en vrouw in islaam is 
niet omkaderd door meningen en opvattingen 
van mensen die afhankelijk zijn van plaats 
en tijd. Het is  echter een compleet systeem 
dat past in iedere tijd en plaats en dat door 
Allah is geopenbaard in de Qoer’aan en aan 
de mensen is onderwezen door de profeet 
Moehammed, vrede zij met hem .

Deze relatie is afhankelijk van de positie van 
de vrouw ten opzichte van de man, zoals de 
islaam ons heeft voorgeschreven.

250



De positie van de man ten opzichte 
van de vrouw kan volgens de islaam 
in twee categorieën ingedeeld 
worden:

1   Als de man de echtgenoot is  van de 
vrouw

De Qoer’aan beschrijft de relatie tussen 
beide echtgenoten heel duidelijk: Allah de 
Verhevene heeft de man een gewaad genoemd 
voor de echtgenote en andersom de vrouw een 
gewaad genoemd voor haar echtgenoot. De 
Qoer’aan geeft dit psychologische, liefdevolle 
en lichamelijke contact op de volgende manier 
prachtig weer als Allah, de Verhevene zegt: 

{Zij (de vrouwen) zijn een gewaad voor jullie 
en jullie (de mannen) zijn een gewaad voor hen} 
(Soerah Al-Baqarah, aayah 187)
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2   Als de man een van de “mahaarim” is 
van de vrouw :

Met mahaarim worden alle personen 
waarmee het huwelijk voor haar niet toegestaan 
zijn bedoeld. Onder deze mahaarim vallen 13 
mannelijke familieleden van een vrouw, zoals 
haar vader, haar grootvader, haar zoon, haar 
broer, haar oom (van vaders kant), de zoon 
van haar broer of zus, de kleinzoon, enzovoort. 
Het is voor de vrouw toegestaan zich in het 
bijzijn van deze mahaarim te tonen zonder 
de volledige hidjaab (bedekkende sluier) te 
dragen, als dit maar op een respectvolle, 
gepaste manier gebeurt, zonder naaktheid.

3   Als de man een vreemde voor haar is:
In dit geval wordt met een vreemde bedoeld, 

elke man die niet onder de voorwaarden van de 
mahaarim valt.

In de islaam zijn wetten en regels opgesteld 
die voorschrijven hoe een vreemde man en 
vrouw met elkaar om dienen te gaan. Deze 
bepalingen dienen als voorzorgsmaatregelen 
om de deur van de duivel dicht te houden voor 
de mens.
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 Vanzelfsprekend weet Degene die de mens 
geschapen heeft het beste wat goed is voor de 
mens, zoals bevestigd wordt in de Qoer’aan. 
Allah de Verhevene zegt: 

{Zou Hij die heeft geschapen niet weten, 
terwij Hij ide Meest Vriendelijke, de Alwetende 
is} (Soerah Al-Moelk, aayah 14)men known as 
mahram stated above.
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Waarom heeft de islaam de vrouw verplicht 
bedekkende kleding en een hoofddoek (hidjaab) 
te dragen in het bijzijn van vreemde mannen?

●	 Zodat de vrouw de missie in haar leven en 
in de maatschappij op de beste manier kan 
vervullen met behoud van haar waardig-
heid en kuisheid. 

●	 Enerzijds om de kansen tot verleiding te 
verminderen zodat de zuiverheid van de 
maatschappij gewaarborgd blijft, ander-
zijds ter  bescherming van de vrouw zelf.

●	 Om mannen die naar vrouwen kijken te hel-
pen kuis te blijven. De vrouw wordt op deze 
manier behandeld als een volwaardig mens 
en zij zal enkel afgerekend worden op haar 
kennis en vaardigheden, in plaats van op haar 
uiterlijk. Zo wordt zij benaderd met respect 
en niet gezien als een wezen dat alleen de na-
tuurlijke instincten van de man aanwakkert. 
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Uitgangspunten in de relatie tussen 
een man en een vreemde vrouw:

1  Het neerslaan van de ogen
Allah de Verhevene heeft beide seksen 

verplicht de ogen neer te slaan. Hiermee 
wordt bedoeld dat men niet moet kijken naar 
gedeelten van de andere sekse die lusten kunnen 
oproepen. Op die manier wordt de kuisheid 
bewaard en wordt zedeloosheid voorkomen, 
terwijl het vrij kijken naar het andere geslacht 
zonder de inachtneming van grenzen kan leiden 
naar onzedelijkheid en het begaan van zonden, 
zoals in de Qoer’aan duidelijk wordt gemaakt: 
{Zeg tegen de gelovigen (van de mannen) dat 
zij hun ogen moeten neerslaan en hun kuisheid 
moeten bewaken. Dit is deugdzamer voor hen. 
Waarlijk, Allah is op de hoogte van wat zij 
verrichten. En zeg tegen de gelovigen (van de 
vrouwen) dat zij hun ogen moeten neerslaan en 
hun kuisheid moeten bewaken} (Soerah An-Noer, 
aayah 30-31)

2  Op gepaste wijze met elkaar omgaan:
Op het gebied van werk, wetenschap of andere 

gebieden, dienen mannen en vrouwen alleen 
met elkaar om te gaan met de hoogste mate 
van beleefdheid en respect, zodat natuurlijke 
instincten niet aangewakkerd worden. 

255



3  De hoofddoek
Allah heeft de hoofddoek verplicht gemaakt voor 

de vrouw, en niet voor de man, vanwege haar mooie 
uiterlijk en andere zaken die ertoe kunnen leiden 
dat de man verleid kan worden. Door de natuur van 
de vrouw, is de kans dat zij verleid kan worden door 
het uiterlijk van een man in mindere mate aanwezig. 
Daarom zien we vanaf het verre verleden tot op de 
dag van vandaag, dat vrouwen door mannen worden 
gebruikt en geëxploiteerd als lustobject, en niet 
andersom. Dit is ondermeer duidelijk te zien in de 
verschillende media vandaag de dag.  

Om dit zoveel mogelijk te beperken heeft de 
islaam de vrouw opgedragen een hoofddoek te 
dragen in het bijzijn van vreemde mannen. Ook dient 
zij lichaamsbedekkende kleding te dragen die alles 
bedekt behalve haar gezicht en haar handen. Dit 
bevel staat als volgt beschreven in de Qoer’aan: {En 
zij (de vrouwen) tonen hun schoonheid niet, behalve 
datgene wat zichtbaar is} (Soerah An Noer, aayah 31)
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Veel mensen die kritiek hebben op de 
hoofddoek die verplicht is in de islaam, 
vergeten dat een van de meest bijzon-
dere vrouwen in de geschiedenis, Maria, 
op haar portretten ook alleen maar te 
zien is met een hoofdsluier, die veel weg 
heeft van de hedendaagse hoofddoek 
van de moslims. 
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Regels in de islaam 
met betrekking tot 
eten en drinken 
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DeDe eerste vraag die meestal wordt gesteld 
als men de islaam aan het onderzoeken 
is: waarom zijn alcohol en varkensvlees 
verboden in de islaam?
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OOm die vraag te kunnen beantwoorden moe-
ten we eerst het volgende uitleggen:

De Qoer’aan heeft alles dat op aarde is, toe-
gestaan voor moslims. In de Qoer’aan wordt 
duidelijk beschreven dat alles wat Allah ge-
schapen heeft, bedoeld is om van nut te zijn 
voor de mens: {Hij is Degene Die alles voor wat 
op aarde is voor jullie heeft geschapen. Vervol-
gens wendde Hij Zich tot de hemel en maakte 
hieruit zeven hemelen. En Hij is Alwetend over 
alle zaken}.(Soerah Al-Baqarah, aayah 29).

Hiertoe behoren ook voedingsmiddelen en 
drinken. Hiervan is alles toegestaan, behalve 
datgene waarvan de Qoer’aan heeft gezegd 
dat het niet toegestaan 
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is. Dit kan zijn vanwege de onreinheid er-
van, vanwege schadelijkheid voor de gezond-
heid of vanwege de bedwelmende werking. 
Wij zullen nu kijken naar de redenen van het 
verbod op varkensvlees en alcohol. 

Varkensvlees
De Qoer’aan heeft duidelijk uitgelegd waar-

om het eten van varkensvlees niet toegestaan 
is in de islaam. Dit is op zich opmerkelijk om-
dat de Arabieren in die tijd het varken niet 
kenden. Sommige mensen vinden het verbod 
vreemd en denken dat het alleen geldt voor 
moslims, maar dit is niet het geval. Zoals in het 
Oude Testament beschreven staat, is het eten 
van varkensvlees ook verboden voor joden. 

Verrassend hierbij is dat de meeste 
godsdienstgeleerden vastgesteld hebben dat 
de teksten in het Nieuwe Testament duidelijk 
aantonen dat het voor de christenen ook 
verboden was om varkensvlees te eten. Deze 
teksten zijn achteraf echter aangepast en 
veranderd, zie: Het Evangelie volgens Marcus 
5/11-13, het Evangelie volgens Mattheus 
67, de tweede brief van Petrus 2/22 en het 
Evangelie van Lucas 15/11. 
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Als de islaam ons leert dat er talloze 
zaken toegestaan zijn om te eten en te 
drinken, wat zou er dan op tegen zijn als 
slechts enkele voedingsmiddelen voor ons 
verboden gemaakt zijn, om ons geloof en 
onze standvastigheid te testen? Wij worden 
hiermee getest, zoals ook onze vader Adam, 
vrede zij met hem, getest werd met het 
verbod van (het eten van) een enkele boom, 
van al het toegestane voedsel dat aanwezig 
was in het paradijs.
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Bedwelmende dranken
Een van de belangrijkste taken van landen 

en overheden is om er voor te zorgen dat 
schadelijke ziekten en epidemieën niet verspreid 
worden en dat er wetten worden opgesteld 
om de gezondheid en het leven van mensen 
te beschermen. Gebreken en tekortkomingen 
in regelgeving hieromtrent kunnen leiden tot 
rampzalige gevolgen, zowel op individueel 
niveau als voor de gehele samenleving.
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De volgende informatie kan schokkend 
overkomen: in een onderzoek dat is uitgevoerd 
door de Oxford Universiteit is gebleken dat het 
aantal jaarlijkse slachtoffers dat overlijdt aan 
het gevolg van alcoholgebruik meer is dan het 
aantal slachtoffers dat wordt getroffen door 
aids, malaria en tuberculose bij elkaar in een 
jaar. Het aantal doden door alcohol was zelfs 
drie keer meer dan het aantal slachtoffers 
van oorlogen, genocidepraktijden en 
terroristische aanslagen bij elkaar in een 
jaar. Deze resultaten zijn gepubliceerd in het 
tijdschrift Nature van 15 maart 2012 en in het 
rapport van de WHO (Wereld Gezondheids 
Organisatie) van 11 Februari 2011. De 
volgende cijfers bevestigen dit onderzoek 
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Jaarlijks overlijden er 
meer dan 2.5 miljoen 
mensen als gevolg 
van alcohol en andere 
verslavingen. Hiervan 
zijn 320.000 dodelijke 
gevallen als gevolg 
van alcohol  gebruik 
geregistreerd van 
jongeren tussen de 15-
29 jaar wereldwijd. Dit 
aantal vertegenwoordigt 
9% van het totale 
jaarlijkse aantal doden in 
deze leeftijdscategorie.
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Uit een Amerikaans on-
derzoek is gebleken dat 
700.000 universiteitstu-
denten jaarlijks te maken 
krijgen met agressief ge-
drag van medestudenten 
als gevolg van alcohol-
misbruik.
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Uit een rapport dat in 
2001 verschenen is, is 
naar voren gekomen dat 
van de geweldsmisdrijven 
die door jongeren zijn 
gepleegd in Estland, 
80% wordt gelinkt aan 
alcoholmisbruik. 
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Bij een kwart van alle 
moorden wereldwijd 
is alcoholgebruik in het 
spel.
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De WHO roept in 
haar verklaringen en 
rapporten alle landen op 
om strikte maatregelen 
te nemen om 
dagelijkse drama’s die 
veroorzaakt worden door 
alcoholgebruik terug te 
dringen.
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In een enkel jaar in het Verenigd Ko-
ninkrijk alleen:
• Vonden er ongeveer 1 miljoen geweldsmis-

drijven plaats waarbij alcoholgebruik een 
rol speelde. In de helft van al deze gevallen 
verklaarde de slachtoffers dat er ook spra-
ke was van alcohgebruik bij de slachtoffers. 

• Bijna 7 miljoen behandelingen op de eerste 
-hulp afdelingen van ziekenhuizen zijn een 
direct gevolg van alcoholgebruik. De kos-
ten van deze behandelingen zijn gelijk aan 
ongeveer 650 miljoen Britse ponden aan 
belastinggeld.

•  Het totale bedrag aan kosten van misdrij-
ven en vandalisme die gerelateerd zijn aan 
alcoholgebruik wordt geschat op 8 tot 13 
miljard Britse pond.
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Wat is de visie van de Qoer’aan op 
alcohol?

De islaam had geen onderzoeken en 
rapporten nodig om te weten dat de effecten 
van alcohol op het individu en de samenleving 
desastreus zijn. De Schepper van de mensheid 
weet immers het beste wat goed is voor het 
leven en de samenleving van de mens.

De islaam is gekomen in een tijd dat het 
gebruik van alcohol onder de Arabieren 
wijdverspreid was. Het nuttigen van alcohol 
was een van hun favoriete manier van 
tijdsbesteding. Zij schepten er over op en 
verspilden er al hun geld aan. 
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De Qoer’aan heeft dit probleem op een 
zeer logische en tactvolle manier aangepakt. 
Hoewel de Qoer’aan bevestigt dat alcohol 
enkele nuttige zaken bevat, zijn de nadelen 
van het drinken van alcohol groter dan de 
voordelen. De alcoholgebruiker ervaart immers 
tijdens het drinken een soort roes zodat hij zijn 
problemen vergeet, hoewel de gevolgen ervan 
echter vaak 

rampzaliger zijn. Een alcoholverslaving 
is moeilijk te behandelen en de psychische, 
gedragsmatige en gezondheidsgevolgen 
op het individu en de samenleving zijn niet 
te overzien. Allah de Verhevene zegt in de 
Qoer’aan: {Zij vragen jou (O Moehammed) over 
alcohol en gokken. Zeg tegen hen dat in beide 
zaken groot nadeel en ook enig voordeel is voor 
de mensen. Maar het nadeel ervan is groter dan 
het voordeel} (Soerah Al-Baqarah, aayah 219)

Vervolgens werd het verbod op alcohol 
bevestigd. Het drinken van alcohol werd als werk 
van de duivel gezien die vijandigheid en haat 
onder de mensen creëert en de mens weerhoudt 
van het doen van eervolle daden. In de Qoer’aan 
werden mensen toegesproken:”Houden jullie er 
dan niet mee op?” De mensen antwoordden:“wij 
stoppen, wij stoppen.” De alcoholische dranken 
stroomden over de paden van de stad van de 
profeet doordat mensen hun kruiken hadden 
leeggegoten als teken van gehoorzaamheid aan 
Allah.
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Zonde en
berouw
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DeDe filosofie van goed en kwaad wordt 
binnen religies en geloofsovertuigingen 
als een van de belangrijkste intellectuele 
vraagstukken gezien. Binnen deze 
overtuigingen bestaan er verschillende 
manieren om om te gaan met fouten, 
schuldgevoel, berouw en spijt.

274



DDe islaam houdt op nauwkeurige wijze 
rekening met het door Allah geschapen 
karakter van de mens, waarbinnen een 
innerlijke strijd woedt tussen goed en 
kwaad. De Islaam houdt er ook rekening 
mee dat mensen geen engelen zijn, die 
onvermoeibaar en eindeloos Allah aanbidden. 
De islaam benadrukt dat ieder menselijk 
wezen fouten zal begaan, echter, elk mens 
is verantwoordelijkheid voor zijn eigen 
beslissingen en keuzes.
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 Vanuit deze invalshoek kan het islamitische 
standpunt over het begaan van zonden en 
het tonen van berouw op de volgende manier 
samengevat worden:

• Het eerste punt dat wij tegenkomen in 
de Qoer’aan is dat zowel het begaan 
van zonden als het tonen van berouw 
individuele zaken zijn. Beiden zijn duidelijk 
en simpel binnen de Islaam. Wat de zonden 
betreft; in de Islaam bestaat er niet zoiets 
als geboren worden met zonden. Sterker 
nog, ieder mens wordt zuiver geboren en 
draagt geen last van voorgaande zonden 
met zich mee.
Bovendien heeft geen enkele persoon 

het recht om zonden te vergeven of kwijt 
te schelden. De zonde die de profeet 
Adam (vrede zij met hem) beging was 
een persoonlijke zonde, en de manier om 
daarvoor vergeven te worden was door het 
oprecht en direct tonen van berouw, zonder 
gecompliceerde omwegen. 

Hieruit kunnen wij opmaken dat de 
zonden van alle nakomelingen van Adam 
(de gehele mensheid), ook persoonlijke 
aangelegenheden zijn en dat de deur naar 
het tonen van berouw en het vragen van 
vergiffenis gemakkelijk en duidelijk is en 
altijd openstaat. Dit zorgt ervoor dat mensen 
de moed niet hoeven te verliezen over hun 
begane zonden en zij niet onnodig vervallen 
in wanhoop.
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In Islam, all a person needs to do 
to repent is simply give up the sin 
immediately, feel deep regret for having 
committed it and sincerely resolve not to 
commit it again. If the sin involves other 
people’s rights, then he must restore 
these rights to them.

Iedere mens zal niet meer dragen dan zijn 
eigen last (begane zonden). Niemand zal ter 
verantwoording worden geroepen voor de 
daden van iemand anders. Dit was  -zoals de 
Qoer’aan ons vertelt- ook de boodschap van 
de profeten die door Allah gezonden zijn.:

Of is hem niet verteld wat in de geschriften 
van Mozes staat? En (de “geschriften) van 
Ibrahim die trouw was? Dat geen enkele drager 
de last van een ander zal dragen? En dat de 
mens slechts krijgt waarnaar hij gestreefd 
heeft? 
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En dat hij (het resultaat van) zijn streven zal 
zien. Waarop hij beloond zal worden met een 
volledige beloning.  (Soerah An-Najm, aayah 
36-41)

• Het tonen van berouw is  een van de 
belangrijkste en grootste daden van 
aanbidding en is tevens een manier om 
dichter bij Allah, de Verhevene, te komen. 
Deze daad is niet slechts bestemd voor een 
speciale groep mensen, is  niet verbonden 
aan een specifieke plaats en vereist geen 
speciale toestemming van een bepaald 
persoon, noch hoeven we voor hem te 
verschijnen om onze zonden op te biechten. 
Het is een vorm van aanbidding tussen de 
mens en zijn Schepper.
Enkele van de Edele namen van Allah en 

Zijn Eigenschappen die veelvuldig voorkomen 
in de Qoer’aan zijn Degene die het berouw 
aanvaardt, De Meest Genadevolle- Degene 
die zonden vergeeft en berouw accepteert. 
En daar is de Qoer’aan, die aan ons  een aantal 
eigenschappen opsomt van rechtschapen 
mensen die het paradijs zullen betreden. 
Ook al hebben zij zich schuldig gemaakt aan 
enkele zonden, zij haastten zich keer op keer 
om berouw te tonen, hun Heer vragend om 
vergeving. 
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{En degenen die onzedelijke slechtheden be-
gaan of zichzelf onrecht aandoen, Allah geden-
ken en naar vergeving zoeken voor hun zonden. 
En wie kan deze zonden vergeven behalve Allah? 
En zij zullen niet volharden in wat zij gedaan heb-
ben, terwijl zij hier kennis over hadden} (Soerah 
Aali-’Imraan:135)

Het enige dat nodig is in de islaam om 
berouw te tonen is dat iemand direct stopt met 
het begaan van de zonde, dat hij spijt heeft 
ten aanzien van de begane zonde en hij/zij 
vastberaden is om niet naar deze zonde terug 
te keren. Als iemand onrecht is aangedaan 
of in het geval dat er rechten teruggegeven 
moeten worden, moet dit eerst goed gemaakt/ 
teruggegeven worden.

Mocht deze persoon toch weer vervallen 
in het begaan van dezelfde zonde, doet dit 
niets af aan zijn eerder getoonde berouw. 
Het eerste berouw wordt niet teniet gedaan 
en zijn daarvoor begane zonden worden hem 
niet opnieuw aangerekend. Hij heeft echter 
een nieuwe zonde begaan, waarvoor opnieuw 
berouw getoond dient te worden. 

Zo voorziet de islaam de mens van een 
evenwichtige balans  tussen enerzijds het 
aansporen tot het streven naar perfectie en 
het wegblijven van zonden, en anderzijds door 
rekening te houden met de aard van de mens 
en zijn neiging om van het pad af te wijken. 
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Daarom moet de moslim in alle gevallen 
en tijdens iedere gemoedstoestand zijn koers 
voor ogen houden en zich keer op keer wenden 
tot Allah, vragend om Zijn vergiffenis. 

De Qoer’aan laat ons het verschil zien tussen 
de rechtschapenen en degenen die dit niet 
zijn. Het verschil schuilt in de reactie die een 
rechtschapen persoon laat zien op het moment 
dat hij in een zonde vervalt: hij gedenkt Allah 
en keert zich in berouw tot Hem. Aan de andere 
kant volhardt de niet-rechtschapen persoon in 
zijn zonden en laten deze hem koud. 

“Waarlijk! Degenen die godvrezend zijn, ge-
denken Allah zodra de kwade gedachten van 
Sjaitaan (satan) bij hen opkomen, waardoor zij 
kunnen onderscheiden. En hun (duivelse ongelo-
vige) broeders doen hen nog dieper afdalen in de 
dwaling, en (overwegen het zelfs niet) om daar 
mee op te houden.” (Soerah Al-A’raaf:201-202)

In de islaam is er geen sprake van een 
specifieke zonde waaraan de mens vast 
zit vanaf zijn geboorte. Sterker nog, de 
mens wordt zuiver en schoon geboren, 
vrij van elke zonde..
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Religie en
het verstand
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SommigeSommige mensen denken dat religie niet 
kan samengaan met het gebruiken van 
het verstand of te combineren valt met 
de moderne wetenschap. Volgens deze 
mensen is godsdienst gebaseerd op ver-
beelding, fabels en fantasieverhalen, 
terwijl wetenschap en filosofie georden-
de wegen zijn, gebaseerd op onderzoek, 
overpeinzing en experimenten. Als wij 
hier goed over nadenken, komen we tot 
de conclusie dat deze stelling deels juist 
en deels onjuist is.
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HHet is waar dat sommige godsdiensten 
het menselijke verstand verwerpen en soms 
zelfs ontkennen. De bronnen en boeken van 
deze godsdiensten staan vol met mythen en 
bijgelovigheden die volledig haaks staan op 
de wereld om ons heen en de wetenschap. 

Maar de fout is, dat veel mensen alle religies 
over één kam scheren wat dit punt betreft. 
Men moet rekening houden met de verschillen 
tussen religies wat de inhoud, bronnen, 
methodiek en bewijsvoering betreft!
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Elke persoon die de Qoer’aan heeft 
bestudeerd –de belangrijkste bron van 
de islaam- weet maar al te goed dat het 
menselijke verstand een belangrijke plek 
inneemt in de islaam, meer dan in andere 
godsdiensten. Degene die de Qoer’aan 
bestudeerd heeft hoeft er niet op gewezen 
te worden dat de Qoer’aan uitnodigt tot het 
gebruiken van het verstand om over zaken te 
na te denken. In de Qoer’aan wordt de vraag 
“Denken jullie dan niet na?” zelfs meer dan 
dertien keer gesteld. 

De Qoer’aanische aansporing om 
ons verstand te gebruiken komt in 
vele zaken naar voren, waaronder:

Degene die de Qoer’aan bestudeerd heeft, 
hoeft er niet op gewezen te worden dat de 
Qoer’aan uitnodigt tot het gebruiken van 
het verstand om na te denken en zaken te 
overpeinzen. 
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1
De Qoer’aan spreekt de 

vrijdenkende mens aan, de 
mens die vrij is van alle vormen 
van tirannie, arrogantie, angst 
en onwetendheid. De Qoer’aan 
bewijst de noodzaak om in God 
te geloven aan de hand van het 
gebruik van het logisch verstand 
en de redenering. Een voorbeeld 
hiervan is het volgende vers:” 
{Of zijn zij geschapen door niets, 
of zijn zij zelf de scheppers? Of 
hebben ze de hemelen en de aarde 
geschapen? Zeker, zij weten het 
niet zeker} (Soerah At-Toer, aayah  
35-36)
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Het benoemt en 
bediscussieert de bewijzen 
van haar tegenstanders en 
wijst ongefundamenteerde 
argumenten en stellingen af. Allah 
de Verhevene zegt in de Qoer’aan: 
{Zeg: Kom dan met jullie bewijzen 
als jullie waarachtigen zijn} 
(Soerah Al Baqarah, aayah 111)

2
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Het levert kritiek op degenen 
die hun verstand niet gebruiken 
en beschrijft hen als mensen die 
hun zintuigen verloren zijn. Dit is 
omdat zij de tekenen en bewijzen 
om zich heen negeren, wat hen 
ervan weerhoudt om de juiste, 
weloverwogen keuzes te maken. De 
Qoer’aan spreekt hen hier op aan:  
{Hebben zij dan niet gereisd op aarde 
en hebben zij geen harten waarmee 
zij kunnen beredeneren en geen 
oren waarmee zij kunnen horen? 
Welzeker, het zijn niet de ogen die 
blind zijn maar blind zijn de harten 
die zich bevinden in de borstkas} 
(Soerah Al-Hadj, aayah 46)

3
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De Qoer’aan spoort de mens 
niet alleen aan om zijn zintuigen 
en zijn verstand te gebruiken, 
maar waarschuwt hem ook 
tegen valkuilen zoals het maken 
van de verkeerde beslissingen 
of het afwijken van de waarheid 
doordat men zich laat leiden door 
lusten, angst of teleurstelling. 

4
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Zaken die volgens de Qoer’aan het 
gebruik van gezond verstand kunnen 
belemmeren

 Het blindelings volgen van anderen: 
Het overnemen van bepaald gedrag of 
een bepaalde (negatieve) manier van 
denken kan grote invloed hebben op 
de denkprocessen en ideeën van een 
persoon. Het kan er zelfs voor zorgen 
dat het moeilijk wordt om de waarheid 
te accepteren en de valsheid in de steek 
te laten. Sommige mensen lijken hun 
verstand zelfs helemaal niet zelfstandig 
te kunnen gebruiken, omdat ze zo vast 
zitten in het idee:”Dit is nou eenmaal wat 
ik gewend ben te doen” of:”Dit is waarmee 
ik ben grootgebracht.”Allah zegt in de 
Qoer’aan over degenen die de waarheid 
verwerpen door anderen blind te volgen: 
{En wanneer er tegen hen wordt gezegd: 
Volg wat Alllah heeft geopenbaard, zeggen 
zij ”Nee, wij volgen datgene wat wij onze 
voorvaderen zagen volgen. Zelfs als hun 
voorvaderen in het geheel geen verstand 
hadden en de rechte weg niet volgden?} 
(Soerah Al- Baqarah aayah 170)
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 Koppigheid en arrogantie: Een persoon 
kan overtuigd zijn van de waarheid, maar 
deze waarheid niet willen accepteren 
omdat hij zijn belangen of positie wil 
veiligstellen, uit jaloezie, of uit een vorm 
van afgunst die hij voelt ten opzichte van 
de bron van informatie. De Qoer’aan zegt 
hierover: 

{Zij hebben het afgewezen, terwijl zij inner-
lijk hiervan overtuigd waren, uit onrechtvaar-
digheid en hoogmoed. Dus aanschouw het ein-
de van de onrechtplegers}. (Soerah An-Naml, 
aayah 14)

 Ondergedompeld zijn in lusten: Het zou 
kunnen dat het verstand van een persoon 
de waarheid kent, maar dat hij de moed 
niet kan vinden om deze waarheid te 
volgen, omdat hij in grote mate wordt 
beïnvloed door zijn lusten. De Qoer’aan 
geeft ons het voorbeeld van een man die 
heel veel kennis bezat. Hij koos echter 
niet voor het praktiseren van deze kennis, 
maar liet deze links liggen omdat hij liever 
zijn wensen en belangen volgde. We lezen 
hierover het volgende:

290



En lees hen (O Moehammed) de geschiedenis 
voor van degene aan wie Wij Onze Verzen gaven, 
maar hij weekte zich daar van los. Dus volgde 
Sjaitaan hem (op “de voet) en werd hij een van 
de dwalenden. En als Wij het hadden gewild, 
dan hadden Wij hem zeker met (Onze verzen) 
verheven ( tot rang van geleerde). Maar hij bleef 
zich vastklampen aan de aarde en volgde zijn 
zelfingenomen begeerte.. Zijn beschrijving is 
zoals de beschrijving van een hond: als je hem 
wegjaagt, hangt zijn tong uit zijn bek en als je 
hem achterlaat, dan hangt zijn tong er nog 
steeds uit. Dat is de gelijkenis van de mensen 
die Onze Verzen verwerpen. Vertel daarom 
de geschiedenissen, in de hoop dat zij erover 
nadenken. (Soerah Al ‘Araaf, aayah 175-176)

De Qoer’aan spoort ons aan ten alle 
tijden ons gezond verstand te gebruiken, 
om vragen te stellen, om oplettend te zijn 
en om de wonderen in de schepping, in het 
heelal en in onszelf te overpeinzen, zonder 
bevooroordeeld te zijn of vastgeroeste 
overtuigingen te volgen.

Alleen degene die de waarheid voor 
zichzelf verborgen houdt is degene die bang 
is om na te denken of vragen te stellen.
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De ware godsdienst moet wel van Allah 
komen; Hij die de mens heeft geschapen 
en hem de mogelijkheid heeft gegeven 
tot nadenken. Het is niet mogelijk dat de 
schepping niet overeenkomt met de religie die 
Allah voor Zijn Schepping heeft vervolmaakt. 
Waarom zouden we dan bang moeten zijn 
vragen te stellen en ons gezonde verstand 
te gebruiken? Zoals in de Qoer’aan wordt 
vermeld: 

{Zeker, aan Hem behoren de Schepping 
en het Gezag. Gezegend is Allah, Heer der 
Werelden} (Soerah Al- ‘Araaf, aayah 54)

Moslims geloven dat het onmogelijk is 
dat de schepping  de religie, die Allah 
voor hen heeft vervolmaakt heeft, te-
genspreekt. Als Allah de Islaam heeft 
vervolmaakt en voorgeschreven aan 
Zijn Schepping, waarom zijn wij dan 
bang om vragen te stellen en ons ge-
zond verstand te gebruiken? 
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De islaam
is de religie
van vrede
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SommigeSommige mensen zijn verbaasd als ze 
horen dat het concept van vrede een zeer 
voorname positie inneemt in de islaam, 
waarschijnlijk doordat hun mening wordt 
bepaald door stereotypen die in de media 
worden neergezet. Echter, een moslim 
herhaalt het woord “vrede” heel bewust 
meerdere malen per dag, en draagt de 
betekenissen hiervan uit. 
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AAs-Salaam (De Gever van Vrede)  is een van 
de Schone Namen van Allah, de Verhevene. 
Zijn paradijs in het hiernamaals heet “Daar-
oes-Salaam” (het Huis van de Vrede). Wan-
neer moslims elkaar tegenkomen, groeten zij  
elkaar met de vredesgroet. Elk gebed eindigt 
met twee keer het woord vrede. Dit alles heeft 
zijn oorsprong in de naam van deze gods-
dienst, namelijk het woord “Islaam”. Dit woord 
omvat de betekenissen “vrede” en “rust”.

De islaam spoort ons aan om zelfs de zwak-
ste dieren op aarde respectvol te behandelen. 
De profeet Moehammed, vrede zij met hem, 
heeft gezegd: ”Een vrouw werd bestraft met 

het Hellevuur omwille van de slechte 
behandeling van een kat. Zij heeft deze 
kat geen eten gegeven, noch liet ze de 

kat vrij om zelf eten te gaan zoeken”. 
(Bron: Moeslim 2242)

 En op een andere 
gelegenheid vertelde de 
Profeet over een prostituee 

die werd beloond met het Paradijs, omdat 
ze de dorst van een hond leste (Bron: Al-
Boekhaarie 3280).
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De islaam geeft ons wonderlijke voorbeel-
den en voorschriften over het respecteren van 
mensenrechten- en het vreedzaam samenle-
ven met anderen- ondanks dat zij andere re-
ligies en ideologieën aanhangen. De Profeet, 
vrede zij met hem, heeft zelfs gezworen dat 
hij op de Dag des Oordeels de tegenstander 
zal zijn van een ieder die een niet-moslim on-
recht heeft aangedaan of hem heeft belast 
met een taak die hij niet aankon (Bron: Aboe 
Daawoed 3052).

Wanneer de islaam oproept tot het 
vreedzaam samenleven met anderen, 
kunnen we zeker stellen dat het gaat om een 
rechtvaardige vrede waarbij ieder individu zijn 
rechten krijgt. Hierbij wordt de onderdrukker 
gestopt en de verkrachter bestraft. Het is geen 
schijn-vrede waarbij de dief mag houden wat 
hij gestolen heeft om de gedupeerde daarna 
zoet te houden met een schadevergoeding. 

Er zijn maar weinig mensen die bereid zijn 
om objectief naar een onderwerp te kijken 
en naar de waarheid op zoek te gaan in de 
oorspronkelijke bronnen, om zich daarna 
een gefundeerde en gebalanceerde 
mening te kunnen vormen.  
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Veel mensen baseren hun mening op medi-
acampagnes en propaganda, en proberen ver-
volgens hun mening aan anderen op te drin-
gen.  Echter, elk verhaal heeft meerdere kan-
ten.. In de praktijk zijn er maar weinig mensen 
die echt de moeite nemen om objectief naar 
een bepaald onderwerp te kijken en op zoek 
gaan naar de waarheid in de oorspronkelijke 
bronnen, om zich daarna een gefundeerde en 
gebalanceerde mening te kunnen vormen.  

Wij presenteren je enkele feiten om over 
na te denken...

De Profeet, vrede zij met hem, heeft 
gezworen dat hij op de Dag des Oordeels 
de tegenstander zal zijn van een ieder 
die een niet-moslim onrecht heeft 
aangedaan of hem heeft belast met een 
taak die hij niet aankon. 
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De Islaam is op dit moment de snelst 
groeiende religie ter wereld

Vandaag de dag verspreidt de Islaam zich 
met verbazingwekkende snelheid in alle uit-
hoeken van de aarde, van Amerika tot aan 
Europa, Afrika en Azië. Dit is ondermeer be-
vestigd door PEW, een onderzoekscentrum in 
Washington.

CLICK HERE
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 Deze groei is gaande ondanks dat de midde-
len beperkt zijn, moslims zwak zijn en de media 
geen kans onbenut laten om de Islaam zwart te 
maken door een vertekend beeld van de Islaam 
de wereld in te sturen. We kunnen ons dan de 
vraag stellen of de islaam zich verspreidt door-
dat mensen gedwongen worden zich te beke-
ren , of bekeren mensen zich uit vrije wil?

De waarheid die iedereen kan aanschouwen, 
is dat vele mensen zich aangetrokken voelen 
tot de Islaam omdat veel moslims een grote 
mate van tolerantie laten zien met betrekking 
tot anders-gelovigen. Moslims spannen zich 
in om de rechten van anderen te beschermen 
en laten in hun benadering een grote mate 
van respect zien tegenover mensen van 
verschillende culturen en achtergronden. Dit 
komt niet voort uit de goedheid van Moslims 
om anderen een gunst verlenen, het is echter 
de implementatie van het volgende vers uit de 
Qoer’aan: {Er is geen dwang in de godsdienst. 
Voorzeker, het juiste pad is van de dwaling 
onderscheiden} (Al Baqarah:256)
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Worden mensen 
gedwongen om zich tot 
de islaam te bekeren?

De geschiedenis laat ons vele voorbeelden 
zien waarin aanhangers van een bepaalde 
godsdienst of ideologie hun meningen en 
manieren van leven wilden opdringen aan 
anderen, en hierbij het gebruik van geweld 
niet hebben geschuwd. 

Zo kunnen wij in de geschiedenis 
terugvinden dat de inheemse bevolking van 
het oorspronkelijke Noord- en Zuid-Amerika 
werd afgeslacht door Europese kolonisten. 
Bartolomé de las Casas was getuige van deze 
brute slachtpartijen en schreef hierover het 
volgende:”Zij keken niet naar de inheemse 
bevolking als ware zij mensen, maar ze keken 
naar hen alsof zij lager waren dan dieren”. 

Kort relaas over de vernietiging van de 
Indianen, Bartolomé de las Casas
(1 januari 2009)

Wat hebben de moslims gedaan toen 
zij nieuwe landen gingen regeren?
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Moslims 
regeerden 
Andalusië 8 
eeuwen lang:

Moslims hebben Andalusië, in het huidige 
Spanje, 781 jaar geregeerd, van 711 tot 1492. 
Tijdens deze periode was Andalusië het 
bloeiende centrum van de wereldbeschaving. 
Geen enkele christen werd in die tijd 
gedwongen om zich te bekeren tot de Islaam. 
Integendeel, hun rechten werden beschermd 
en hun handel bloeide op als nooit tevoren. 
Bovendien werd toen ook de eeuwenlange 
onderdrukking van de joden opgeheven, die 
zij ondergingen voordat de Moslims het land 
veroverden. De geschiedenis is getuige van 
deze feiten. 

Na de overwinning van Isabella en Ferdinand 
op de moslims  in Spanje, werd iedere uiting 
van Islaam verboden en werden de moslims 
vervolgd en vermoord. Er werden zelfs speciale 
rechtbanken in het leven geroepen die moslims 
moesten gaan berechten, zelfs als zij hun 
geloof in het geheim praktiseerden!

Moslims werden verdreven en verjaagd van 
huis en haard. Een opmerkelijk feit is dat de 
joden tegelijk met de moslims zijn verjaagd uit 
Andalusië, waarna ze samen met de moslims 
emigreerden naar Islamitische landen, waar zij 
in veiligheid konden leven en hun waardigheid 
konden behouden.
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Moslims 
hebben Egypte 
voor meer dan 
1400 jaar geregeerd en boden 
in die periode bescherming aan 
de Koptische christenen. 

Moslims regeerden Egypte vanaf het 
begin van het van de islamitische jaartelling, 
toen Amr Ibn Al’Aas, een metgezel van de 
profeet, Egypte veroverde. Met de komst 
van Amr ibn Al’Aas werden niet alleen de 
koptische godsdienst en heiligdommen 
beschermd; hij heeft ook de onderdrukking 
van de Kopten opgeheven die door 
de Byzantijnen aan hen was opgelegd 
omdat ze een andere stroming binnen 
het christendom aanhingen. Tijdens de 
heerschappij van de moslims woonden 
de kopten in veiligheid en konden ze hun 
religie vrij uitoefenen. Tot op de dag van 
vandaag wonen er meer dan 5 miljoen 
kopten in Egypte. 
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De moslims hebben India, 
waarvan 80% 
van de bevolking 
niet-moslim is, 
ongeveer duizend 
jaar lang geregeerd:

Gedurende de periode dat moslims heersten 
over India, werden de rechten van anders- 
gelovigen  gerespecteerd.  Zij waren vrij om 
hun geloof uit te oefenen en de onderdrukking 
van vervolgde religies werd opgeheven. Alle 
historici zijn het erover eens dat de Islaam 
in India niet is verspreid met geweld en dat  
mensen niet werden gedwongen zich te 
bekeren tot de Islaam. 
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De bevolking 
van het land met 
het grootste 
aantal moslims 
is tot de Islaam 
toegetreden zonder oorlogvoering 
of tussenkomst van een leger:

Indonesië, met een inwonersaantal 
van meer dan 250 miljoen, is het land 
met de grootste moslimpopulatie; 
87% van de bevolking is moslim. De 
Islaam heeft Indonesië bereikt doordat 
handelslieden in de 6e eeuw van de 
Islamitische jaartelling handel dreven 
met de Indonesische bevolking. Aan 
de totstandkoming van het nieuwe 
Islamitische land is geen soldaat of 
buitenlandse heerschappij van pas 
gekomen. 
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De islaam en
de toestand 
van sommige 
hedendaagse

moslims
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Wat“Wat is deze afschuwelijke 
tegenstrijdigheid?” Een vraag die gesteld 
wordt door sommige mensen die de 
islaam bestuderen en daarna het gedrag 
van sommige Moslims zien. Mensen die 
geïnteresseerd zijn in de islaam komen 
mooie woorden tegen over het uitnodigen 
naar nobel gedrag, het streven naar 
beschaving, het bijstaan van elkaar en 
elkaar van nut zijn in de samenleving en het 
verspreiden van vrede onder de mensen. 
Wanneer dezelfde mensen echter om 
zich heen kijken, zien zij personen die 
zeggen aanhangers van de islaam te zijn, 
wiens gedrag geen weerspiegeling is van 
hun geloof. In hoeverre zijn deze mensen 
dan volgelingen van het ware geloof, de 
islaam?
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DDit roept verwarring op en moet 
uitgelegd worden aan de hand van 
de volgende punten:

●	 Niet iedereen die zegt tot de islaam te 
behoren of die als Moslim is geboren, 
behoort tot het praktiserende gedeelte 
van de moslimbevolking. Om ons heen 
zien wij veel zaken en tekortkomingen 
die niks te maken hebben met de islaam. 
Sterker nog, sommige moslims bezitten 
geen enkele kennis over de islaam, behalve 
de islamitische naam die zij dragen. 

●	 Het is niet mogelijk om fouten en 
tekortkomingen van individuen af te 
schuiven op hun religie. Het is niet juist 
om te beweren dat de autocratie van 
Hitler te danken was aan zijn godsdienst 
of om te zeggen dat het christelijke 
geloof uitnodigt tot geweld, enkel omdat 
Hitler een christen was. Net zomin dat wij 
kunnen zeggen dat het atheïsme oproept 
om mensen te vermoorden omdat Joseph 
Stalin, een atheïst, tientallen miljoenen 
mensen heeft vermoord. Het zou onjuist 
zijn om een religie af te rekenen op de 
.daden van individuen,
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Het is niet mogelijk om een hele religie 
verantwoordelijk te houden voor de 
fouten van individuen. 

●	 Er zijn indrukwekkende voorbeelden 
te noemen van de grootsheid en 
verhevenheid van de islaam, waarbij de 
waarheid van de islaam zichtbaar was 
in een tijd waarin de islaam floreerde 
en de vrede en ontwikkeling van de 
wetenschap van deze geweldige tijd 
de geschiedenisboeken in zijn gegaan 
als lichtend voorbeeld van de praktijk 
van de ware islaam. De overblijfselen 
hiervan zijn tot op de dag van vandaag 
zichtbaar van India in het oosten tot aan 
Spanje in het westen. De ontwikkeling 
die toen in gang werd gezet, is als een 
licht en heeft de weg geplaveid voor de 
beschaving zoals wij deze in de huidige 
tijd meemaken. Ook vandaag de dag zijn 
er landen en individuele projecten  die een 
veelbelovende ontwikkeling doormaken 
door het oorspronkelijke voorbeeld te 
volgen. 
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●	 Niemand zal het bestaan van de moderne 
medische wetenschap ontkennen en 
zeggen dat hij niet behandeld wil worden, 
omdat er enkele onbekwame artsen 
rondlopen. Niemand zal het bestaan van 
het onderwijssysteem ontkennen en zijn 
kinderen verbieden naar school te gaan, 
omdat er enkele leerkrachten bestaan 
die hun beroep niet goed uitoefenen…
Uiteraard dient men uit te gaan van het 
ware plaatje van een zaak en niet van 
enkele slechte voorbeelden die daarmee 
samenhangen.
Het verbazingwekkende is dat hoewel de 

agressieve  aanval op de islaam onverminderd 
doorgaat, veel mensen nog steeds de 
waarheid en de juiste versie  van de islaam 
kunnen zien. Dit blijkt wel uit het feit dat tot 
op de dag van vandaag en vanuit alle hoeken 
van de wereld, nog steeds veel mensen zich 
tot de islaam bekeren. 
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Niemand zal het bestaan van het onder-
wijs bestrijden en zijn kinderen ervan 
weerhouden eraan deel te nemen om-
dat enkele leerkrachten het beroep in 
een kwaad daglicht hebben gesteld.
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Een nieuwe invalshoek
Hoe vaak heb je op het punt gestaan een 

besluit te nemen dat in jouw voordeel was 
maar dat je tot de dag van vandaag met spijt 
vervuld laat omdat je die knoop niet hebt 
durven doorhakken?
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Van de grootste gunsten die een mens 
kan krijgen zijn de vrijheid en het vermogen 
om keuzes te maken die in het voordeel van 
de mens zijn, zonder te hoeven twijfelen of 
tegengehouden te worden door angst. 

Het tonen van moed bij het aangaan van 
uitdagingen en trotseren van tegenslagen is 
een eigenschap die zeer gewaardeerd wordt 
in een persoon. Waar nog meer waardering 
naar uitgaat, is de persoon die bereid is zijn 
fouten te erkennen en onder ogen te zien 
wanneer hij de waarheid ziet: dit is namelijk 
een enorme overwinning op zichzelf en zijn 
ego, en dit zal zeker effect hebben op zijn 
karakter.

Zoals je jezelf een kans hebt gegeven om 
de islaam te leren kennen aan de hand van 
betrouwbare informatie, zou je jezelf ook de 
kans moeten geven de informatie die je nu 
hebt gelezen te verwerken en overpeinzen. 

Als de ware schoonheid van de islaam 
duidelijk voor je is geworden en je nog meer 
wilt lezen over deze prachtige religie, is er 
altijd de mogelijkheid om meer hierover te 
lezen. Voel je ook vrij om over de voor jou 
belangrijke zaken te discussiëren en vragen 
te stellen. Belangrijk hierbij is dat je de islaam 
vanaf nu vanuit een andere invalshoek zult 
bekijken. 

313



Het is een grote eer voor ons dat je dit boek 
hebt uitgelezen. Wij hopen dan ook dat dit boek 
jou nieuwe inzichten heeft gegeven en jou heeft 
gestimuleerd nieuwe ideeën te overpeinzen en 
vragen te stellen. We kijken ernaar uit  jouw 
mening, vragen en opmerkingen te ontvangen. 
Wij zullen alle vragen en opmerkingen zeker 
met grote zorg behandelen. 

Voor meer informatie over de islaam:

Deel je ervaring 
met ons

i n f o @ m o d e r n - g u i d e . c o m

THISISLAM.net

JUST SCAN IT.!!

http://tiis.cc/qXkiVmx
http://tiis.cc/8XmZwBV
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