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Actueel

Spiritueel

Verruiming vrijheid van meningsuiting in Nederland?

Joods gebed voor de kinderen van Gaza

Mark Rutte van de VVD vindt dat bepaalde beperkingen aan de vrijheid van
meningsuiting, zoals godslastering, moeten verdwijnen. Iedereen moet kunnen zeggen
wat hij wil, vindt hij, zolang niet wordt aangezet tot geweld tegen personen of hun
bezittingen. De Nederlandse premier Balkenende voelt hier niet veel voor. Volgens hem
zou zo’n besluit verstrekkende gevolgen kunnen hebben; zo zouden antisemitische
uitlatingen en het ontkennen van de holocaust dan niet meer strafbaar zijn.
Het is denkbaar dat met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting in Nederland de
Islam vaker in een kwaad daglicht zal komen te staan. Kwaadwillenden zullen immers niet
meer vervolgd kunnen worden als zij allerlei verkeerde informatie over de Islam via de
media naar buiten brengen (denk aan Geert Wilders, Theo van Gogh, Pim Fortuyn, Hirsi
Ali, etc.) Ons inziens is het daarom beter om de vrijheid van meningsuiting nog altijd in te
perken middels wettelijke regelingen, totdat “men” heeft getoond op een waardige en
verantwoorde wijze met deze vrijheid te kunnen omgaan.

Moslims en yoga
Islamgeleerden in India hebben verklaard dat ze geen bezwaar zien dat Moslims aan yoga
doen. Deze verklaring is tegengesteld aan de visie van geleerden in Maleisië, die yoga
verboden hebben verklaard voor Moslims. Volgens de
Indiase Moslimgeleerden is het niet nodig dat de
Islamitische "yogi's" mantra's uitspreken die een specifieke
Hindoebetekenis hebben. "Yoga is een goede vorm van
oefening. Sommige woorden die bij de oefeningen worden
uitgesproken hoeven de Moslims niet uit te spreken; ze
kunnen in plaats daarvan Koranverzen reciteren, Allah
verheerlijken of stilblijven", aldus Maulana Abdul Khaliq
Madrasi. Hij zei dat hij de kwestie had besproken met yoga experts en zij hebben hem
verteld dat het reciteren van mantra's geen voorschrift is bij het beoefenen van yoga.
Indonesische Islamgeleerden hebben een soortgelijke visie verkondigd. Indien yoga
gepaard gaat met het opzeggen van teksten uit Hindoegeschriften, wordt het afgeraden,
maar het wordt de Indonesische Moslims wel toegestaan om yoga te doen als vorm van
sport of fysieke oefening. De Indonesische professor Utang Ranuwijaya zegt hierover dat
slechts die activiteiten worden verboden, die Islamitische waarden in gevaar kunnen
brengen. Zolang yoga om redenen van gezondheid wordt beoefend, is er volgens hem
niks mis mee.

Maatschappij
Help Darfur!
Gaarne willen wij enkele op- en
aanmerkingen
plaatsen
bij
de
eenzijdige ophef onder Moslims
wereldwijd
inzake
het
recente
Palestijns-Israëlische conflict.
1. Er wordt niet gerept over de
‘vuurpijlen’ die Hamas al jaren afvuurt
op Israël. Kennelijk is dit conform het
Handvest van de V(erdeelde) N(aties)?
2. De grote aantallen burgerslachtoffers
komen op conto van Hamas die haar
militaire infrastructuur tussen de
burgerbevolking heeft aangelegd.
Hamas lokt dood en verderf uit, en
andere landen moeten opdraaien voor
de wederopbouw. Grappig he?
3. Angstvallig wordt verzuimd te
vermelden wat de ideologie van Hamas
is, nl. totale vernietiging van Israël en
onderhandeling
over
Palestina
uitgesloten.
4. Een oorverdovende stilte valt te
bespeuren onder Moslims inzake
moorden, verkrachtingen, plunderingen
etc. die vredelievende Moslims plegen
onder Moslims en niet-Moslims in
Darfur. Maar als het om Palestijnen
gaat, springen ze op alsof ze gebeten
zijn door wespen. Wellicht zijn de
Palestijnen superieur aan de Darfuri's?
5. Intussen bereiden Jordaanse
parlementariërs plannen voor om Israël
aan te klagen bij diverse internationale
organisaties wegens genocide. Goeie
zaak. Maar ze moeten tegelijk ook
president Omar al-Bashir van Sudan
aanklagen voor genocide in Darfur.
Anders is het huichelarij tot op het bot!
Ahmad Jhawnie

Risaalah T.V.
Documentaire Malcolm X

"Als er ooit een tijd bestond waarin gebed onontbeerlijk was, dan is het wel
deze tijd.
Als er ooit een verlaten gebied bestond, dan is Gaza dat gebied.
O Heer, Gij Die de Schepper bent van alle kinderen, hoor ons gebed op deze
dag van vervloeking. God, Die wij Gezegend noemen, laat Uw aangezicht
lichten over de kinderen van Gaza, zodat zij uw zegeningen, uw
bescherming, uw licht en uw warmte mogen ervaren, nu er om hen heen
enkel duisternis en rook is, en snijdende kou die hen in zijn greep houdt.
Almachtige, Gij Die uitzonderlijke dingen doet, die wij wonderen noemen,
maak een uitzondering voor de kinderen van Gaza. Bescherm hen tegen ons
en tegen zich zelf. Spaar hen. Genees hen. Breng ze in veiligheid. Verlos
hen van honger en gruwelen, van woede
en verdriet. Verlos hen van ons, en van
zichzelf.
Geef hen hun jeugd terug, die hen
afgenomen werd; de belofte bij hun
geboorte, dat zij iets van de hemel
zouden smaken.
Herinner ons, o Heer, aan de kleine
jongen Ismaël, de vader van alle
kinderen in Gaza. Hoe hij, Ismaël, zonder
water werd achtergelaten in de woestijn van Bersheba, om te sterven. Hoe
zijn situatie zo hopeloos was, dat zijn eigen moeder het niet kon verdragen
om het leven langzaam uit hem weg te zien vloeien.
Wees die Heer, God van onze voorvader Ismaël, die zijn roep om hulp
hoorde en een engel zond om zijn moeder Hagar te troosten.
Wees de Heer die Ismaël te hulp kwam, die dag en alle dagen daarna. Wees
die God, de Barmhartige, die op die dag Hagars ogen opende en haar de
waterbron liet zien, zodat ze de kleine Ismaël te drinken kon geven en zijn
leven kon redden.
Allah, die wij Elohim noemen, Gij die leven geeft, Gij
die weet hoe waardevol en kwetsbaar elk leven is,
stuur Uw engelen naar deze kinderen. Red hen, de
kinderen van deze zo prachtige en zo vervloekte
Gaza-streek.

Malcolm X (1925-1965 )was een van de
A m e r i k a a n s e In deze dagen, nu de verwarring, woede en rouw die
voormannen
en ‘oorlog’ wordt genoemd onze harten samenknijpt en
woordvoerders van met littekens overdekt, roepen wij tot U, God, Wiens
de Nation of Islam, naam Vrede is:
een religieuze en
politieke beweging. Zegen deze kinderen, bescherm hen tegen het kwaad.
Hij was oprichter Zie hen aan, o God. Laat hen, alsof het de eerste keer
van
Muslim zou zijn, uw licht, uw goedheid en uw overstelpende
Mosque, Inc. en de genade zien.
Organization of Afro-American Unity. Zijn
"achternaam" X is een verwijzing naar het Laat hen uw aangezicht zien, O God.
verleden van de Afro-Amerikanen die als slaven En, alsof het voor het eerst zou zijn, geef hen vrede.
naar Amerika kwamen. De X duidt pijnlijk op het
verlies van naam en identiteit.
Met dank aan Rabbi Levi Weiman-Kelman van Kol HaNeshama, Jeruzalem
In 1946 werd Malcolm veroordeeld tot een
gevangenisstraf van acht tot tien jaar wegens
Rond 1963 ontstonden er spanningen binnen de Nation of
inbraak, vuurwapenbezit en diefstal. In 1948 werd hij door een Islam; de populariteit van Malcolm wekte afgunst van Elijah
medegevange bekeerd tot de leerstellingen van de Nation of Muhammad en andere voormannen van de organisatie.
Islam. De Nation of Islam omschrijft zichzelf als een militante Malcolm kwam op gegeven moment in contact met
Islamitische groep die stelt dat de meeste Afrikanen Moslims verschillende Soennitische Moslims, die hem aanmoedigden
waren voor ze gevangen en afgevoerd werden naar Amerika. zich te verdiepen in hun manier van geloven. Al snel bekeerde
Ze verkondigen dat alle Afro-Amerikanen zich moeten bekeren hij zich tot de Soennitische Islam, wat leidde tot het maken van
om zo terug te keren naar hun gestolen erfgoed.
de Hadj. In Mekka kwam hij tot inkeer omtrent zijn idee van
zwarte
suprematie
en
vrijwillige
segregatie
uit
de
Amerikaanse
samenleving. De Islam predikt namelijk
raciale gelijkheid.
Op 21 februari 1965, in Manhattan's
Audubon Ballroom, was Malcolm net
begonnen aan een speech toen er een
strubbeling ontstond in de groep
toehoorders. Toen Malcolms lijfwachten
het probeerden te sussen, kwam een
Afro-Amerikaanse man naar voren
gerend en schoot Malcolm in de borst.
Twee andere mannen volgden de eerste
en vuurden met pistolen op Malcolm.
Risaalah TV zendt op 8 en 15 februari
een documentaire uit over Malcolm X.
Kijken dus!
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