As-salaamu ‘alaikum
Vrede zij met u
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Actueel

Focus

VS-president Obama spreekt Moslimwereld toe
Op 6 april j.l. bracht de
Amerikaanse president
Obama
zijn
langverwachte rede tot
de Moslimwereld ten
gehore in het Turkse
parlement.
Zoals
verwacht klonk zijn
rede eerlijk, to the point
en hij ging 'moeilijke
issues' niet uit de weg.
Obama liet duidelijk
een nieuw filosofisch
en politiek standpunt
zien van de V.S. tegenover de Moslimwereld. Hij zei wat vele Moslimdenkers en -analisten al
lang hadden willen horen, namelijk “dat de V.S. niet in oorlog is met de Islam, en dat ook
nooit zal zijn.”
Ook herhaalde hij zijn commitment aan een oplossing in het Midden-Oostenconflict en hij
herinnerde zijn gehoor aan een nieuwe aanpak t.o.v. Iran.
Twee zaken in de speech van de Amerikaanse president waren significant. Ten eerste zei hij
dat relaties met de Moslimwereld niet slechts gebaseerd zullen worden op strijd tegen
terrorisme, maar op een bredere aanpak, zoals onderwijs, ontwikkeling, gezondheidszorg;
zaken waarin Amerika en de Moslimwereld kunnen samenwerken.
Ten tweede had hij het over het gebruik van geweld, waarbij hij zei: “Geweld alleen kan onze
problemen niet oplossen, en het is geen alternatief voor extremisme. De toekomst moet
behoren aan hen die creëren, niet aan hen die vernietigen. Dat is de toekomst waaraan wij
gezamenlijk moeten werken.” Hij haalde ook een oud Turks gezegde aan: “Je kan vuur niet
doven met vuur.”
Obama heeft de Moslimwereld een stevige, warme handdruk aangeboden. De bal ligt nu bij
de Moslims, en het is aan hun hoe ze met deze toenadering willen omgaan.
De speech van Obama kan o.a. worden gelezen op
www.payvand.com/news/09/apr/1066.html

Bron: islamonline.net

Afscheid professor Koningsveld
Na meer dan veertig jaar verbonden te zijn geweest aan de
Universiteit Leiden, ging prof. dr. P.S. van Koningsveld op 23 maart
j.l. met pensioen. De hoogleraar godsdienstgeschiedenis van de
Islam in West-Europa en oprichter van de opleiding Islamitische
theologie hield op die dag zijn afscheidscollege. Hij behandelde
onder meer de officiële vastlegging van de Koran in de tijd volgende
op het overlijden van de Profeet Mohammed (vzmh), de persoon
Mohammed zoals de Koran die beschrijft als spiritueel figuur en
zoals andere bronnen hem beschrijven als historische figuur, en
revisionisme in de Islamwetenschap. Koningsveld is meer dan 40
jaar verbonden geweest aan de Universiteit Leiden, sinds 1994 als
professor. Hij heeft gedurende zijn loopbaan veel invloed gehad op
Nederlandse studenten, maar ook op studenten van diverse
Islamitische landen.

Professor dr.
P.S. van Koningsveld

Risaalah TV

De dienaren van Allah

Risaalah TV zond in de periode 21 december
2008 - 1 februari 2009 j.l. in zeven delen een
documentaire
uit
onder
de
noemer
“Wetenschappelijke wonderen uit de Koran”.
Vanwege de vele positieve reacties op deze
documentaire zal op zondag 19 april a.s. een
nieuwe reeks wetenschappelijke programma’s
worden vertoond onder de noemer “For man
of
understanding”,
steeds
op
de
zondagochtend rond 9 uur via RBN TV. Wij
danken de kijkers voor hun positieve en
opbouwende reacties op de programma’s en
wensen hen ook in de komende edities veel
leerrijk kijk- en luisterplezier toe.

Ahmad Jhawnie

De Indiase music director
en zanger A.R. Rahman is
wereldberoemd. Hij bracht
een revolutie teweeg in de
Bollywood
muziek.
Onlangs won hij - als
eerste Indiase componist
in de historie - in
Hollywood
de
Golden
Globe Award voor de beste A.R. Rahman (tweede van links) tijdens de
originele music score in de uitreiking van de Golden Globe Award. De
film ‘Slumdog Millionaire’ sleepte vier
film ‘Slumdog Millionaire’.
hoofdprijzen in de wacht.
Maar tijdens de Hadj in
Mina, Saudi-Arabië, had hij
in alle rust een spirituele opleving, terwijl hij uitrustte in zijn tent na de
nachtgebeden, ver van de wereld waarin hij zoveel succes bereikte.
Rahman verrichtte zijn eerste Hadj (grote bedevaart) in 2004. In 2008
ging hij voor de tweede keer, waarbij hij zijn moeder vergezelde. "Ik wilde
mijn vrouw ook meenemen, maar aangezien mijn zoon pas drie jaar oud
is, kon zij het niet maken. Als God het wil, zal ik weer eens komen, maar
dan met mijn vrouw en kinderen," zei Rahman.
Rahman benutte elk moment van zijn verblijf in Mina, Arafat en Madinah
door in gebed en meditatie God te gedenken "om zo het innerlijk te
reinigen", zoals hij zei.
Rahman zegt dat gebeden zijn (in)spanningen verzachten en hem een
gevoel van vervulling geven. "Ik ben een artiest, maar ondanks mijn
zware werkdruk sla ik nooit mijn gebeden over," zegt hij. "Ik ben zeer
punctueel in het verrichten van de vijf dagelijkse gebeden op tijd."
Over zijn bekering vertelt Rahman: "Het hele proces startte met een
aantal dromen. Dat was in 1988. Ik was in Maleisië en droomde over een
oude man die mij vroeg de Islam aan te nemen. Voor het eerst nam ik
mijn droom niet serieus, maar toen ik het verschillende keren kreeg
besprak ik het met mijn moeder. Zij moedigde mij aan om aan de roep
van de Almachtige gehoor te geven. In datzelfde jaar werd een van mijn
zussen erg ziek en ondanks de inspanningen van de familie om haar
weer gezond te krijgen, werd haar gezondheid met de dag slechter. Toen
baden we onder leiding van een Islamitisch religieus leider tot Allah,
hetgeen wonderen deed voor mijn zuster en zij werd weer beter. Zo
begon mijn reis van Dileep Kumar naar A.R. Rahman."

Spiritueel

In de Koran hoofdstuk 25:63-74 vinden we
o.a. de volgende kenmerken van de dienaren
van Allah.
1. Ze zijn bescheiden (noch arrogant noch
kruiperig).
2. Doen ‘s nachts vrijwillige gebeden (en
smeekgebeden, meditaties).
3. Zijn matig in hun uitgaven (noch
verkwistend noch gierig).
4. Stellen geen enkel schepsel (bijv. Engelen,
profeten) in welk opzicht dan ook gelijk aan /
met Allah.
5. Plegen geen moord (dan alleen bijv. uit
noodweerexces).
6. Plegen geen zinaa (overspel; ontucht);
wonen niet ongehuwd samen (zoals
ongeregistreerde nikaah e.d.).
7. Zijn standvastig in hun geloof en goede
daden, en tonen berouw voor de slechte
daden.
8. Leggen geen valse getuigenissen af.
9. Houden zich niet bezig met nutteloze zaken
en praatjes.
10. Lezen, praktiseren en verspreiden het
Woord van Allah.
11. Zijn een spiritueel leider voor hun gezin.

“Islam geeft mij vrede”
In de Indiase filmwereld is het vaak zo dat Moslimartiesten hun namen
veranderen in Hindoenamen om succesvol te zijn, maar “in mijn geval
was het juist het omgekeerde; ik veranderde mijn naam van Dileep Kumar
in Allah Rakha Rahman, en ik ben er trots op,” aldus A.R. Rahman. Deze
reis heeft, zoals hij zegt,
zijn visie op het leven
volledig veranderd.

Eens een beeldenvereerder, praat Rahman nu over de Islam als een
kenner.
Op
zijn
gezicht was afkeer te
A.R. Rahman en echtgenote Saira
zien toen hij het had
over de nalatigheid
van vele Moslims en
de splitsing tussen
hen omwille van
onbeduidende zaken.
Rahman zegt dat de
Islam een religie is
van vrede, liefde,
samenwerking
en
tolerantie. Maar door
het
gedrag
van
sommigen onder de
Moslims, wordt deze religie als intolerant en orthodox bestempeld. Hij
zegt dat het beeld van de Islam wordt bezoedeld door een kleine groep
mensen en dat de Moslims zich moeten inzetten om het
ware gelaat van hun religie aan de wereld te tonen. "We
moeten ons niet vijandig gedragen, ook niet tegenover
volgelingen van andere godsdiensten," zegt hij. "We
moeten vriendelijk zijn tegenover onze buren,
glimlachend anderen tegemoet gaan, bidden en
liefdadigheid betrachten. De Profeet Mohammed (vzmh)
heeft nimmer zijn zwaard gehanteerd om de Islam te
verspreiden; hij predikte de religie door zijn deugden,
zijn voorbeeldig gedrag, tolerantie en rechtvaardigheid.
En dit is wat we nodig hebben om in deze tijd het
verkeerde beeld van de Islam weg te nemen."
Bron: Arabnews.com

