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Maatschappij
Strikte scheiding Kerk en Staat?
Scheiding van Kerk en Staat kan in het kort worden
omschreven als een samenleving waarin religies en de
regering geen bindende invloed op elkaar mogen
uitoefenen. Redenen hiervoor kunnen zijn om de Staat
een objectieve positie te bieden tegenover alle religies, en
bescherming van alle religies ten opzichte van elkaar
zodat geen enkele de overhand krijgt over een andere. De
scheiding van Kerk en Staat verzekert burgers bijv. ervan
dat zij door overheidsfunctionarissen geen religieuze
visies opgelegd kunnen krijgen, ook kunnen bijv.
leerkrachten op openbare scholen niet zomaar hun
religieuze voorkeur opdringen aan de
leerlingen.
Maar kunnen we zwart-wit stellen dat
godsdiensten en de Staat volledig
gescheiden van elkaar moeten
opereren? Deze “zwart-wit gedachtegang” kan taferelen opleveren zoals
we de afgelopen jaren in diverse
landen hebben gezien, zoals het
verwijderen van kruisbeelden van
Belgische gerechtsgebouwen (2001),
het verwijderen van een monument
met de Tien Geboden van een
gerechtsgebouw in Alabama (2003),
het
verbieden
van
religieuze
symbolen op Franse scholen (2004), etc.
Hoe zouden we moeten omgaan met een kerk, die een
openbare school bijstaat bij het herstellen van hun
watervoorziening, zoals recent is gebeurd? Moeten we dat
verbieden omdat het een inmenging van de Kerk is in
Staatszaken? Hoe gaan we om met de nationale
religieuze feestdagen die van Overheidswege zijn
vastgesteld? Hoe gaan we om met de eedsformule “Zo
waarlijk helpe mij God Almachtig” die hoogwaardigheidsbekleders bij het aanvaarden van hun ambt uitspreken?
Hoe gaan we om met de openingszin van ons volkslied,
“God zij met ons Suriname”? Hoe zit het met de subsidie
van de Overheid aan religieuze organisaties? Past dat
alles wel binnen de visie van de scheiding van Staat en
godsdienst?
Als we een strikte scheiding van Kerk en Staat zouden
voorstaan, mogen hoogwaardigheidsbekleders dan geen
normen en waarden uit hun religieuze overtuiging
toepassen bij het uitoefenen van hun functie? Of is het
juist aan te bevelen dat deze spirituele, door God
ingegeven normen en waarden de basis vormen van hun
denken en handelen? Niet zo lang geleden is een
incestpleger, die ter zitting zijn daad heeft bekend, na
pleidooi van de advocaat in vrijheid gesteld vanwege een

vormfout. Wetende dat haar cliënt schuldig is, heeft die
advocaat van mazen in de wet gebruik gemaakt om de
incestpleger vrij te krijgen. Zulke mazen kunnen alleen
maar worden gedicht door normen, waarden, moraal en
fatsoen toe te passen, en godsdiensten bieden alle
mogelijkheden daartoe.
Ook de Islam bevat heel wat adviezen aan overheidsfunctionarissen om op een verantwoorde wijze hun taken uit te
voeren. Zo stelt vers 4:58 uit de Koran dat regeermacht
slechts dient te worden toevertrouwd aan de meest
capabele personen: “God verplicht jullie om verantwoordelijkheden over te dragen aan degenen die ze
waardig zijn.” Verder
was de regeervisie van
Abu Bakr, de eerste
regeerder na de Profeet
Mohammed
(vzmh),
naar zijn onderdanen toe
als volgt: “Help me als ik
juist handel en corrigeer
me als ik de verkeerde
kant opga. Gehoorzaam
me zolang ik God en Zijn
Boodschapper gehoorzaam, en zo niet, heb ik
geen recht op jullie
gehoorzaamheid.”
We merken dat de kwestie “scheiding van Kerk en Staat”
niet zo eenvoudig is als men in eerste instantie zou
denken. Enige nuancering is zeker op zijn plaats; waar
godsdiensten en de Staat elkaar kunnen ondersteunen,
moet de mogelijkheid zeker worden opengelaten. Want als
religies de Overheid kunnen ondersteunen in het
tegengaan van armoede, misdaad, aids, tienerzwangerschappen, drugsmisbruik en dergelijke, waarom niet?
Maar in gevallen waar een samengaan van Staat en
religie tot religieuze conflicten zou kunnen leiden, dient
voorzichtig te worden gehandeld.
Religieuze organisaties kunnen dus enerzijds een
ondersteuning vormen bij de uitvoering van het
regeerbeleid op diverse gebieden, en anderzijds kunnen
spirituele normen en waarden een ondersteuning vormen
voor o.a. individuen die een openbaar ambt bekleden, om
zulks naar eer en geweten te doen. Zolang religieuze
normen en waarden op een positieve manier worden
toegepast naar de gehele samenleving toe (bijv. via
adviserende organen zoals de Interreligieuze Raad in
Suriname, IRIS), is zulks zeker aan te bevelen. Dat
regeerders, dan wel politici echter hun religieuze
overtuigingen opleggen aan andersdenkenden, of dat de
Staat een bepaalde godsdienst zou voortrekken boven
andere, is uiteraard niet toelaatbaar.

Religieus
Islam in een notendop
De Islam kan in 3 zaken worden samengevat.
1. Geloof in Allah, de Schepper en Onderhouder van het
heelal.
2. Geloof in wahie, Goddelijke openbaringen aan mensprofeten, en hoe die openbaringen in praktijk te brengen
voor het inrichten van het leven van de mens.
3. Geloof in aagirah, het hiernamaals c.q. in de Opstanding
om verantwoording af te leggen door de mens van zijn
daden, woorden en gedachten.
Het bovenstaande is te vinden in de Koran, 2:1-5:
In naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest
Genadevolle.
1. Alif Laam Miem (Allah weet de betekenis hiervan het
beste).
2. Dit Boek (de Koran), daaraan is geen twijfel (dat het
van Allah afkomstig is), een richtsnoer (gids; handboek)
voor de godvrezenden (en die zijn),
3. Degenen die in het ongeziene (Allah) geloven en de
solaat (het gebed) onderhouden en die uitgeven
(verplichte armenbelasting en aalmoezen) van hetgeen
Wij hun hebben geschonken (aan rijkdom).
In dit vers maakt Allah korte metten met atheïsme en
agnosticisme. Om het geloof in Allah en de liefde voor
Hem levendig te houden, heeft Hij de verplichte
gebeden, 5x daags, ingesteld.
4. En degenen die geloven in hetgeen u (Mohammed)
is geopenbaard (de Koran) en (geloven) in hetgeen

(heilige Boeken) vóór u (Mohammed) is geopenbaard (aan
bijv. Abraham; Mozes; David: Jezus), en een standvastig
(rotsvast) vertrouwen hebben in dat wat komen zal (het
Hiernamaals).
De godsdienst van alle profeten is Islam, onderwerping aan
de wil van Allah. Bijvoorbeeld, de Profeet Jezus (vzmh)
heeft gezegd: “Mijn voedsel is om de wil van God te doen.”
5. Deze (zij die aan bovenstaande vereisten voldoen) zijn
het, die de leiding (Islam) van hun Heer volgen en dezen
zullen slagen (succes in deze wereld en in het
hiernamaals).
De Profeet Mohammed (vzmh) heeft geadviseerd om na de
begrafenis van een Moslim aan de hoofdzijde van de
overledene hoofdstuk 2:1-5 en aan de voetzijde hoofdstuk
2:285-286 te reciteren.
Ahmad Jhawnie

Spiritueel
Hemelvaart
De Miraadj, de hemelvaart van de Heilige Profeet
Mohammed (vzmh), vond plaats op de 27ste nacht
van de Islamitische maand Radjab, dit jaar herdacht
rond 20 juli. Men treft sinds de vroege Islamhistorie
verschillen aan in de vorm ervan. De verschillende
meningen over de vorm van deze hemelreis zijn:
1. dat de Profeet Mohammed lichamelijk werd
meegevoerd vanuit de heilige moskee te Mekka naar
de moskee te Jeruzalem en van daaruit de lucht in
naar de hemelen;
2. dat hij lichamelijk werd meegevoerd vanuit de
heilige moskee te Mekka naar de moskee te
Jeruzalem en dat vandaar uit slechts zijn geest naar
de hemelen opsteeg; m.a.w. deels een stoffelijke,
deels een geestelijke reis;
3. dat de hele gebeurtenis van het meevoeren vanuit
de heilige moskee te Mekka naar de moskee te
Jeruzalem en vervolgens naar de hemelen een
visioen was in wakende toestand, zonder dat er
sprake was van verplaatsing van het lichaam;
4. dat de gehele gebeurtenis aan de Profeet getoond
werd in de vorm van een droom of visioen.
Het moet duidelijk zijn dat het aanhangen van welke
van deze vier meningen dan ook van geen enkele
invloed is op iemands geloof als een Moslim,
aangezien de aanhangers van ieder van deze
meningen hun visie baseren op de Koran en
verslagen van de metgezellen van de Profeet.
Sommige overleveringen beschrijven deze hemelreis
in detail. Als we echter de Miraadj beschouwen als
een fysieke reis, zonder de spirituele betekenis
erachter te begrijpen, verliest het zijn werkelijke
waarde voor de Moslims. Wij zullen daarom trachten
deze verborgen waarden uit te leggen.
1. Het openen van de borstkas van de Profeet en het
plaatsen van geloof en wijsheid daarin door de engel
Gabriël duidt erop, dat het hart van de Profeet
gezuiverd werd van alle lagere gevoelens en dat aan
hem en zijn gemeenschap geloof en wijsheid werden
geschonken.
2. Het reizen door de Profeet op de Boeraaq (soort
van 'hemeldier') met grote snelheid wijst erop dat de
religie van de Islam zich zeer snel zal verspreiden. De
geschiedenis getuigt ervan, dat de Islam zich veel
sneller heeft verspreid dan enige andere religie.
3. Het opstijgen naar de hemelen en het ontmoeten
van de oude profeten duidt op de grote hoogten die
de Moslims zouden aandoen, en dat alle profeten
onderdeel zijn van één plan en waren opgewekt om
de mensheid naar één doel te leiden, namelijk het
spiritueel ‘opstijgen’ naar grote hoogten.
4. Het leiden van de gebeden van de andere profeten
door Mohammed is een aanwijzing van de
beëindiging van het Profeetschap.
5. Het bereiken van de verste lotusboom door de
Profeet is een profetie van het instellen van een
nieuwe wereldorde, de Islam. De wortels van de boom
wijzen op het stevige fundament van deze nieuwe
orde, en de takken duiden op de leringen van de
Islam, die op ordelijke wijze met elkaar zijn
verbonden.
6. Het instellen van het gebed, 5x per dag, gebeurde
tijdens de hemelreis van de Heilige Profeet. Het
gebed is volgens een overlevering van de Profeet de
Miraadj van de gelovige, en dus de meest
aangewezen methode voor hun spirituele verheffing.
Door deze plicht te vervullen, worden alle gelovigen
tot deelgenoot gemaakt in de spirituele hemelreis van
de Heilige Profeet. Wat een waardevolle gift aan de
Moslimgemeenschap!

Risaalah TV
Islam en de moderne samenleving
Hoe gaan we in deze moderne samenleving om
met zaken als klonen, verkering, orgaandonatie,
euthanasie, plastische chirurgie, vrouwenkwesties
en dergelijke? In de uitzending van morgen
behandelt Haroen Badloe, hoofddocent aan het
Nederlands Instituut ter Bevordering van
Islamstudies (NIBIS), deze zaken op een
gefundeerde wijze. Kijken dus!

