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Interreligieus
Jezus en Mohammed, een vergelijking
Dit is het vervolg, tevens slot van Ar-Risaalah d.d. 23/2/2012

Actueel / Maatschappij
De redactie van Ar-Risaalah
wenst de totale samenleving
- in het bijzonder de hindoe
broeders en zusters een Shubh Holi toe.

24. Alle profeten getuigden van Jezus. Handelingen 10:43
- Allah sloot een overeenkomst met alle profeten, waarbij ze getuigden van
Mohammed. Koran 3:81
25. Jezus is gekomen om leven te geven (uit geestelijke dood te doen herleven).
Joh. 10:10
- Koran 8:24 zegt dat de gelovigen (een nieuw) leven zullen krijgen als ze gehoor
170 jaar Islam in Uganda
geven aan de oproep van Mohammed.
26. Jezus zei: “Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat
Bij het herdenken van 170 jaar Islam in
uit de mond Gods uitgaat." Matth. 4:4
Uganda, prees de Ugandese president
- Koran 2: 197 zegt: “…En neem proviand mee (als je de Hadj onderneemt), en
Museveni de moslims om hun tolerantie en
de beste proviand is taqwa (Godsvrees)…”
27. Johannes de Doper was de voorloper, de wegbereider voor Jezus. Matth. 3:1- positieve bijdrage aan de samenleving. Ook
prees hij de moslims dat ze ver zijn gebleven
12
- Jezus was de voorloper, de wegbereider voor Mohammed. Koran 61:6.
van extremisme en fanatisme. In een
28. Jezus had zijn zegen en vloek uitgesproken over enkele steden. Matth. 11:20
boodschap gaf de president aan dat Uganda
- Mohammed had Syrië en Jemen gezegend, en Nadj gevloekt. (hadies # 147 en
via de Oost-Afrikaanse kust in contact kwam
214 Bukhari)
met de Arabieren rond 1840, hetgeen het
29. De farizeeën hadden met aanhangers van Herodes een moordaanslag
eerste contact van Uganda was met de
beraamd op Jezus. Daarop ging hij met zijn discipelen naar de zee. Markus 3:6-7
buitenwereld. Tot dan aanbaden de
- De stamhoofden van Mekka hadden een moordaanslag beraamd op
Ugandezen hun traditionele goden.
Mohammed. Daarop emigreerde hij met zijn vriend Aboe Bakr naar Medina.
Hoewel de Islam aldaar toen geen formele
30. Jezus zei: “Komt tot mij, allen, die vermoeid en belast zijn (met bid’ah), en ik
structuren kende zoals het Christendom die
zal u rust geven.” Matth. 11:28
- Koran 7:157 zegt dat Mohammed de mensen bevrijdt van hun lasten (bid’ah) en had, verspreidde de nieuwe religie zich snel
van de boeien (tirannie) die zij droegen...”
over het Afrikaanse land. De verspreiding
Noot: bid’ah zijn zaken die geestelijken verzinnen en doen voorkomen alsof die
ging via een informele structuur en
van God afkomstig zijn.
geschiedde door Arabische handelaren en
31. Jezus zei dat wie een goede daad doet om te worden gezien, een huichelaar
lokale predikanten.
is. Hij krijgt geen beloning meer van God. Matth. 6:1-18
- Mohammed heeft gezegd dat wie een goede daad doet om te worden gezien (of Moslims maken zo'n 14% uit van het
te worden geprezen), een polytheïst is (figuurlijk bedoeld). Hij krijgt geen beloning overwegend Christelijk land, dat 32 miljoen
mensen telt.
meer van Allah. (hadies # 2985 Muslim, zie ook Koran, hfdst. 107)
32. Jezus zal op de Oordeelsdag zijn volgelingen die bid’ah (nieuwigheden)
Risaalah TV
introduceerden van hem wegjagen. Matth. 7:21-23
- Mohammed zal op de Oordeelsdag zijn volgelingen die bid’ah introduceerden
van hem wegjagen. Hadies Bukhari en Muslim
Paradise found!
33. Matth. 21:1-17 gaat over de grootse intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij ging
Documentaire over
de tempel binnen en joeg eenieder weg die het tot een ‘rovershol’ had gemaakt.
Islamitische architectuur
- Na 10 jaar weg te zijn geweest van Mekka ging Mohammed die stad binnen met
een leger van 10.000 man. Hij zuiverde de Ka’bah van alle afgodsbeelden.
Risaalah TV zendt in twee delen
34. Toen Jezus aan het kruis hing, riep hij: “Vader, vergeef hun, want ze weten
de documentaire ‘Paradise found’
niet wat ze doen.” Lukas 23:34
uit, en wel op de zondagen 4 en
- Toen Mohammed in de stad Taïf ging prediken, werd hij bekogeld met stenen en
weggejaagd. De Profeet bad als volgt: “O Allah, vergeef mijn volk, want ze weten
11 maart. De documentaire toont
niet wat ze doen.” (biografie Mohammed)
de Islamitische bijdrage aan
35. Jezus ging met enkele discipelen op een hoge berg en daar verschenen
Westerse kunst en cultuur.
Mozes en Elia, die met hem spraken. Matth. 17:1-9
De presentator maakt samen met
- Tijdens de Hemelreis ontmoette Mohammed alle profeten in de tempel van
een cameraploeg een reis van Centraal-Azië
Salomo in Jeruzalem. (verhaal Mi’radj)
naar het Midden-Oosten en verder. Hij toont
36. Toen Jezus zei dat mensen zijn lichaam en bloed moesten 'nuttigen', keerden
een wereld van inspirerende architectuur en
velen hem de rug toe. Joh. 6:48-66.
een spectaculaire Islamitische kunst-erfenis,
- Toen Mohammed vertelde over zijn nachtelijke Hemelreis werden enkele
zoals het Iraanse Isfahan, de Indiase Taj
moslims afvallig. (verhaal Mi’radj)
37. Jezus wordt de (veel)geliefde van God genoemd. Matth. 6:17
Mahal en de rijke artistieke historie van
- Mohammed wordt habieb Allah genoemd, de (veel)geliefde van Allah.
Istanbul (Turkije). Een documentaire die
38. Jezus zei: “Wie niet met mij is, is tegen mij…” Matth. 12:30
zeker een lust voor het oog mag worden
Mohammed heeft gezegd: “...Wie niet houdt van mijn soennah (levenswijze),
genoemd!
behoort niet tot mij.” (Hadies # 5063 Bukhari)
39. Jezus onderging een transfiguratie en zijn gezicht straalde als de zon. Matth.
- Uitzendtijd: zo. 4 en 11 maart
17:2
- Kanaal 5, RBN TV (Nickerie kanaal 9)
- Aboe Hoeraira vertelde dat het gezicht van Mohammed leek alsof het zonlicht
uitstraalde. (Hadies Tirmizi)
Website
40. Na de doop van Jezus kwam er een stem uit de hemel die zei:
“Dit is Mijn Zoon, de geliefde, die ik heb goedgekeurd.” Matth. 3:1617
Artikel van de week:
- Toen Mohammed na de eerste openbaring uit de grot wegrende,
Phagwa of Holi
werd hij gestopt door een stem uit de hemel die zei: “O
Mohammed, u bent de Profeet van Allah, en ik ben Gabriël.”
Lees op www.ivisep.org
(biografie Mohammed)
41. In 1 Petrus 2:21 staat dat Jezus een (rol)model is wiens
- Ar-Risaalah krant gemist?
voetstappen men nauwgezet moet volgen.
- Vorige editie van Risaalah TV gemist?
- Koran 33:21 zegt: “Waarlijk, Allah’s Profeet is voor jullie een
Download op www.ivisep.org
prachtig voorbeeld…”
42. Jezus is zondeloos. 1 Petrus 2:22
Wilt u op de hoogte blijven van onze updates?
- Mohammed is ma’soem, zondeloos. Koran 3:161; 21:25-27
43. Jezus zei: “…het is gemakkelijker voor een kameel om door
Zoek naar ‘ivisep’ op Facebook en ‘like’ ons!
het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk
van God binnen te gaan.” Matth. 19:24
- Koran 7:40 zegt: “Waarlijk, degenen die Onze (Koran)verzen
loochenen... zij zullen het Paradijs niet binnengaan, totdat de
kameel door het oog van de naald gaat...”
44. Jezus zei dat wie een (huwelijks)feest geeft, niet alleen de
rijken moet uitnodigen, maar ook de armen en mensen met
lichamelijke beperkingen. Lukas 14:12-14
- Mohammed heeft een huwelijksfeest waarbij alleen de rijken
worden uitgenodigd en de armen worden uitgesloten, bestempeld
als een erg slecht feest. (hadies Bukhari)
45. De komst van Jezus was voorspeld in het Oude Testament.
Zie bijv. hele 53ste hoofdstuk van Jesaja.
- De komst van Mohammed was voorspeld in het Oude en
Nieuwe Testament. Koran 7:157
Hallelujah – Prijs God! Alhamdoe liellah – Prijs Allah! A. Jhawnie

Spiritueel / Religieus
Onze medemensen veroordelen
Mensen hebben vaak de slechte gewoonte om
daden van anderen te beoordelen zonder de
intenties achter die daden te kennen. Op basis
hiervan kunnen we anderen gaan haten, en zelfs hun
reputatie schaden door een andere slechte
gewoonte toe te passen, namelijk roddelen.
De Koran geeft ons diverse voorbeelden waaruit we
kunnen leren dat het veroordelen van anderen, zonder
de motivaties van hun daden te kennen, moet worden
vermeden. In feite is het oordelen over anderen slechts
aan Allah voorbehouden, en om in vrede met onze
medemensen te leven, zou het beter zijn om hen niet op
iedere daad te beoordelen of veroordelen. Natuurlijk
kunnen we wel trachten hun bij te staan en te adviseren,
als we zien dat ze een duidelijk verkeerde daad begaan.
Hieronder een voorbeeld uit de Koran (verzen 18:6582), genomen uit het leven van Mozes, waaruit we wijze
lessen over oordelen en leiding kunnen halen.
"Toen vonden zij (Mozes en zijn bediende) een van
Onze dienaren die Wij van Onze genade hadden
geschonken en die Wij kennis van Onszelf hadden
bijgebracht. Mozes zei tegen hem: Mag ik jou volgen,
zodat jij mij kunt leren van het goede dat jou is
bijgebracht?
Hij zei: Jij zal geen geduld met mij hebben. En hoe kan
jij geduld hebben met datgene waar jij geen brede
kennis van hebt?
(Mozes) zei: Wanneer het Allah behaagt, zal jij zien dat
ik geduldig ben, noch zal ik ergens ongehoorzaam in
zijn.
Hij zei: Wanneer jij mij wilt volgen, stel mij dan nergens
vragen over totdat ik er zelf met jou over spreek.
Dus trokken zij verder totdat, toen zij aan boord van een
boot gingen, hij er een gat in maakte. (Mozes) zei: Heb
jij er een gat in gemaakt om zo haar inzittenden te
verdrinken? Jij hebt waarlijk een vreselijke daad
begaan.
Hij zei: Heb ik niet gezegd dat jij geen geduld met mij
zou hebben?
Hij zei: Beschuldig mij niet om wat ik vergat, en wees
niet te streng voor mij om wat ik deed.
Dus trokken zij verder totdat, toen zij een jongen
tegenkwamen, hij deze doodde. (Mozes) zei: Heb jij een
onschuldig persoon gedood, onschuldig aan de dood
van een ander? Jij hebt zeker een gruwelijke daad
begaan.
Hij zei: Heb ik jou niet gezegd dat jij geen geduld met mij
zou hebben?
Hij zei: Wanneer ik jou hierna nog eenmaal ergens naar
vraag, blijf dan niet langer in mijn gezelschap. Jij zal
hiervoor dan inderdaad een excuus hebben.
Dus trokken zij verder totdat, toen zij de mensen van
een stad benaderden, zij deze mensen om voedsel
vroegen, maar zij weigerden om hen als gasten te
ontvangen. Toen vonden zij er een muur die op het punt
stond om te vallen, dus repareerde hij deze.
(Mozes) zei: Als jij het gewild had, had jij je hiervoor
kunnen laten belonen.
Hij zei: Dit is het moment waarop onze wegen
scheiden. Nu zal ik jou vertellen wat het belang is
geweest van datgene waar jij geen geduld voor kon
opbrengen.
Wat betreft de boot, deze behoorde toe aan arme
mensen die werken op de rivier, en het was mijn
bedoeling er schade aan toe te brengen, want achter
hen was een koning die iedere boot met geweld in
beslag nam.
En wat betreft de jongen, zijn ouders waren gelovigen
en Wij vreesden dat hij hen zou betrekken bij kwade
daden en ongeloof. 81 En het was Onze bedoeling dat
hun Heer aan hen in zijn plaats een betere zou geven,
zuiverder en dichter bij genade.
En wat betreft de muur, hij behoorde toe aan twee
weesjongens uit de stad, en eronder lag een schat die
hen toebehoorde, en hun vader was een rechtschapen
man geweest. Dus wilde jouw Heer dat zij hun
meerderjarigheid zouden bereiken en hun schat eruit
zouden nemen — een genade van jouw Heer — en ik
deed dit niet uit eigen beweging. Dit is de betekenis
van datgene waar jij geen geduld voor kon opbrengen."

