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Actueel / Maatschappij
Amerikaanse presidenten over de Islam
Barack Obama
“Islam is altijd een deel geweest van Amerika's verhaal en
sinds ons bestaan hebben Amerikaanse moslims de V.S.
verrijkt.” ... “Islam heeft in woord en daad de
mogelijkheden van religieuze tolerantie en raciale
gelijkheid aangetoond.” (2009)
George W. Bush
“Hier in de V.S. leveren onze moslim landgenoten grote
bijdragen op het gebied van handel, wetenschap, recht,

Spiritueel
Heb uw vijanden lief!
Religie / Filosofie
Capita selecta
Zeespiegelstijging, een samenvatting
- ‘Alarmfase geel’ (verhoogd risico): opwarming van het
oceaanwater. Koran 81:6 zegt: “En wanneer de zeeën
tot koken gebracht worden.”
- ‘Alarmfase oranje’ (hoog risico): stijging zeespiegel als
gevolg van het smelten van ijs. Koran 52:6 luidt: “En
(Ik, Allah, zweer bij) de gezwollen zee.”
- ‘Alarmfase rood’ (hoogste risico): de oceanen zullen
buiten hun oevers treden. Koran 82:3 verklaart: “En
wanneer de zeeën overstromen.”
Koran, Alfalife, Freud en Plato
Onderstaand een vergelijking inzake indeling van de
ziels- of persoonlijkheidsstructuur van de mens.
Volgens de Koran
1. An-nafs al-ammaarah (tot het kwade neigende ziel,
Koran 12:53)
2. An-nafs al-lawwaamah (zichzelf beschuldigende ziel,
Koran 75:2)
3. An-nafs al-moetma-iennah (ziel in volkomen rust,
Koran 89:30)
Volgens Maarten Kwast van www.alfalife.nl
1. Het oppervlakkige ik (ziel met vele maskers)
2. Het authentieke ik (ziel met één masker)
3. Het observerende ik (het verlichte ik)

Koran
"Het goede en het slechte zijn niet aan elkaar gelijk.
Weer (het kwade) af met wat het beste is, en zie! degene
die vijandig tegenover jou staat, zal zijn als ware hij een
boezemvriend." (41:34)
Bijbel
"Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste
liefhebben, en uw vijand zult gij haten. Maar ik zeg u:
Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet
goed aan hen, die u haten; en bidt voor degenen, die u
geweld doen, en die u vervolgen." (Mattheus 5:43-44)
Citaat uit Martin Luther King Jr's speech,
"Loving Your Enemies"
"Er is een reden waarom ik denk dat Jezus zegt: ‘Hebt
uw vijanden lief.’ Die reden is dat liefde een grote
verlossende kracht heeft. En die kracht heeft de
mogelijkheid uiteindelijk mensen te transformeren.
Blijf daarom vriendelijk tegen zulke personen. Blijf hun
liefhebben; ze zullen die liefde niet lang kunnen
weerstaan. In het begin zullen ze op verschillende
manieren reageren. Soms met gevoelens van schuld, en
soms zullen ze je in die periode wat meer gaan haten,
maar blijf ze liefhebben. En door de kracht van de liefde
zullen ze uiteindelijk toegeven.
Dat is liefde. Het is verlossend, en daarom zegt Jezus:
heb lief. Er is iets in liefde dat opbouwt en creatief is. En
er is iets in haat dat neerhaalt en destructief is. Dus heb
uw vijanden lief."

1. Het Es (de irrationele ziel)
2. Het Ego (de rationele ziel)
3. Het Superego (de supermorele ziel)
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Artikel van de week:

Het mensbeeld volgens de Koran

Een moslim man en vrouw in Suriname sluiten een
nikaah (moslimhuwelijk) en laten die niet inschrijven bij
de Burgerlijke Stand, omdat ze vinden, denken, voelen
en zeggen dat ze getrouwd zijn in de ogen van Allah.
- Stel de man komt eerst te overlijden. Allah zegt in de
Koran 4:12 dat de vrouw dan aanspraak maakt op 25%
van zijn nalatenschap.
- Stel de vrouw komt eerst te overlijden. Allah zegt in
de Koran 4:12 dat de man dan aanspraak maakt op
50% van haar nalatenschap.
De vraag is: Welke persoon of instantie is de
vertegenwoordiger van Allah in Suriname tot wie de
vrouw of de man in kwestie zich moet wenden om
haar of zijn legitieme portie, rechtmatige aandeel te
verkrijgen of op te eisen?
Bovengenoemde casus is op 21 feb. 2014 voorgelegd
aan de Madjlies Moesliemien Suriname.
Ahmad Jhawnie

George H.W. Bush
“Ik ben geen student in religie, maar ik kan niets vinden in
de leerstellingen van de islam die ons tegenspreekt. In
feite zijn de principes hetzelfde; we hebben een diverse
religieuze cultuur. Vriendelijkheid, goed zijn voor de
buren, liefde, goed zorgen voor de kinderen. Al deze
dingen zitten erin. Dus is er geen anti-islam.” (1991)
Jimmy Carter
“Vanaf het begin heeft de V.S. hechte en waardevolle
banden onderhouden met de moslimwereld.” … “We
hebben het grootste respect en eerbied voor islam en
allen die het islamitische geloof belijden.” (1980)
Gerald Ford
“Gedurende bijna 200 jaren heeft onze natie haar kracht
ontleend aan de diversiteit van de mensen en hun
geloven. Die kracht is zeer versterkt door het
Islamitische religieuze erfgoed.” (1974)
Dwight Eisenhower
“De beschaving heeft veel van haar belangrijke
verworvenheden te danken aan de Islamitische wereld ...
Moslim genieën hebben veel bijgedragen aan de cultuur
van alle volkeren.” (1957)
John Adams
“De V.S. heeft in zich geen enkele vijandigheid tegen de
wetten of religie van de moslims.” (1796)
Bron: icna.org

Nederlanders massaal aan de Koran
Rotterdam - Ze zijn amper een maand bezig, maar
hebben nu naar eigen zeggen al aanvragen voor
25.000 gratis korans liggen. De wachttijd voor
levering kan dus even oplopen, zegt Jacob van der
Blom van Gratiskoran.nu.

"Voor elke anti-islamsticker die Geert Wilders uitdeelt,
verspreiden wij een koran", vertelde Van der Blom.
Bron: gelderlander.nl

Volgens Plato, Griekse filosoof 427-347 v. Chr.
1. Het begerende zielsdeel (de genotzuchtige ziel)
2. Het strevende zielsdeel (zichzelf beschermende ziel)
3. Het kennende zielsdeel (de ziel met veel deugden
en wijsheid)

Een casus

Bill Clinton
“Amerikanen weten dat de traditionele waarden van de
islam, namelijk toewijding aan geloof en goede werken,
evenals toewijding aan het gezin en de maatschappij, in
harmonie zijn met de beste Amerikaanse idealen.” (1994)

De stichting Ontdek Islam begon de koranactie om
Nederlanders kennis te laten maken met het geloof
en als tegengeluid tegen de anti-islamsticker van
Geert Wilders, die onlangs door de PVV werd
uitgebracht.

Volgens Sigmund Freud, neuroloog, 1856-1939

Noot: iedere stap van de eerste fase naar de volgende
fasen zal gepaard gaan met enorm veel innerlijke strijd
(jihad).

medicijnen en onderwijs, evenals op andere gebieden. Ze
houden onze idealen van vrijheid en gerechtigheid hoog.”
… “Islam inspireert ontelbare mensen om te leven met
eerlijkheid, integriteit en moraliteit hoog in het vaandel.”
(2002)
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Prins Charles bezoekt
Janadriyah festival in Riyadh
Het jaarlijkse Janadriyah festival m.b.t. Erfgoed en
Cultuur dat in Riyadh (Saudi-Arabië) werrd gehouden
van 12 t/m 28 februari, is een showcase voor
ambachten uit heel het Koninkrijk. Het toont de
culturele tradities die dit grote land verenigen, terwijl
het ook de regionale verschillen toont die aan diverse
gebieden in het koninkrijk hun bepaalde kenmerken
geven.
Het festival omvat o.a.
regionale architectuur,
ambacht, markten en
dansen. Er zijn ook
folkloristische muzikale
optredens die worden
beïnvloed door
bedoeïenen en
buitenlandse pelgrims.
Het festival begint
meestal met traditionele
kamelenraces.
De Britse prins Charles
bezocht dit jaar het
festival, gehuld in
traditionele kledij (zie foto).

