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Offerfeest
Het jaarlijkse Offerfeest wordt dit jaar op 24
september herdacht.

liefhebberijen.

Voorts bestaat het offeren bij het Offerfeest
Het Offerfeest is een onderdeel van de jaarlijkse spiritueel gezien niet in de eerste plaats uit de
daad van het slachten van een dier of het
bedevaart te Mekka, die komende week zal
distribueren van het vlees. Het beginsel van het
plaatsvinden.
offer in de Islam heeft een diepere betekenis.
Verder is het Offerfeest een herdenking aan de
Het betekent het offeren van de offeraar zélf en
grote profeet Abraham, toen hij de opdracht van
wordt dus een uiterlijk symbool van zijn
God kreeg om zijn zoon te offeren. Toen bleek
bereidwilligheid, om zijn leven te geven en al
dat Abraham inderdaad bereid was zo’n groot
zijn belangen en begeerten voor de zaak van de
offer omwille van zijn liefde voor God te
waarheid en het welzijn van zijn medemensen
brengen, kreeg hij van de genadige God
op te offeren. Volgens de Koran is dit het
toestemming om in plaats daarvan een dier te
belangrijkste deel van het Offerfeest [3].
offeren. Dit gebeuren is eigenlijk van belang
Het dier dat geofferd wordt,
voor alle grote godsdiensten,
staat in feite voor het dierlijke
want deze verhandeling
in de mens, ofwel zijn lagere
wordt ook in het Oude
begeerten. Als een ieder zijn
Testament genoemd [1].
dierlijke verlangens zou
Abraham wordt daarom
kunnen beheersen, dan zou
gezien als de aartsvader van
het vrede op aarde zijn, want
Joden, Christenen en
het zijn deze verkeerde
Moslims, aangezien Mozes,
verlangens die onenigheid en
Jezus en Mohammed
vijandschap tussen de
allemaal in spirituele zin van
mensen brengen. En het
hem afstammen. Ook zijn er
onderdrukken van zulke
volgens sommige
verlangens is het Paradijs
Islamgeleerden grote
waard, zoals de Koran stelt in
gelijkenissen tussen Abraham
79:40-41: “Wat betreft degene die vreest voor
en de figuur Brahma uit het Hindoeïsme; twee
zijn Heer te staan en die zichzelf weerhoudt van
grote persoonlijkheden [2]. Zo bekeken is deze
lage verlangens, de Tuin is zeker het verblijf.”
dag dus eigenlijk een belangrijke gedenkdag
Het hoogste niveau van offeren bereikt men pas,
voor alle grote godsdiensten.
als men zich kan houden aan de voorwaarden
Ten derde leert het Offerfeest ons nederigheid,
die de Koran in 6:162 stelt: "Mijn gebed, mijn
want we zijn ons ervan bewust dat wij de macht
offers, mijn leven en dood zijn zeker voor Allah,
hebben om het leven van een dier te nemen,
de Heer der werelden."
maar evenzo heeft ook God de macht om ieder
moment ons leven te nemen.
Een groot deel het vlees van de offerdieren
wordt verdeeld onder armen en behoeftigen, dus
Ten vierde is het offeren van een dier een
zit er tevens een aspect van liefdadigheid in dit
symbool voor het offeren van de gehechtheid
aan materiële zaken zoals bezittingen, macht en feest.
zelfs kinderen, etc; dit helpt de moslims
oprechter te staan in het leven en zich niet te
laten afleiden door buitensporige wereldse

Ied mubarak!

Ittefaaq-ul Islam
(Surinaamse
Islamitische Organisatie) hield van 3
tot 6 september
haar 4de
jeugdkamp. 25
jongeren vanaf 7
jaar werden bijgeschoold in het
gebed en het lezen
van de Quran.
Ook werden
diëtiek, geschiedenis, cultuur en
wetenschap
behandeld.
Voedseltechnoloog
Ricky Stutgard gaf
een lezing over
essentiële
voedingsstoffen,
Adiel Kallan over
de Islamitische
spijswetten en
Anwar Alibux (AlKhemia) over Islam
en de wetenschap.
Verder waren halal
eten, zelfbeheersing, discipline,
bescheidenheid en
geduld enkele
kernwaarden die
aan de jongeren
werden bijgebracht.
Bron: Starnieuws

Voetnoten: [1] Gen. 22:2; Hebr. 11:17
[2] Zie www.ivisep.org [3] Koran 22:37

Wetenschap

Islam en wetenschap (12)
Het decimale systeem
Tellen en rekenen zijn
enkele van de belangrijkste
ontwikkelingen van de
mensheid.
Getallen zijn overal. Er zijn
door de duizenden jaren
heen honderden
rekenvormen ontwikkeld.
Getallen zijn onder andere
belangrijk voor administratie
en wetenschap, maar ook voor godsdienst en landbouw.
Landbouwers en priesters waren de eersten die
manieren zochten om de wereld in cijfers uit te drukken.
Het berekenen van regenseizoenen, dagen in een jaar,
belastingen, opbrengsten uit je oogst etc.
Van al deze honderden vormen van rekenen en tellen is
er maar een die wereldwijd wordt gebruikt. Het HindoeArabische nummer systeem, ook wel het decimale
systeem genoemd. Het getal nul is voor het eerst in het
jaar 876 gebruikt in de Chaturbhuja Mandir in Gwalior,
India. De moslim wiskundigen al-Khwarizmi en al-Kindi
schreven in hun boeken (resp. 825 CE en 830 CE)
uitvoerig over deze getallen en hun gebruik. Het boek
van al-Kindi heette zelf "Over het gebruik van Hindu
getallen". Moslim wiskundigen introduceerden ook
geraffineerde concepten van fracties/breuken,
driehoeksmeting, algebra en geometrie. Deze bijdrage
heet terecht Islamitische wiskunde.
Het simpele rekensysteem uit Hindustan werd zo
uitgebouwd om hele complexe problemen op te lossen.

Latijnse, Babylonische en Perzische rekensystemen
hadden veel moeite met complexe berekeningen. In de
13de eeuw werd het decimale
systeem uit India gebruikt in
de hele islamitische wereld.
Gekoppeld aan geavanceerde
wiskunde is het HindoeArabische rekensysteem het
belangrijkste rekensysteem
geworden van de wereld.
Bron: tentoonstelling AlKhemia, met dank aan Anwar
Alibux (anwar@alibux.com)
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Djihad al-akbar
Een groep moslimsoldaten kwam bij de Profeet
Mohammed (vzmh) van een veldslag. Hij zei:
"Welkom, jullie keren terug van de kleine djihad
(djihad al-asghar) naar de grote djihad (djihad alakbar)". Er werd gevraagd: "Wat is de grote
djihad"? Hij antwoordde: "Het strijden van een
dienaar tegen zijn nafs (lage verlangens,
begeerten, ego)."
Citaat uit het artikel 'Wat is de filosofie/boodschap
van de Gitá?' in Dagblad Suriname van 4/9/2015,
pag. 23.
"...Kurukshetra wordt ook dharma-kshetra
genoemd. Dat is juist. Het is de strijd die wij
constant in ons innerlijk voeren... De kunst is om
de vele negatieve krachten in ons binnenste te
overwinnen en de positieve te laten zegevieren."
Kshetra is het menselijk lichaam. Djihad al-akbar
is de strijd die in ons lichaam plaatsvindt
(innerlijke strijd) tussen dharma en adharma
(deugden en zonden).
Citaat uit het ingezonden stuk 'De grote keien
van mijn leven' door Josta Vaseur, De Ware Tijd
4/9/2015, pag. A4.
"De zwaarste strijd die ooit gestreden werd, wordt
en zal worden, is de innerlijke strijd."
De Koran en de Bhagavat Gita over de ziel
De Koran, 91:8-10 luidt:
8. "Hij (Allah) openbaarde haar (aan de
menselijke ziel, geest) wat slecht en wat goed is,
9. Waarlijk, geslaagd is hij (de mens) die haar
(zijn ziel, geest) loutert (zuivert)
10. En voorzeker, hij gaat te gronde die haar
corrupt maakt."
De Bhagavat Gita 6:6 luidt:
“Voor wie zijn geest (ziel, ego) heeft overwonnen
door Zijn (Gods) hulp, is de geest zijn beste
vriend; maar voor wie daar niet in slaagt, blijft de
geest zijn grootste vijand.”
Over de woorden Dharm (Dharma)
en Din (Dien)
De boodschap van de Mahabharata in het
Hindoeïsme is: "Dharma eva hato hanti / Dharmo
rakshati rakshitah."
Vertaling: Wie Dharm vernietigt, zal door Dharm
worden vernietigd. Wie Dharm beschermt, zal
door Dharm worden beschermd.
De Koran zegt in 3:19: "innad dina indallaahil
islam..."
Vertaling: "Waarlijk, de Diwn bij Allah is de
Islam..."
Het Sanskriet woord Dharm en het Arabisch
woord Dien worden vaak vertaald met
godsdienst, dus geloofsopvattingen en rituelen
met betrekking tot een Godheid.
De woorden Dharm en Dien zijn onvertaalbaar en
houden in de Goddelijke wetten, voorschriften,
gedragsregels in acht nemen in alle aspecten
van het leven vanaf de geboorte tot de dood. Een
totaalconcept dus, waarvan godsdienst een
onderdeel is.
Wie Dharm en Dien (dien-o-dharm) vernietigt,
niet naleeft, pleegt langzaam zelfmoord. Zie in dit
verband de conclusie van het onderzoek naar
ondergang van Beschavingen door de Britse
historicus Arnold Toynbee: "Beschavingen
sterven door zelfmoord, niet door moord."
(Moord, namelijk invasie door 'barbaren' is een
sluitpost).
Dharm en Dien kan je vergelijken met het
immuunsysteem in het menselijk lichaam. Het
immuunsysteem is gemaakt van cellen die het
lichaam beschermen tegen virussen en slechte
micro-organismen, de hele dag door.
Ahmad Jhawnie

