As-salaamu ‘alaikum
Vrede zij met u

Uitgave: Stuurgroep Islam

Jaargang 1, editie 4 - 8 sept. 2007 - Sha’ban 26, 1428 - Postbus 1869, Paramaribo, Suriname - Tel.: 85-95-800 - Fax: 493121 - email: riaz@ivisep.org

Maatschappij

Ontmoeting met de
Islam

Arrogantie

Moskee en
minaret

Velen van ons komen regelmatig mensen
tegen die menen alles beter te weten, die
keer op keer weer opscheppen over wat
ze op deze wereld bereikt hebben, enz.
enz. Wij gingen na wat de Koran over
dergelijk gedrag vermeldt en kwamen tot
de volgende bevindingen.
“En onder de mensen is er één, wiens
gesprek over het leven van deze wereld
u doet verbazen en hij roept God als
getuige aan van wat in zijn hart is, toch is
hij de geweldigste der tegenstanders. En
wanneer hem gezegd wordt: Hoed u voor
(de kastijding van) God, voert trots hem
weg tot zonde; derhalve is de hel hem
genoeg, en inderdaad is het een kwade
rustplaats” (2:204, 206).
“En wend uw aangezicht niet met
minachting van de mensen af,
en wandel niet hoogmoedig in
het land; waarlijk, God heeft
geen
verwaande
opschepper lief. En volg
de rechte weg in uw
gang en laat uw stem
dalen;
waarlijk,
de
afschuwelijkste der stemmen
is het balken der ezels” (31:1819).

"O jullie die geloven, het vasten is jullie
voorgeschreven
zoals
het
was
voorgeschreven aan degenen vóór jullie,
opdat jullie je zullen hoeden voor het kwaad"
(Koran, hoofdstuk 2 vers 183).
Het vasten is één van de vijf zuilen van de
Islam;
de
andere
zuilen
zijn
de
geloofsbelijdenis,
het
gebed,
de
armenbelasting en de bedevaart. De
Moslims vasten gedurende de maand
Ramadan vanaf de dageraad tot de
zonsondergang. Zij die echter ziek zijn of op
reis, kunnen de gemiste vastendagen na de
Ramadan inhalen. Zij die langdurig ziek zijn
hoeven niet te vasten; zij kunnen voor iedere
gemiste vastendag een arm persoon voeden.

Een moskee is een gebedshuis.
Een moskee heeft geen banken
of stoelen, iedereen zit op de
grond. Daarom moeten de
hemel.
schoenen uitgetrokken worden
De reden dat de maand Ramadan is bij de ingang. Moskeeën zijn net
uitgekozen voor het vasten, is omdat in deze als kloosters, tempels, kerken
en synagogen: plaatsen
maand de verjaardag van de
waar God’s naam
Koran wordt gevierd. De
veel
wordt
eerste openbaring van de
herdacht.
Koran vond immers plaats in
Het
Nederlands
deze maand, in de nacht die
woord ‘moskee’ is
bekend staat als de Lailat
afgeleid van het
al-Qadr (de Nacht van
Arabisch
woord
Grootsheid).
In
deze
‘masdjied’,
wat
speciale nacht verrichten
betekent ‘de plaats
vele Moslims extra gebeden
om zich nederig
tot Allah, aangezien volgens
voor Allah neder te
de Koran (hoofdstuk 97)
werpen.’
deze nacht beter is dan
Binnen de Moslimduizend maanden. Deze nacht
Moskee van de
gemeenschap
valt binnen de laatste 10
S.I.V., Keizerstraat
neemt de moskee
nachten van de Ramadan,
doch het is niet exact bekend welke van een zeer belangrijke plaats in. In
deze 10 nachten. Vandaar dat vele Moslims de eerste plaats is de moskee
gedurende dit laatste deel van deze de plek waar men gezamenlijk
gezegende maand in de moskeeën het gebed kan verrichten. De
verblijven om alle 10 nachten in gebed door Moslim dient vijf maal per dag te
bidden. In de meeste gevallen
te brengen.
doet men dit thuis of op het
De reden dat verschillende Moslims werk. Op de vrijdag dient men
op verschillende dagen met het een gezamenlijk gebed te
vasten beginnen, is dat volgens de verrichten. Vanaf de minaret
meeste Islamgeleerden de maan
(toren) roept de mu’azzin
met het blote oog te zien moet zijn
(oproeper tot het gebed) vijf
alvorens de Ramadan van start gaat.
maal daags de mensen op tot
Dit
kan
echter
zorgen
voor
het gebed.
onnauwkeurigheden bij de waarneming,
Moskeeën
worden
al
zodat de begindatum niet bij iedereen
eeuwenlang
gebruikt
als
hetzelfde is. Een groep hedendaagse
Koranschool en verder o.a. voor
geleerden, waaronder de welbekende Dr.
bijeenkomsten. Door de centrale
Yusuf Qaradawi, is van mening dat
en onmisbare positie die zij in
berekening van de maanverschijning is
het Islamitisch leven innemen,
toegestaan; het zien van de maan is volgens
zijn alle moskeeën verbonden
deze geleerden geen doel op zich, maar een
aan de Ka’aba, het Huis van
middel om het begin van de nieuwe maand
God in Mekka. Moskeeën
vast te stellen. Er zijn heden vele
worden daarom zo gebouwd dat
programma's in omloop waarmee de
tijdens het gebed het gezicht
Islamkalender jaren vooruit kan worden
gericht is naar Mekka.
berekend.
Studiecirkel Surinaamse
Na de Ramadan volgt het Ied oel Fitr feest,
Islamitische Organisatie
waarover meer in onze editie van 6 oktober.

Uit bovengenoemd vers blijkt dat het vasten
geen doel op zich is, maar een middel om
een bepaald doel te bereiken. Dat doel is dat
men zich hoedt voor het kwaad. Het niet eten
en drinken is een herinnering aan de
vastende, de hele dag door, dat hij alle
slechte daden dient te vermijden (bedriegen,
“Waarlijk,
Allah
heeft
hem
die
roddelen, schelden, etc.). Als de vastende
hoogmoedig, grootsprakig is niet lief”
zich hier niet aan houdt heeft hij
(4:36).
eigenlijk niet gevast, zoals de
“En wat betreft degenen die afwijzen en Profeet Mohammed (vzmh) zei: "Als
hoogmoedig zijn, Hij zal hen met een iemand de valsheid en dergelijke
daden niet achterwege laat, heeft
pijnlijke kastijding kastijden” (4:173).
Allah er geen behoefte aan dat hij
“En wandel niet hoogmoedig in het land,
zijn voedsel en drank achterwege
want u kunt de aarde niet
laat." Omdat het vasten dus als primair
doorsnijden, en ook
s
men ? doel heeft om een steeds beter mens te
n
e
e
niet
de
n
t
moe gedrage n worden, kunnen ook zij die vrijgesteld zijn
bergen
rom
e
van het vasten de Ramadan op een
"Waa ogmoedig zaadcel
in hoogte
ho
gepaste manier doorbrengen door hun
een lijk."
ls
zich
a
bereiken.
een
gedrag ten goede te veranderen.
egint
e
d
r
ie
Dit alles – Hij b indigt als
ev
e
Ali, d na de
t
De Ramadan is de negende maand
a
r
het kwaad
Haz oslims
.
M
t van
van
de
Islamkalender.
De
daarvan – is
Citaa r van de hammed
Islamitische jaartelling is niet, zoals
hatelijk in de
leide ofeet Mo s of Ali
r
im
P
x
de Westerse telling, gebaseerd op de
: Ma
ogen van uw
Bron
zonnestanden, maar op de maanstanden.
Heer” (17:37Daarom zijn de maanden 29 of 30 dagen
38).
lang, en duurt de Islamkalender ongeveer 10
Hoogmoed is ongetwijfeld een van de dagen korter dan de Westerse kalender. De
meest voorkomende gedragsvormen die nieuwe maand begint zodra in de vooravond
zowel door God als door onze de nieuwe maansikkel zichtbaar is aan de
medemensen wordt verafschuwd. Laten
we deze wijsheid gebruiken om ons
(deel 4, slot)
zodanig te gedragen, dat zowel God als
onze mede-wereldburgers tevreden met
5. Moeten we bij drie-eenheid denken
ons zijn.
Is Allah één uit de drie? aan een goddelijk wezen, bijvoorbeeld
Onthoud: Hoogmoed komt vóór de val!
Triniteit of drie-eenheid is een leer, met "één lichaam en drie hoofden"?
waarbij drie aparte goddelijke wezens 6. Is geloof in de drie-eenheid
Bekendmakingen
op een zeer mysterieuze manier toch monotheïsme of polytheïsme?
een eenheid vormen. De vragen die Geloof in de leer van de drie-eenheid
Wederom verkrijgbaar:
houdt in dat God veranderlijk én
direct rijzen zijn:
- de Ramadan agenda (houd uw
deelbaar is, wat absoluut onmogelijk is
1.
Zijn
drie
goden
samengesmolten
tot
persoonlijke vorderingen bij per dag)
(zie ook Ar-Risaalah d.d. 25/8/07). De
één
God
met
behoud
van
ieder
zijn
- de CD ‘Look with your Heart’
doctrine van de drie-eenheid is dus
zelfstandigheid?
- het kinderboek ‘Djamiel en Fazila
niet boven-verstandelijk, maar tegen
2.
Of
het
omgekeerde
van
1:
Heeft
één
leren over het vasten’
het verstand. Geen enkele uit de
God
zich
verdeeld
in
drie
zelfstandige
Voor verkoopadressen, bel of sms
124.000 profeten hebben in een
goden
en
toch
één
gebleven?
naar 85-95-800.
dergelijke leer geloofd of deze
________________________________________________________
Rekenkundig vertaald: 1+1+1=1
gepredikt. Daarom zegt Allah in de
3.
Maakt
God
een
evolutieproces
door?
Reacties, bekendmakingen van
Gaat dit proces nu nog steeds door? Koran 4:171: ".....En zeg niet,
Islamitische organisaties, etc. kunnen
(van één-eenheid naar drie-eenheid drie(eenheid). Houd hiermee op, het is
worden ingestuurd per email, post of fax,
beter voor jullie. Waarlijk, Allah is maar
uiterlijk een week vóór verschijning.
naar ......?-eenheid)
Eerstvolgende publicatie: 22 september.
4.
Waarom
twee-eenheid één God............"
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