Uitgave: Stuurgroep Islam

As-salaamu ‘alaikum
Vrede zij met u
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Milieu

Opmerkelijk

Zuinig met water!
Bovenstaande oproep zie of hoor je
meestal als er een schaarste dreigt.
Ongeveer 1400 jaar geleden deed de
Profeet
Mohammed
(vzmh)
een
dergelijke oproep in de volgende
bewoordingen:
"Als je bij de zee bent en je wilt een bad
nemen, gebruik dan die hoeveelheid
water die je nodig hebt."
Twee zeer belangrijke zaken willen we
afleiden uit bovenstaande - niet aan tijd
en plaats gebonden - woorden van de
Profeet:
a. In de zee is water in overvloed. Als 3
emmers water voldoende zijn om een
bad te nemen, waarom moet je 50
emmers water over je lichaam gooien.
Kortom: Als we zuinig moeten zijn met
zeewater, hoe zuinig moeten we dan wel
niet zijn met put- en kraanwater.
b. Ons is gevraagd om zuinig te zijn met
zee- en rivierwater etc. dat gratis is. Hoe
zuinig dienen we dan niet te zijn met
water waarvoor wij moeten betalen.
Tijdens een seminar van de
Surinaamse
Waterleiding
Maatschappij in september j.l. gaf de
parlementariër Otmar Rogers aan het
een onverantwoordelijke handeling te
vinden dat in Suriname het kostbare
leidingwater gebruikt wordt voor het
wassen van schuttingen en voertuigen.
We willen daarom voorstellen aan de
SWM om mogelijkheden te bestuderen,
dat in de regentijd regenwater wordt
gebruikt voor dergelijke activiteiten en
om bijv. toiletten door te spoelen.
Geachte lezers, in de Koran 67:30 stelt
Allah de volgende retorische vraag: Als
Hij - als strafmaatregel voor onze
ongehoorzaamheid en/of verspilling van
water - het watervoorraad (geheel of
gedeeltelijk)
doet
opdrogen, wie zal het weer
tevoorschijn kunnen halen?
Dus behalve "fysiek"
water dienen we ook
"geestelijk
of
levendmakend water"
in te nemen, dat is, dagelijks Allah's
Woord lezen en in praktijk brengen. Kijk
maar eens om je heen hoe de wereld
verandert door (ernstige) vervuiling van
het geestelijke klimaat en milieu!
Bij het drinken van koud water gelieve
het volgende op te zeggen: O Allah!
maak dat ik U liefheb meer dan mezelf,
mijn gezin en koud water.
Tot besluit een gezegde van de Profeet:
"Een volk dat verspilt zal tot (materiële
en/of geestelijke) armoede vervallen."
Ahmad Jhawnie

Hadies

Vasten in Shawwaal
De Profeet Mohammed (vzmh) heeft
gezegd: "Wie in Ramadaan (30 dagen)
vast en vervolgens zes dagen
(aaneengesloten of verspreid) vast in
Shawwaal, het is alsof hij een jaar (360
dagen) heeft gevast."
Noot: Zie Koran 6:
160 waar Allah zegt,
dat een goede daad
met
10
wordt
vermenigvuldigd.

Ramadan gebed in het Pentagon (U.S.A.).
Ongelooflijk maar waar.

In verband met Ied ul-Fitr 2007
was de top van de Empire State
Building in de U.S.A. verlicht met
groene verlichting.

Wetenschap
Wetenschap, het systematisch verwerven
van kennis over studieobjecten, is
noodzakelijk om de eigen taken naar
behoren te kunnen vervullen. Waar in het
Westen God echter vaak als obstakel voor
wetenschappelijke vooruitgang werd
gezien, gaan wetenschap en geloof in de
Islam hand en hand. Een recent voorbeeld
vanuit het Westen is dat de Evangelische
Omroep in Nederland systematisch heeft
gesneden in de BBC natuurdocumentaires
van David Attenborough. Alle teksten en
beelden die enigszins zinspelen op de
evolutietheorie, worden verwijderd.

Kennis in de Islam is geen eindpunt, het
leidt niet tot ophouden van geloof in God.
Studie van de Schepping is het begin van een lange reis die de relatie tussen mens en
Schepper verdiept. Uiteindelijk zijn het volgens de Koran zelfs uitgerekend de geleerden
die zich meest bewust zijn van de Almacht van God: "God wordt slechts gevreesd door
de geleerden onder Zijn dienaren. God is machtig en vergevend" (Koran 35:28).

In de Koran staan uitspraken die inzicht verschaffen in de werking van het universum en
alles wat daarin bestaat. De vraag is hoe deze 'tekenen van God' zich verhouden tot
moderne wetenschappelijke inzichten. Botsen
Actueel
wetenschap en geloof hier wèl, of is er een
mogelijkheid de Koran te blijven lezen in het licht
van hedendaagse ontdekkingen, die geen
tegenstelling oplevert tussen wetenschap en
geloof? Enkele voorbeelden:

Partijleider
Wilders van de
Nederlandse Partij voor de
Vrijheid (PVV) wil de Koran
in Nederland verbieden.
Hij vindt de Koran een
fascistisch boek dat
oproept tot geweld. De
grote fracties in de Tweede Kamer
hebben fel gereageerd op deze
kwestie, zo ook vele anderen.
Kardinaal Simonis: "Godsdienstvrijheid
is niet alleen verankerd in de
Nederlandse Grondwet, het is een
onvervreemdbaar menselijk recht.
Daarom is het te gek voor woorden om
de Koran te verbieden."
Rechtsgeleerde Theo de Roos: "Er
zullen ongetwijfeld minder prettige
teksten in de Koran staan, maar je
moet het ook in historisch perspectief
zien. Als Wilders een vent is, had hij
ook direct gepleit voor een verbod op
de Bijbel. Dat boek is ook vrij
intolerant." De Roos wijst op een
voorbeeld uit het Oude Testament: "Zo
staat er in het verhaal over het Gouden
Kalf dat geen andere God dan de God
van Israël mocht worden
aanbeden. Ongelovigen
kregen de doodstraf. Als
je dat doortrekt kun je dat
nu interpreteren dat
andersgelovigen
de
doodstraf verdienen."
Wilders is niet de eerste die zich
misdraagt tegenover de Islam. Velen
gingen hem al voor, waaronder Pim
Fortuyn, Theo van Gogh en Hirsi Ali.
En steeds weer is de vraag: hoe ver
mag men gaan in het uiten van zijn
mening?
De vrijheid van meningsuiting en van
godsdienst zijn in de Nederlandse
grondwet vastgelegd. Deze klassieke
grondrechten hebben altijd de
beperking gekend: "behoudens
ieders
verantwoordelijkheid
volgens de wet." Het bestaan
van strafbepalingen over bijv.
laster
heeft dus altijd

beperkingen
gesteld aan de vrijheid
van meningsuiting.
Desondanks is een eenduidig beleid
aangaande
de
vrijheid
van
meningsuiting zoek. Van Gogh,
Fortuyn en Hirsi Ali worden door het
grote publiek gezien als moedig omdat
zij de islam durven te beledigen, maar
men
neemt
moslims
hun
uitspraken over
vele maatschappelijke kwesties
zeer kwalijk. Als
een niet-moslim
een racistische
uit-spraak
doet
wordt zijn geloof
er
niet
bij
betrokken, maar
als zo'n uitspraak
van een moslim
komt, "hebben die
moslims het weer
gedaan". Indien
er grenzen moeten worden gesteld aan
de vrijheid van meningsuiting en de
vrijheid van godsdienst, moeten die
op iedereen van toepassing zijn.
Hoe verder?
Religieuze boeken geven vele
aanwijzingen hoe mensen zich
dienen te gedragen tegenover hun
medemensen. Zo bevat de Koran
bijv. een verbod op roddel en laster
(49:11-12), een verbod op leugen en
bedrog (2:188, 4:29, 5:62), een verbod
op het vals beschuldigen van anderen
(4:112), een verbod op kwetsende taal
in het openbaar (4:148), een verbod op
het spotten met God's Boodschap
(4:140), een verbod op grootspraak
tegen de ouders (17:23), enz. Ook
andere godsdiensten kennen zulke
bepalingen. In gevallen waar de wet
geen duidelijke beperkingen stelt aan
de vrijheid van meningsuiting, zal de
individuele moraal en religie de
burgers dus moeten leiden.

1. Wetenschappers zijn vandaag de mening
toegedaan dat ons universum ontstaan is als
gevolg van een gigantische explosie, de 'Big
Bang'. Ook is wetenschappelijk bewezen dat
al het leven uit water is ontstaan. De Koran
stelt: "Zien degenen die niet geloven niet dat
de hemelen en de aarde waren afgesloten,
dus spleten Wij hen open. En uit water
maakten Wij al het levende. Willen zij dan
niet geloven?" (21:30)
2. De aarde, de zon en
alle
hemellichamen
hebben zowel volgens
de wetenschap als
volgens de Koran elk
een eigen hemelbaan:
"Het is niet aan de zon
de maan in te halen,
noch kan de nacht
voorbijstreven aan de
dag. En alle zweven zij
voort in een baan."
(36:40)
3. Volgens de huidige
wetenschap heeft de
ontstaansgeschiedenis
van het universum een lange periode
geduurd,
wat
ook
in
de
Koran
teruggevonden wordt. De Koran heeft het
over een Schepping in zes dagen: "En zeker
schiepen Wij de hemelen en de aarde en
wat daartussen is in zes perioden." (50:38).
Het Arabisch woord voor 'periode' is 'yaum'.
Dit woord kan alles betekenen tussen 'een
heel kleine periode' (Koran 55:29) of 'een
tijdperk van 50.000 jaar' (Koran 70:4).
Bovenstaand vers geeft dus aan dat de
schepping plaatsvond in zes perioden, die
zich over een heel lang tijdperk uitstrekten.
Zoals ook de wetenschap stelt.
Geloof en wetenschap zijn in de Islam innig
verbonden. De vele wetenschappelijke
waarheden die in de Koran staan bewijzen
dat dit Boek het Woord van God is, en het
moedigt de serieuze lezer aan om
onderzoek te blijven doen naar de
wetenschappelijke feiten die de Koran bevat.
Bronnen: 1. Artikel van Universiteit Gent
2. www.ivisep.org/tijdschriften/nb200308.htm

