As-salaamu ‘alaikum
Vrede zij met u
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Spiritueel

Het nieuwe jaar
“Wij (Allah) schrijven op wat zij vooruit sturen, en hun
voetsporen, en Wij houden alles bij in een helder Schrift”
(Koran 36:12).
“O jullie die geloven, voldoe jullie plicht aan Allah, en laat iedere
ziel overdenken wat zij vooruit stuurt voor de volgende dag, en
voldoe jullie plicht aan Allah. Waarlijk is Allah Zich Bewust van
wat jullie doen” (Koran 59:18).
In bovengenoemde verzen zegt de Koran dat Allah alles
bijhoudt wat wij voor onszelf vooruit sturen (onze daden),
evenals datgene wat wij achterlaten voor degenen na ons.
Verder wordt gesteld dat iedere ziel moet overdenken wat zij
vooruit stuurt.
Het moment van de jaarwisseling is een goed moment voor ons
om het één en ander te overdenken. Hebben wij in het
afgelopen jaar voldoende gedaan, om het later beter te
hebben, zowel in dit leven als daarna? En welk voorbeeld laten
wij achter voor ons nageslacht, als onze tijd hier op aarde
voorbij is? Dat zijn de zaken waarop wij beoordeeld zullen
worden.
Vuurwerk en het nieuwe jaar
Velen van ons houden de traditie in ere om het oude jaar te
beëindigen en het nieuwe jaar te beginnen middels het
afsteken van vuurwerk, om zodoende "de
duivels te verjagen", anderen doen het
gewoon voor hun plezier. Om
werkelijk de invloed te zien die
vuurwerk op ons heeft, hoeven we
alleen maar te observeren hoe de
natuur hierop reageert. Aangezien
ook wij als mensheid deel uitmaken
van de natuur, zal ook onze
werkelijke reactie een soortgelijke zijn.
Observeren we onze honden en katten, dan zien we dat ze
door de luide knallen zo angstig worden, dat ze het liefst in ons
huis zouden willen schuilen. De reactie van vogels kunt u zich
voorstellen, en menige nachtrust wordt verstoord. Babies en
kleine kinderen zijn er bang voor, en zieken en ouderen kunnen
niet rusten. Misschien hebben wij ook een soortgelijke reactie,
maar maken we onszelf wijs dat we dit niet voelen.
Dan hebben we het nog niet eens gehad over de enorme
rookontwikkeling die we met ons allen, inclusief de dieren en de
overige natuur, inademen met de gevolgen van dien; misschien
niet op korte termijn, maar zeker wel op langere termijn.
Velen geven grote bedragen uit aan vuurwerk en schieten dit
zó weg, terwijl anderen diezelfde nacht nauwelijks iets te eten
hebben. Vuurwerk heeft natuurlijk een leuke kant, en het is
zeker niet de bedoeling om dit te verbieden. Maar laten we het
afschieten beperken tot oudejaarsavond en laten we met ons
hart en verstand rekening houden met onze omgeving en onze
verantwoordelijkheid als mens, en ons vuurwerk zodanig
inkopen, dat we niet voor een kortdurend plezier onze
omgeving en toekomst verpesten.
Als het gaat om het verjagen van duivels, dan kan dat alleen
door ons gedrag te evalueren en daar waar nodig
verbeteringen door te voeren. God helpt ons alleen als wij
werkelijk willen veranderen! (Koran 13:11).

Wij wensen aan u allen een gezegend jaar 2008 toe.
De Koran over de Tijd
1. (Ik, Allah, zweer) Bij de Tijd
(hoe zeer belangrijk en
onomkeerbaar die is).
2. Waarlijk, de mens is in
verlies (geestelijk en materieel,
als hij zijn tijd verspilt).
3. Behalve zij die geloven (in
Allah) en goede daden doen
(voor zichzelf en de
samenleving), en elkaar
aansporen tot de waarheid (tot
geloof en goede werken) en
elkaar aansporen tot geduld
(bij het verkondigen van de
waarheid, zowel bij voor- als
bij tegenspoed). (hfdst. 103)

Actueel

Bhutto vermoord

Islamitisch-Christelijke dialoog

Benazir Bhutto, die
van 1988-1990 en
1993-1996 premier
van Pakistan was, is
op 27 december
vermoord. Woordvoerders
hebben
gemeld
dat
ze
schotwonden had in
haar nek en gezicht.
In 1988 werd ze de
eerste democratisch
gekozen vrouwelijke leider van een
moslimland, nadat de militaire machthebber
Zia ul Haq bij een vliegtuigongeluk om het
leven kwam. In oktober j.l. keerde ze terug
naar Pakistan om - naar haar zeggen - de
democratie te herstellen, na vanaf 1999 in
het buitenland te hebben gewoond.

Begin oktober hebben 138 islamgeleerden en
-vertegenwoordigers een brief gestuurd naar kerkelijke
leiders wereldwijd, inclusief de Paus. Zij vragen daarin om
een dialoog aangaande gemeenschappelijke waarden
binnen de islam en het christendom. De oproep heeft bijval
gehad van vele niet-katholieke christenen, waaronder de
Aartsbisschop van Canterbury. Het Vaticaan liet op zich
wachten gaf pas twee maanden later een reactie waarin
werd opgeroepen tot dialoog tussen de twee godsdiensten.

China leert Arabisch

Ezels in Gaza

De Arabische taal wordt steeds vaker
geleerd en gebruikt in China. De eerste
Arabische opleiding stamt uit 1958, en in
die tijd waren slechts diplomaten en
overheidswerkers geïnteresseerd in
deze taal. In de
afgelopen vijf
jaren
zijn
diverse
Chinese universiteiten
met
Arabische opleidingen gestart. De reden is
dat vele Chineze bedrijven de laatste tijd
investeringen plegen in Arabië, en
Chinezen die Arabisch kunnen praten zijn
daarom zeer gewild.

Door economische sancties van Israël tegen de inwoners
van de Gazastrook - gesteund door het Westen - is er een
benzineschaarste ontstaan in de Gaza. Hierdoor zijn de
inwoners genoodzaakt ezels als hun dagelijks
vervoermiddel te gebruiken. Wellicht een idee voor de
Surinaamse autorijders met de verhoogde brandstofprijzen
in gedachten....?

Als tegenprestatie hebben meer dan 300 christelijke
geleerden en predikanten per getekende brief aan de
moslims hun excuses aangeboden voor de kruistochten
van weleer, en voor de wraakacties van de zgn.
Amerikaanse 'oorlog tegen terrorisme'.
Volgens een moslimgeleerde is deze stap een ongekend
gebaar om de kloof tussen moslims en christenen te
dichten. Samen vormen deze twee godsdiensten ongeveer
55% van de wereldbevolking.

Hadj succesvol verlopen
De grote moslimbedevaart, vorige week
in Mekka, is tot een goed einde
gekomen. In voorgaande jaren zijn er
door de grote drukte (gemiddeld +/- 2,5
miljoen pelgrims) vele ongelukken
gebeurd, maar dit jaar zijn er geen
doden of gewonden gerapporteerd. Zo is
het plein van de Arafat vlakte voorzien van een
sproeisysteem dat heel fijne druppels water over de
hoofden van de pelgrims sproeit. Op de plek waar
symbolisch de duivel wordt gestenigd, vonden in
2006 meer dan 300 mensen de dood door paniek.

Nu zijn daar drie etages aangebracht om
de drukte te spreiden. Verder wordt er een
strikt eenrichtingsverkeer toegepast, zodat
degenen die naar de stenigingsplek gaan,
gescheiden zijn van degenen die vandaar
teruggaan. Ook is het niet meer
toegestaan bagage naar die plek mee te
nemen.
Kort na het ongeluk in 2006 startten de
Saudi's met de aanleg van een nieuw infrastructuursysteem dat meer dan US$ 1 miljard zal kosten.
Dit systeem is reeds voor meer dan de helft
afgerond. In volgende jaren zal de veiligheid tijdens
de Hadj er ongetwijfeld steeds beter op worden.

Wet en Recht

Het komt voor dat
moslimvrouwen die een
relatie willen hebben met
moslimmannen in Nederland, de mannen soms de
vrouwen dwingen een geregistreerd partnerschap
aan te gaan vanwege enkele materiële voordelen
die er te behalen zijn bij zo een vorm van relatie.
Het geregistreerd partnerschap is een wettelijk
geregelde samenlevingsvorm en is bedoeld voor
mensen die niet willen trouwen.
Mensen - zowel moslims als niet-moslims - zoeken
allerlei uitwegen om een huwelijk te omzeilen.
"Gelegenheidshuwelijken" als moe'tah, nikaah
misyar, ongeregistreerde nikaah zijn enkele vormen
bij de moslims.
Vóór de komst van de Profeet Mohammed (vzmh)
had je in Arabië, naast het huwelijk, ook vele
vormen van ongehuwd samenwonen. De islam
heeft al die vormen betiteld als zienaa (ontucht,
overspel) en ze helemaal afgeschaft. Slechts het
huwelijk telt.
Vanuit islamitisch oogpunt bekeken valt het

geregistreerd
partnerschap - dat overeenkomsten vertoont met het
huwelijk - onder ongehuwd samenwonen (zienaa);
en zienaa is haraam (helemaal verboden).
Heel erg triest is, dat geestelijke leiders zaken als
"jokke jokke huwelijk" en "jokke jokke
echtscheiding" goedpraten, terwijl ze zouden
moeten opkomen voor de bescherming en de
rechten van vrouwen en kinderen.
Ongehuwd samenwonen is de ergste vorm van
vrouwenrechtenschending. Het huwelijk is geen
uitvinding geweest van de mens, maar ingesteld
door Allah vanaf Adam en Eva.

Geregistreerd partnerschap

Ahmad Jhawnie
- moe'tah: tijdelijk huwelijk (minimaal 1 dag)
- nikaah misyar: huwelijk waarbij de vrouw afstand
doet van bepaalde of heel wat rechten
- ongeregistreerde nikaah ("ondergronds huwelijk"):
huwelijk geheim houden voor de Burgerlijke Stand
en dus voor de samenleving.

