Uitgave: Stuurgroep Islam
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Historie van de Islam

Actueel
Moslims en Mormonen in VS
voelen zich verbonden
Door het nagenoeg uitgestoten zijn van het
'gangbare' Amerika, voelen Moslims en
Mormonen zich met elkaar verbonden. Volgens
de 'Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints'
(LDS) in Utah hebben de Moslims en de
Mormonen een zeer hechte relatie met elkaar.
Landelijk voeren ze diverse onderwijs- en sociale
projecten gezamenlijk uit. De LDS heeft onlangs
een donatie van $15,000 geschonken om de
bibliotheek van een moskee te helpen opzetten.
Zowel de Mormonen als de Moslims in de V.S.
hebben een historie van vervolging en
discriminatie.
Zoals andere stromingen binnen het Christendom
is ook het Mormonisme gebaseerd op leringen
van Jezus Christus, maar er zijn belangrijke
verschillen met de Katholieke, Protestantse en
Orthodoxe kerken.

Spiritueel
Oude versus moderne Djahiliyya
In Arabië leefde men vóór de komst van de Islam
in
Djahiliyya,
d.w.z.
in
onwetendheid,
bekrompenheid en wetteloosheid. Hun denken,
hun gedrag, kortom, alle geledingen van de
samenleving waren gedompeld in Djahiliyya.
Enkele van de hoofdproblemen tijdens de
Djahiliyya-periode waren:
1. Atheïsme en shirk [afgodendienst].
2. Tribalisme, partijgeest en racisme. [Is onze
‘democratie’ niet een vorm van tribalisme?]
3. Uitbuiting van vrouwen, armen en behoeftigen.
4. Onrechtvaardigheid en het hanteren van
dubbele standaarden (klassejustitie).
5. Kindermoord, in het bijzonder van meisjes.
6. Geen schaamtegevoel (soms maakte men
naakt de rondgang om de Ka'bah; vrouwen
schaamden zich niet hun borsten te laten zien).
7. Gebruik van bedwelmende middelen, i.h.b.
alcohol.
8. De economie was gebaseerd op woekerrente.
9. Ziena, d.w.z. allerlei vormen van ongehuwd
samenwonen c.q. illegale seksuele relaties.
10. Geen geloof in het hiernamaals om
rekenschap te geven op de Oordeelsdag.

Djihaad tegen drugs
De Moslim missionaris Amr Khaled startte eind maart j.l. in
Egypte met een "Stop Drugs, Change Your Life" campagne. Hij
wil daarmee minimaal 5.000 verslaafden in de Arabische wereld
hulp verlenen door hen te wijzen op de negatieve effecten van
drugs. Khaled, die in 2007 op nummer 62 stond van de 100
invloedrijkste personen ter wereld, heeft zijn fans gevraagd om
de djihaad tegen drugs te verklaren. Hij houdt ze voor dat ze
hiermee een heel goede daad begaan door levens te redden, en
dit baseert hij op een
Koranvers: "Wie een
leven heeft gered, het is
alsof hij alle mensen
heeft
gered".
De
campagne
is
zeer
succesvol gebleken in
Egypte. De WHO heeft
Khaled
eerder
onderscheiden vanwege
zijn anti-rookcampagne
via de TV, waarmee hij
vele mensen van het
roken afhielp.

Saudische vrouw trouwt via rechtbank
Een 28-jarige Saudische vrouw heeft van de rechtbank
toestemming gekregen om met de man van haar keus te
trouwen. Zij wilde een jonge imaam trouwen, en haar argument
was dat ze geen andere geschikte kandidaat zou kunnen vinden
door haar leeftijd. De vrouw overtuigde de rechter ervan om haar
te laten trouwen en om de rechtbank te laten fungeren als haar
voogd. Volgens de Islamitische traditie kan de vader of voogd van
een vrouw het huwelijk van zijn dochter arrangeren, maar als ze
er zelf niet mee instemt, wordt het geannuleerd. Ook kan een
jonge vrouw zelf een echtgenoot kiezen, maar ze heeft de
toestemming van haar vader of voogd nodig om te trouwen.

Moslims talrijker dan Katholieken
Volgens het Vaticaan zijn er voor het eerst meer Moslims dan
Katholieken op de wereld. Een belangrijke reden voor de sterke
groei van Moslims is het hoge geboortecijfer. Volgens
monseigneur Vittorio Formenti, die het Vaticaans jaarboek 2008
met statistieken samenstelde, vormen de Moslims 19,2 % van de
wereldbevolking en de Katholieken 17,4 %. Als alle Christelijke
groeperingen worden meegenomen, vormen de Christenen 33%
van de wereldbevolking, ofwel 2 miljard zielen.

De grot Hira
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Weetje
Abdullah William Henry Quilliam (1856-1932)

(Bron: Wikipedia)

De Profeet Mohammed (vzmh) werd geboren in
het jaar 571 van de Christelijke jaartelling. Hij
stamde uit de edelste familie van Arabië, de
Koreisj, die in hoog aanzien stond omdat zij de
bewaarder was van het Heilige Huis te Mekka, de
Ka'aba, het geestelijke centrum van geheel
Arabië. Ten tijde van zijn geboorte heerste in
Arabië een vorm van afgodendienst zoals de
wereld nooit tevoren heeft gekend. Men aanbad
stenen, bomen, hopen zand en nog veel meer.
Men kende geen verantwoordelijkheidsgevoel
voor welke handeling dan ook, hetgeen
resulteerde in moreel verval tot het laagst
denkbare niveau. Er bestond geen sanctie voor
overspel, prostitutie was een normaal beroep,
vrouwen waren een deel van de erfenis van hun
echtgenoot, stammen en families bevochten
elkaar zonder enige aanleiding, slaven werden
zeer wreed behandeld, enz.
Onder dit volk werd Mohammed geboren. Zijn
vader stierf al vóór zijn geboorte en hij verloor zijn
moeder op zesjarige leeftijd. Zoals toen
gebruikelijk was, werd hij niet onderwezen in
lezen en schrijven. Zijn hoge moraal
onderscheidde hem van zijn landgenoten en
leverde hem de bijnaam van 'Al-Amien' (de
betrouwbare) op. Zijn jonge jaren kenmerkten
zich ook door zijn liefde jegens armen, wezen,
weduwen, zwakken, hulpelozen en slaven. Nadat
Mohammed op 25-jarige leeftijd met de 40-jarige
rijke weduwe en koopvrouw Gadiedja was
getrouwd, besteedde hij heel wat geldmiddelen
aan het helpen van deze groepen mensen.
Mohammed trok zich regelmatig terug in de
eenzaamheid van de bergen om er te mediteren.
Het was tijdens één van deze retraites in de grot
Hira dat hij zijn eerste openbaring ontving.

Egypte boycot Nederland om ‘Fitna’

In korte tijd veranderde de Profeet Mohammed
(vzmh) al de bovengenoemde misstanden. Geen
wonder dat de Amerikaanse wetenschapper
Michael Hart hem als nummer 1 heeft geplaatst
in zijn boek over de honderd invloedrijkste
personen in de geschiedenis van de wereld.
De hoofdproblemen van de oude Djahiliyya zijn
nu weer opgedoemd, maar in moderne vormen.
De uitdaging is om het succesvolle pad van de
Profeet te bewandelen om de samenleving van
ondergang te behoeden.

Quilliam was een succesvol Engels
advocaat. Hij bekeerde tot de Islam
tijdens of na zijn bezoek aan
Noord Afrika. Na zijn terugkeer in
zijn geboortestad Liverpool,
bouwde hij aldaar de eerste
moskee
annex
islamitisch
centrum in Engeland, welke hij
in gebruik nam op 25 december
1889. Als actief schrijver en missionaris bekeerde
hij meer dan 150 Engelsen tot de Islam,
waaronder wetenschappers en intellectuelen. Hij
ontving veel onderscheidingen van leiders van de
Moslimwereld. Hij stierf in 1932 in Londen.

Deel 2: De komst van de
Profeet Mohammed (vzmh)

Een populair Egyptisch tv-programma is een campagne
begonnen om Nederlandse producten te boycotten als reactie op
de anti-Koranfilm 'Fitna' van Wilders. Gematigde Moslims in
Egypte hebben kritiek op de boycot. De boycot geldt voor
Nederlandse zuivelproducten en andere etenswaren, maar ook
Shell en Philips staan bovenaan de lijst. Niet iedereen in Egypte
ziet het nut in van de boycot. De redactie van Islam Online, een
van de belangrijkste islamitische websites, vindt dat het
Nederlandse regeringsstandpunt over Fitna juist veel waardering
verdient. 'Een oproep tot een boycot van Nederlandse producten
bevestigt alleen maar de beschuldiging dat Moslims irrationeel
reageren', schrijft Islam Online.

Eens zat een zesjarig meisje in de klas. De juf
zou de evolutieleer uitleggen. Ze stuurde een
jongen om naar buiten te gaan en vroeg hem:
"Tom, zie je de boom?" "Ja," zei Tom. "Zie je het
gras?" "Ja." "Zie je de hemel?" "Ja." "Kijk goed,
zie je God daarboven?" "Nee," zei Tom. "Wel, dan
moeten we concluderen dat God niet bestaat," zei
de juf.
Het zesjarig meisje vroeg aan de juf of zij ook
enkele vragen aan Tom mocht stellen. "Tom, heb
je de boom gezien?" vroeg ze. "Ja," zei Tom.
"Heb je het gras gezien?" "Ja." "Heb je de hemel
gezien?" "Ja." "Tom, zie je
de juf?" "Ja," antwoordde
Tom.
"Zie
je
haar
hersenen?" vroeg het
meisje. "Nee," zei Tom.
"Wel," zei het meisje, "dan
moeten we concluderen
dat de juf geen hersenen
heeft, want we zien ze
niet…"

