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                                              Voorwoord

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

De Islam is gezonden door Allah om het geluk zowel in deze wereld als in het hiernamaals te

vinden. Alhoewel de Islam alle mooiheden, regels en morele waarden bevat die de mens nodig

heeft om zich van het eeuwige geluk te verzekeren, weet een groot deel van de mensheid niet

wat de Islam inhoudt en wat het nastreeft. Deze problematiek heerst grotendeels in het Westen.

Hier wordt de Islam zodanig verkeerd geïnterpreteerd dat er gedachten en beweringen ontstaan

die de Islam in verkeerde daglicht stellen. De media pleiten vaak het tegenovergestelde van wat

de Islam eigenlijk inhoudt. 

Als Moslims in het Westen vonden wij het dan ook noodzakelijk om dit boek te schrijven, waarin

antwoord wordt gegeven op de meest voorkomende vragen over de Islam. Het is onze plicht om

alle Europese, zowel moslim als niet moslim medeburgers, juist te informeren en te verlichten

omtrent dit onderwerp. In dit boek is de Islam met alle openheid en waarheid weergegeven met

behulp van betrouwbare bronnen. 

De islam is naast het christendom de godsdienst met de meeste aanhangers. Er zijn echter veel

mensen die weinig kennis hebben over deze wereldreligie. In Europa zijn er meer dan 40 miljoen

Moslims en  wereldwijd zelfs meer dan 2 miljard. Tot grote teleurstelling van de Moslims is in

Europa nog steeds sprake van Islamofobie. 

De Islam heeft door de jaren heen voor vrede en rechtvaardigheid gezorgd.  Op de dag van

vandaag is dit geloof een integraal deel van de Europese maatschappij. Het doel van dit boek is

om de vooroordelen bij vele mensen omtrent de Islam weg te werken en een bijdrage te leveren

aan de maatschappij, zodat iedereen in vrede, met begrip en respect voor elkaar kunnen leven.

Waarom is de Koran wereldwijd het meest gelezen boek? Hoe kunnen we geloven in iets wat wij

niet  zien? Waarom heeft Allah het  universum geschapen? Na het lezen van dit  boek wordt

duidelijk dat de Islam en Koran te vergelijken zijn met een oceaan. Om de Islam nog beter te

kunnen begrijpen wordt het aangeraden om te beginnen met het lezen van de Koran.
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1. Is het mogelijk dat het universum met alle wezens per toeval is 

ontstaan?

De vraag of het leven per toeval is ontstaan is een belangrijk vraagstuk dat goed bekeken dient
te worden. Het is een vraagstuk dat erg leeft bij mensen die niet geloven in een schepper. De
islam pleit voor het bestaan van een (onsterfelijke) Schepper.

Hieronder zijn er vier argumenten voor het ontstaan van de schepsels en het universum. Deze
zijn door de islamgeleerde Bediüzzaman Said Nursi2 als volgt aangehaald:

1) (Middelen) Oorzaken creëren de schepping.
2) Schepping ontstaat uit zichzelf en vergaat vanzelf.
3) Het ontstaat op natuurlijke wijze, de natuur creëert.
4) Allah heeft alles geschapen.3

Laten we de bovenstaande argumenten stuk voor stuk analyseren. 

1) Middelen (oorzaken) creëren de schepping (het universum en alles en iedereen die zich erin
bevindt).

Om in leven te kunnen blijven zijn we afhankelijk van eten en drinken (middelen).  Als het regent
krijgt men water. Door middel van water groeien er bomen en planten. Bomen en planten zijn
een bron van  zuurstof  en vruchten.  Al  deze stappen zijn  met  elkaar  verbonden en worden
gecreëerd als gevolg van elkaar (zie waterkringloop). Dit wordt in stand gehouden door atomen.
Indien we ervan uitgaan dat alles oorzakelijk is ontstaan en dat deze oorzaken oorsprong zijn
van atomen, dienen we te accepteren dat deze atomen goden of scheppers zijn. Echter, omdat
de  eigenschappen  zoals  verstand,  wilskracht  en  genadevolheid  bij  deze  atomen  (middelen)
ontbreken,  kunnen we concluderen dat  zij  geen goden of  scheppers  kunnen zijn.  Eindeloze
volmaaktheden, almacht en schoonheden van deze eigenschappen behoren wel aan Allah toe,
die de atomen en middelen schept.

2) Schepping ontstaat uit zichzelf en vergaat vanzelf.

Stel  dat men zegt:  ‘’Het Atomium is uit  zichzelf  ontstaan, want  ik  heb de bouwer/oprichter
hiervan  niet  gezien,’’  is  deze  bewering  dan  terecht  of  onterecht?  Zo  ook  kunnen  we  niet
beweren dat  de schepsels  en het  universum (met alles  daarin en daarbuiten)  uit  zichzelf  is
ontstaan puur omdat we de Schepper niet kunnen zien. Dat is onmogelijk en onlogisch. Om
bijvoorbeeld jezelf te kunnen creëren, zou je zelf eerst moeten bestaan. Maar als je al bestaat,
kun je jezelf niet creëren omdat je al bestaat.

3) Het ontstaat op natuurlijke wijze, de natuur creëert het.

2 Bediuzzaman Said Nursi, geboren in het dorpje Nurs, leefde van 1877 tot 23 maart 1960. Hij was een islamoloog uit het 
Ottomaanse Rijk. Hij schreef ongeveer 130 verhandelingen (de Risale-i Nur-collectie) over de juiste interpretaties van de 
Koran die in meer dan 50 talen zijn vertaald. De boekenreeks van de Said Nursi bewijst de waarheden van de Koran en legt 
deze uit in het perspectief van de moderne wetenschap. Later kreeg hij ook de titel "Bediüzzaman" oftewel 'de unieke van 
de tijd.
3 Bediuzzaman Said Nursi, Risale-i Nur –Boek: Lem’alar (De Flitsen) – De 23ste Lem’a.
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In  elk  land  of  stad  zijn  er  regels  die  gehandhaafd  en  nageleefd  dienen te  worden.  Anders

ontstaat  er  chaos.  Deze  wetten  en  regels  laten  zien  dat  er  een  bestuur  is  die  deze  heeft

opgesteld. Deze wetten zijn op zichzelf niet het bestuur. Het bestuur is in dit geval het land of de

stad. De natuur is ook een wet en heeft een bestuur. Dus het kan geen wetgever zijn.  

Als de natuur een boek is, kan het geen schrijver zijn. We weten allemaal dat er geen boek is

zonder schrijver. De natuur is een kunst, maar geen kunstenaar. En er is geen kunstwerk zonder

kunstenaar. Zo ook is er voor het universum een bestuurder, wetgever, schrijver en kunstenaar

die wij Allah noemen.

4) Allah heeft alles geschapen.

Kortom, de mens kan niet per toeval zijn ontstaan en daarmee kan ook het leven niet per toeval

zijn ontstaan. Dit ligt in het verlengde van elkaar. Uit deze bovengenoemde stellingen begrijpen

we dat enkel Allah de Schepper van het universum is. Hij is de Almachtige, de Alwetende en de

meest Genadevolle. 

Het is niet mogelijk dat Allah niet bestaat. Als een stad zonder burgemeester, een kunstwerk

zonder kunstenaar of een boek zonder schrijver onmogelijk is, hoe kan het dan mogelijk zijn dat

deze welgeordende wereld geen heerser, bestuurder, kunstenaar en/of schrijver heeft?4

Als er naar het heelal gekeken wordt, kan er besloten worden dat er een bepaald mechanisme is

dat ervoor zorgt dat wezens volgens een bepaald structuur werken, alsof ze elkaar kennen en

inspelen op elkaars behoeften. Het is niet mogelijk dat deze wezens zo structureel te werk gaan

zonder onderlinge regels en afspraken. Een koe geeft melk, een bij geeft honing en een boom

geeft fruit aan de mens zonder enige kennis te bezitten over zichzelf, de mens en zijn omgeving.

Er is kennis, kracht en genadigheid nodig die hiervoor zorgt. Deze eigenschappen behoren toe

aan Allah. 

Zonder twijfel  leidt ons verstand ons naar  Allah.  Alles in het heelal  is  een kunst en al  deze

kunstwerken verwijzen  naar  De Kunstenaar.  Tevens  zijn  er  ook meer  dan honderd  duizend

profeten gekomen, deels met heilige boeken die naar Allah verwijzen. De Koran is één van deze

heilige boeken, waarin op een zeer heldere manier het bestaan van Allah wordt voorgedragen:

“Degene Die zeven hemelen in lagen geschapen heeft. Jij ziet in de schepping van de Meest

genadevolle geen onevenwichtigheid. Kijk dan nog een keer: Zie jij  een afwijking? Kijk dan

opnieuw en weer, jouw blik zal zich in een nederige en vermoeide staat weer tot je keren.”5

Zoals ook hierboven bewezen is, is het bestaan van Allah een hard feit.  “Hun boodschappers

zeiden: “Wat! Kan er twijfel bestaan over Allah, de Schepper van de hemelen en de aarde?”6

4 Bediuzzaman Said Nursi, Risale-i Nur – Boek: Sözler (De Woorden).
5 De Heilige Koran, Al-Mulk (Heerschappij) 67/3-4.
6 De Heilige Koran, Ibrahim (de Profeet Abraham) 14/10.
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2. Soms ontstaan er twijfels over het bestaan van Allah en het 

hiernamaals in de vorm van influisteringen. Hoe moet men met 

zulke vertwijfelingen omgaan?

De kans dat Allah en het hiernamaals niet bestaat is onbestaande. De hele bestaanswereld toont

aan onze rede dat Allah bestaat. Zoals kunst niet zonder een kunstenaar mogelijk is of een boek

zonder schrijver, zo kan deze bestaanswereld er niet zijn zonder een schepper. Daarom moet

men geen gehoor geven aan zulke twijfels. De mens kan door dit universum en alles daarin tot

het besluit komen dat het ontstaan van de wereld geen toeval kan zijn. 

Het bestaan van iets dat rationeel mogelijk is,  kan geweten worden door berichtgeving. Om

bericht te krijgen van een plaats of iets, moet men er niet geweest zijn of het met eigen ogen

gezien hebben.  Dit geldt ook voor de sterren en sterrenstelsels die de astronomie onderzoekt.

Er zijn misschien wel ontelbare sterren wiens licht de aarde nog niet heeft bereikt. Welke van

hen heeft de mens bezocht en teruggekeerd? Toch betwijfelen we niet dat ze bestaan- ook al

zijn we er  niet geweest.  Want we vertrouwen op de astronomische onderzoekers.  Dus "Als

bronnen zijn betrouwbare experten voldoende als geloofwaardige bewijzen."

"Alle profeten en de Koran, daarna alle heiligen en Islamgeleerden" zijn zo elk op hun beurt

expert, correct en betrouwbaar als bron om te geloven in een leven in Allah en het hiernamaals,

daar zij vermelden dat de mens na zijn dood zal weder opstaan in het hiernamaals.

Ondanks dit heeft Allah het begrijpen van Zijn bestaan niet alleen aan onze rede of verstand

overgelaten.  Allah  heeft uit  genade via  meer  dan honderdduizenden profeten 7 zijn  bestaan

geopenbaard. Samen met Zijn profeet Mohammed en de Koran heeft Allah uitdrukkelijk  zijn

bestaan,  tot  aan  de  Dag  des  Oordeels  verkondigd.  Daarbovenop  dienen  honderdduizenden

geleerden ook voor het verkondigen van Zijn bestaan. 

Samengevat, het is niet mogelijk dat Allah niet bestaat en men zou geen gehoor moeten geven

aan zulke influisteringen.

3. Is het mogelijk om het bestaan van Allah te bewijzen?

Het aantonen van iets dat bestaat is altijd gemakkelijker dan het aantonen van iets dat niet

bestaat. We kunnen aantonen dat appels bestaan door één enkele appel te laten zien. Maar een

persoon die het bestaan van appels ontkent zou de hele wereld moeten afreizen om aan te

tonen dat het niet bestaat. Dit is zelfs onmogelijk.  Daarom kunnen we met zekerheid vaststellen

dat het niet bestaan van iets nooit volledig te bewijzen is.

Evenzo dient een persoon die het bestaan van God niet accepteert het hele universum moet

zelfs daarbuiten af reizen en te onderzoeken, wat in feite onmogelijk is. Degenen die zeggen dat

7 Hadith, Ahmad ibn Hanbal, al-Moesnad, V, 266.

http://www.desleuteltothetantwoord.com/


11

De sleutel tot het antwoord - www.desleuteltothetantwoord.com  

er  God  is,  bewijzen  het  bestaan  van  Allah  door  middel  van  doordachte  bewijzen  en

openbaringen.

Dat  het  bestaan van Allah een zekerheid is  en dat het niet-bestaan van Hem onmogelijk  is

kunnen we met een aantal bewijzen aantonen: 

Bewijs op basis van mogelijkheid: Mogelijkheid houdt in dat de kans voor het bestaan of niet-

bestaan van iets gelijk is. Al hetgeen dat geschapen is, zegt ons het volgende: Het bestaan en

niet-bestaan van mij was gelijk. Als ik vandaag de dag besta en voor mijn bestaan een oneindige

kennis, wil, kracht, wijsheid en genadigheid nodig is, dan duidt dat op het bestaan van iemand

met oneindige kennis, wil, kracht, wijsheid en genadigheid. Dit kan enkel Allah zijn.

Bewijs op basis van kunst: Van atoom tot aan de mens, van de cel tot aan het melkwegstelsel is

het volledige universum erg subtiel en een geweldige kunst.  Al deze prachtige en kunstzinnige

schepselen wijzen op een Alwetende en Almachtige Schepper.

Bewijs op basis van wijsheid en doel: Het valt op dat elk bestaan een eigen doel, streven en nut

heeft en op  geen enkele  wijze  nutteloos,  doelloos  of  vanuit  verspilling  in  het  universum is

gebracht.  Terwijl  in  de  wereld  der  materie,  wereld  der  planten  en  dieren  en  wereld  der

goederen en evenementen geen zaken aanwezig zijn die verstand en diep begrip bevatten, om

hen in staat te stellen zelf tot dat inzicht te komen. In dat geval is de meest redelijke weg om dit

bewust vol gemaakte ontwerp slechts aan een God toe te schrijven.

Bewijs op basis van reinheid: De reinheid in het universum is een opzichzelfstaand bewijs voor

het  bestaan van Allah die de naamdrager  is  van al  Quddus (verre van al  het  lelijke  en het

smerige). Als een huis waar 5 tot 10 mensen in wonen een week lang niet wordt schoongemaakt

zal het beginnen vuil te worden. Onze wereld is, ondanks haar grootte en veelheid aan levende

wezens die het bewonen, erg schoon.  Het feit dat de wereld zo rein is, is een duidelijk bewijs

van het bestaan van God.

Bewijs op basis van gezichtsuitdrukking: Het gezicht van een willekeurig persoon is tot in de

diepste details anders dan die van miljarden andere mensen. Je dient tijdens het scheppen van

een mens op de hoogte te zijn van de gezichtsuitdrukking van alle andere mensen, om deze

individuele mens anders te scheppen. Deze regel geldt ook voor de gezichten die later tot stand

zullen komen. 

Miljarden gezichten die alle verschillend van elkaar zijn, dus elk gezicht vormen op een unieke

manier, terwijl er miljarden andere mogelijkheden zijn verwijst zonder twijfel naar degene die

de diepste details van Zijn eigen schepping kent en die schepping vormgeeft zoals Hij het wil en

zelf Almachtig en Alwetend is.

Bewijs op basis van historie: De geschiedenis van religies getuigt dat de mensheid geen enkele

periode zonder religie heeft doorgebracht. In elke tijdsperiode hebben de mensen geloofd in

een religie en een spiritueel systeem nagevolgd zelfs wanneer het een vals geloof was. Allah is
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degene die in de mens het gevoel om te geloven heeft geplaatst en de mens wordt daarom

geacht om in Allah te geloven. Dit gevoel dat van nature in de mens zit, bewijst op een hele

sterke wijze het bestaan van Allah.

Bewijs op basis van de Koran: Alle bewijzen die erop duiden dat de Koran het woord van Allah is

bewijzen tegelijkertijd ook dat Allah bestaat. Er zijn duizenden bewijzen dat de Koran het woord

van Allah is.  Deze bewijzen zijn  tot  in  de diepste  details  terug te  vinden in  de islamitische

bronnen. Al deze bewijzen geven allen op hun eigen manier de volgende boodschap weer: “Zij

getuigen met zekerheid van het bestaan van Allah.” 

Bewijs op basis van profeten: Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei: “Allah heeft 124 000

profeten gezonden.”8 Alle bewijzen, die duiden dat één profeet een waarachtige profeet is,

zeggen tegelijkertijd ook “Allah bestaat en is één.” Het doel van het bestaan van profeten is

monotheïsme;  met  andere  woorden  het  bestaan en  de  eenheid  van  Allah,  verkondigen  en

bewijzen.

De bewijzen voor  het  bestaan van  Allah  zijn  eindeloos.  Hier  hebben we slechts  een aantal

voorbeelden genoemd die het verstand overtuigen.

Samengevat, in dit universum is de grootste waarheid, het bestaan van Allah en Zijn éénheid.

4. Kunt u mij informeren over de Big Bang theorie en de schepping

van het universum?

De vragen over hoe het universum ontstaan is, waar het naartoe gaat en hoe de wetten, de orde
en  het  evenwicht  zich  handhaven,  hebben  de  mensen  van  ieder  tijdperk  beziggehouden.
Wetenschappers en geleerden hebben ontelbare onderzoeken verricht over dit onderwerp en
hebben verscheidene theorieën ontwikkeld. 

De Koran is reeds meer dan 1400 jaar oud en we mogen niet vergeten dat het verscheidene
wetenschappelijke feiten heeft geopenbaard die pas in de 20ste eeuw waren ontdekt. Dit is op
zich al een bewijs dat de Koran een boek is dat door Allah is gezonden.

Tot het begin van de 20ste eeuw  dacht men dat het universum een onveranderlijk universum
was. Dit hield in dat men vroeger geloofde dat het universum altijd al bestond en eeuwig was en
dus ook geen begin en geen einde had. 

Deze visie vormde de grondslag voor de materialistische filosofie  die zich verzette tegen het
bestaan van een schepper  en  beweerde  dat  het  universum een constante,  stabiele  en  een
onveranderlijke verzameling van materie was. 

Nu de wetenschap een stuk gevorderd is, heeft men het tegendeel kunnen aantonen met de
meest geavanceerde technologische instrumenten die we nu voor handen hebben. We spreken
van verschillende theoretische ontdekkingen die zijn gedaan vanaf ongeveer het jaar 1929. Met

8 Hadith, Ahmad ibn Hanbal, al-Moesnad, V, 266.
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name de  ontdekking  van de  'Big  Bang'  ofwel  de 'Oerknal'.  Door  middel  van  hypermoderne
apparatuur heeft men deze wonderbaarlijke ontdekking kunnen doen. 

In  1929,  in  het  Mount  Wilson  Observatory in  de  Amerikaanse  staat  Californië,  maakte  de
Amerikaanse astronoom Edwin Hubble9,  één van de meest spectaculaire ontdekkingen in de
geschiedenis van de astronomie. Terwijl Edwin de sterren observeerde met de ruimtetelescoop
Hubble, ontdekte hij een verschuiving in het licht van de sterren. Anders gezegd, het licht van
deze sterren verschoof  naar  het  rode gedeelte  van  het  spectrum en deze verschuiving was
groter naarmate de ster verder van de aarde verwijderd was. Dit betekent dat de sterren van
ons weg bewegen.

Niet veel later ontdekte Hubble nog iets belangrijker: sterren en melkwegstelsels bewegen zich
niet  alleen  weg  van  ons,  maar  ook  van  elkaar.  Het  enige  besluit  die  hieruit  kan  worden
getrokken is, dat het universum waarin alles van elkaar weg beweegt, steeds uitzet.

Om  dit  beter  te  begrijpen,  kan  men  het  universum  vergelijken  met  een  ballon  dat  wordt
opgeblazen. Als de ballon wordt opgeblazen, bewegen de punten van het ballonoppervlak van
elkaar weg. Op deze manier bewegen de objecten in de ruimte ook van elkaar weg, iedere keer
als de ruimte uitzet.

De Koran die 1400 jaar geleden is gezonden, laat ons de waarheid met deze vers weten:

"Allah heeft de hemelen en de aarde geschapen."10

We zullen hier  de term  Big Bang blijven gebruiken,  aangezien er  geen ander  aannemelijker
bewijsstuk bestaat wat aantoont dat het begin van het universum op deze manier is ontstaan. 

De Big Bang theorie toont aan dat in het begin alle objecten in het heelal, één deel waren en
toen zijn gescheiden. Dit feit dat door de Big Bang theorie is onthuld, was al veertien eeuwen
geleden  verklaard  in  de  Koran,  toen  de  mens nog  een  heel  beperkte  kennis  had  over  het
universum: 

"Zien  de  ontkenners  dan niet  dat  terwijl  de  hemelen en  aarde in  het  begin een eenheid
vormden Wij ze van elkaar hebben doen scheiden en alle wezens schiepen uit water? Zullen zij
nog steeds niet geloven?"11

Zoals aangegeven in deze vers, is alles met de Big Bang (met de oerknal, vanuit dat ene punt)
geschapen  en  gevormd  tot  het  huidige  universum,  door  scheiding  van  elkaar.  Als  men  de
verklaring van deze vers uit de Koran vergelijkt met de Big Bang theorie, ziet men dat er tussen
deze twee een perfecte harmonie is, ondanks dat de Big Bang pas in de twintigste eeuw als een
wetenschappelijke theorie werd geïntroduceerd. 

Hoewel dit feit sinds het begin van de schepping van het heelal constant aanwezig was, is dit pas
in deze eeuw door de moderne wetenschap ontdekt. Terwijl Allah (Geprezen en Verheven is Hij)
ons over deze realiteit in de Koran al 1400 jaar geleden geïnformeerd had:

9 Hubble, E. (1929). A relation between distance and radial velocity among extra-galactic nebulae. Proceedings of the 

National Academy of Sciences, 15(3), 168-173.
10 De Heilige Koran, Enam (Het Vee) 6/101.
11 De Heilige Koran, Enbiya (De Profeten) 21/30.
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"Met grote macht hebben Wij  de hemel gebouwd. Oprecht,  Wij  zijn het,  die  hem hebben
uitgebreid."12

Wat was er dan voor de Big Bang en wat was die kracht die het heelal tot iets bracht met deze
grote explosie toen er nog niets bestond?

De bekende atheïstische filosoof Anthony Flew13 zegt het volgende over dit onderwerp:

“Men zegt dat het toegeven ten goede komt voor de ziel van de mens. Ik wil dan
ook een bekentenis afleggen. Het Big Bang model is vanuit het perspectief van
een atheïst verontrustend. Want de wetenschap heeft een bewering bewezen
dat door de geloofsbronnen wordt verdedigd. Namelijk dat het heelal een begin
heeft.”

Vele wetenschappers die zich niet blindelings bestempelen als atheïsten bevinden zich in een
situatie dat ze moeten accepteren dat een Schepper bestaat die beschikt over een oneindige
macht en kracht voor het scheppen van het heelal. Deze Schepper heeft de tijd en de materie
geschapen.  Met andere woorden, het moet een wezen zijn die onafhankelijk is van tijd en
materie. 

De beroemde Amerikaanse astronoom Hugh Ross14 verklaart deze realiteit als volgt: 

“Wanneer tijd en materie gelijktijdig met de explosie tot stand zijn gekomen, dan

moet  de  oorzaak  die  het  heelal  tot  stand  heeft  gebracht  zelf  helemaal

onafhankelijk zijn van de tijd en materie in het heelal. Dit laat ons zien dat de

Schepper boven alle dimensies in het heelal is. Tegelijkertijd bewijst het ook dat

het heelal zelf geen schepper is, zoals sommigen beweren. En ook niet een kracht

die in het heelal zelf aanwezig is, maar dat het de Schepper is die het heelal

omvat.”

Samengevat kunnen we zeggen dat de Koran enkel de waarheid bevat en dus werkelijk het boek
van Allah is.

5. Wat is reïncarnatie en bestaat het echt? 

Reïncarnatie of wedergeboorte is een religieuze opvatting of bijgeloof dat de ziel na de dood

herboren  wordt  in  een  ander  levend  wezen.  Volgens  dit  geloof  kunnen  zielen  blijven

voortbestaan  door  te  verhuizen  van  lichaam  naar  een  ander  menselijk  of  dierlijk  lichaam,

naargelang hun verlangens, de activiteiten die zij in het verleden hebben gedaan en naargelang

hun verwantschap. Deze opvatting die haar oorsprong vindt in Egypte, bereikte uiteindelijk alle

delen van de wereld. In onze tijd zijn er nog altijd veel aanhangers van dit bijgeloof. Het is het

meest bekend als behorend tot het Hindoeïsme en Boeddhisme. Daarnaast komt het ook voor

bij sommige Indiaanse religies van Noord- en Zuid-Amerika.

12 De Heilige Koran, Zariyat (De Schiftende Winden) 51/47.
13 Flew, A. (2003). God and the Muh. Think, 2(4), 17-23.
14 Ross, H. (1991). The fingerprint of God.
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Mensen die zich wenden tot deze overtuiging denken hiermee hun natuurlijk verlangen naar

een eeuwig leven te kunnen bevredigen. Er is geen enkele wetenschappelijke basis voor het idee

van reïncarnatie. Van de kleinste korrel tot de sterren wijst alles in het universum een God aan.

Het feit dat alle atomen en alle wezens in het universum bewegen en functioneren volgens een

perfecte orde en wijsheid zonder een seconde af te wijken, betekent dat zielen en lichamen niet

doelloos kunnen zijn en niet strijdig kunnen zijn met deze orde. Hierbij verwerpt de islam het

idee van reïncarnatie. 

Zou Allah, Die de aarde en de hemelen heeft onderworpen aan de mens, Die hem in de perfecte

vorm en met de ruimste vaardigheden heeft geschapen, de waardigheid van de mens onteren

door  hem  in  de  lijven  van  muizen,  honden,  slangen  en  apen  te  laten  dolen?  Zou  Zijn

rechtvaardigheid en wijsheid, Zijn genade en barmhartigheid dit toelaten? De mens is geschapen

om Allah te leren kennen en te aanbidden om vervolgens de hemel te verdienen om daar een

eeuwig leven te leiden. Daarom is hij het meest belangrijkste wezen. Alle planten en dieren zijn

in dienst van de mens. Bomen schieten hem te hulp met hun vruchten, koeien met hun melk en

runderen met hun vlees. Uiteraard moet de mens een hoger en belangrijker doel hebben dan dit

universum. Aldus is de gedachte van reïncarnatie in tegenspraak met deze hoge waardering van

de mens.

Reïncarnatie is ook tegenstrijdig met de verbintenis van beloning en bestraffing van Allah. Het

resultaat van Zijn geboden en verboden zal zich zeker voordoen. Hij heeft de gelovigen de hemel

beloofd en Hij zal zijn belofte vervullen. Kwaadaardige mensen, ontkenners en onderdrukkers zal

Hij bestraffen. Daarnaast is dit bijgeloof beslist ook tegenstrijdig met het profetendom en de

openbaring van de goddelijke boeken. Als zielen geen doel zouden hebben dan was het niet

nodig om profeten en heilige boeken te sturen. De grootste boodschap van profeten na het

bestaan en de eenheid van God, is het bestaan van het hiernamaals. 

Er  zijn drie groepen mensen die reïncarnatie bepleiten:  deze bestaan slechts  uit  een aantal

kinderen, psychopaten en ideologische misleiders.

Tot  vandaag  de  dag  waren  het  enkel  een  aantal  kinderen  die  beweerd  hebben  dat  zij  in

verschillende lichamen hebben geleefd. De uitspraken van kinderen zijn echter wetenschappelijk

en  juridisch  gezien  niet  van  waarde.  Ze  zijn  namelijk  minderjarig.  Een  bewering  kan  niet

bewezen worden op basis van woorden van kinderen die nog in hun eigen kinderwereld leven,

die nog niet bekwaam zijn om een onderscheid te maken tussen juist en fout of om droom en

werkelijkheid uit elkaar te houden.

Want  zij  kunnen  onder  bepaalde  psychologische  invloeden  verkeren,  zoals  betrokkenheid

opwekken bij de omgeving, aandacht trekken, het imago opkrikken, bekendheid verwerven en

positieve bekrachtiging uitlokken.

Volgens bevindingen is trouwens het aantal van deze kinderen al niet meer dan drie of vijf. Het

bewijs waar reïncarnatie op rust bestaat dus uit absurde beweringen van deze kinderen.
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Wat de psychopaten betreft, is hun mentale evenwicht verstoord. Hun beweringen bevatten

verschillende tegenstrijdigheden. Het is duidelijk dat het niet nodig is om commentaar te geven

op verklaringen van mensen die toe zijn aan een ernstige behandeling. Van rechtswege zijn hun

beweringen ook ongeldig: ze worden niet serieus genomen.

De derde groep die het idee van reïncarnatie erkent, zijn personen die optreden namens een

bepaalde ideologie. Deze materialistisch ingestelde, ontkennende mensen bereiden opzettelijk

valse gebeurtenissen voor in ruil voor geld en eigenbelang en gebruiken hierbij een aantal zielige

personages om op deze manier verwarring te veroorzaken bij mensen, de religieuze trends en

het geloof in God en het hiernamaals te verzwakken.

Het bestaan van het hiernamaals wordt meermaals bevestigd in de Koran. Hierbij wordt het

geloof in reïncarnatie tenietgedaan.

“Maar wanneer de dood tot één van hen komt, zegt hij: “Mijn Heer! Stuur mij terug. Zodat ik

goed kan doen in datgene wat ik heb achtergelaten!” Nee! Het is slechts een woord dat hij

spreekt…”15

“Als jij  maar  kon zien,  wanneer  zij  bij  het  hellevuur  worden gehouden! Zij  zullen  zeggen:

“Werden wij maar teruggebracht! Dan zouden wij de Tekenen van onze Heer niet ontkennen

en wij zouden tot de gelovigen behoren!”16

De Koran is een betrouwbaar boek dat de mensen beschermt tegen valse overtuigingen.  Wie in

God gelooft kan het idee van reïncarnatie onmogelijk, accepteren.

6. Kan het zijn dat de evolutietheorie, die als waarheid wordt 

beschouwd door de wetenschap, onwaar is? 

Twee zaken dienen goed begrepen te worden.  Eerst en vooral, het woord ‘evolutie’ kan op

verschillende betekenissen duiden zoals: verandering, transformatie en mutatie. Wanneer men

met  evolutie doelt  op  verandering,  transformatie en  herziening  dan is  daar  vanuit  religieus

opzicht niks tegen in te brengen mits men accepteert dat God de schepper is.

Maar wanneer men met evolutie doelt op een ‘soort’ dat vanuit toeval iets anders tot stand

heeft gebracht dan betekent die benaderingswijze een atheïstische visie dat in strijd is tegen de

schepping, verstand, wetenschap en de logica.

Een ander belangrijk aspect is de kennis omtrent hetgeen wat werkelijk behoort tot het domein

van  de  wetenschap.  De  wetenschap  analyseert  de  structuur,  vorm  en  totstandkoming  van

objecten. De wetenschap analyseert niet wie de maker, vormgever of de ‘totstandbrenger’ van

15 De Heilige Koran, Al-Moe'minoen (De Gelovigen) 23/99-100.

16 De Heilige Koran, Al-An'am (Het Vee) 6/27-28.
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de objecten is. De wetenschap houdt zich dus ook niet bezig met de vraag of iets tot stand kwam

middels evolutie of het werk is van een schepper. Zelfs als dat vanuit de wetenschap wel gedaan

zou worden dan zou het nietsbetekenend zijn en kan men er niet op steunen aangezien dit

onderwerp niet behoort tot het domein van de wetenschap.

Als we bijvoorbeeld aan duizenden natuurkundigen en chemici de vraag zouden voordragen wie

de maker is van een specifieke wasmachine en zij allen van mening zouden zijn dat de maker

ervan de uitvinder is dan is hun uitspraak niet bindend.

Op dezelfde wijze laten de onderzoeken van natuurkundigen, chemici en erfelijkheidsleer waarin

zij vanuit fossielen de overeenkomsten en gelijkenissen aantonen onder de levenden, niet de

evolutie maar de eenheid van de schepper zien. De gelijkenissen en overeenkomsten tussen

deze objecten laten dus niet zien dat deze vanuit een evolutie tot stand zijn gekomen maar dat

deze geschapen zijn door Allah en duiden tevens op de éénheid van de Schepper.

Er  zijn  al  reeds  duizenden  wetenschappers  die  de  evolutietheorie  niet  accepteren.  Veel

wetenschappers vallen de evolutieleer af, vooral na de Big Bang theorie. De reden hiervan is dat

middels de Big Bang theorie bekend is geworden dat de kosmos niet eeuwig aanwezig was, maar

later tot stand kwam. Zo heeft de Big Bang theorie ook de visie van de evolutionisten over een

eeuwig heelal ontkracht.   

Omdat zij ontkenden dat de schepping later tot stand kwam accepteerden ze ook niet dat er een

schepper is. Ze zagen de kosmos zelf als God.

Na de Big Bang theorie gaven sommige oprechte wetenschappers toe dat het onvermijdelijk is

geworden om een schepper te erkennen. Omdat  de wetenschappers die vandaag de dag nog

steeds geloven in  de evolutietheorie,  zonderen ze zichzelf  af  in  duisternis.  Dat zij  hun ogen

sluiten voor de werkelijkheid berokkent niet de werkelijkheid maar henzelf schade toe. 

Er is een regel dat door iedereen gekend is. De regel luidt als volgt: “Elke wetenschap leert men

van zijn specialisten”. Wanneer we ziek zijn gaan we naar een arts, als we in plaats daarvan naar

een ingenieur zouden gaan dan zouden we ons leven op het spel zetten. De oordelen omtrent

het bestaan van Allah, hiernamaals, paradijs en hel behoren toe aan de goddelijke religies en

boeken. Aangezien de religies en boeken uit de tijd voor de islam vervalst zijn, wordt de Koran

op dit punt als het meest waarachtige en betrouwbare autoriteit beschouwd.

Wanneer er door twee medische specialisten een uitspraak gedaan wordt omtrent een kwestie

binnen de geneeskunde dan is  de mening van duizenden mensen met een andere expertise

nietsbetekenend. Op dezelfde wijze is de visie van duizenden evolutionisten (namelijk dat de

Schepper niet bestaat) irrelevant wanneer twee profeten aangeven dat Allah bestaat. Op dit

punt is de Koran op zichzelf een bewijs dat even sterk is als het hele universum.
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7. Kan het bestaan van de wezenlijkheden toevallig zijn of verklaard 

worden aan de hand van evolutie?

Dat alle wezenlijkheden in het hele universum het resultaat zijn van toeval kan niets meer dan
een verhaal zijn. 

Het is interessant dat verscheidene misvattingen die we alleen maar tegenkomen in sprookjes,
worden toegeschreven aan de wetenschap. 

Wanneer er gezegd wordt dat “Iets toevallig is ontstaan” betekent het dat er geen maker is.

Is het ooit gehoord dat deze zonder maker tot stand zijn gekomen:

 Een wagen die geen fabrikant heeft

 Een bouwwerk die geen architect heeft

 Een geweven stof die geen wever heeft

 Kledingstukken die geen tailleur hebben

We accepteren onmiddellijk dat zoiets absurds niet mogelijk is.

Aannemen dat iets per toeval kan ontstaan zonder maker gaat in tegen alle logica.

Bij het aanschouwen van een werkstuk herkent het verstand de maker: Als er een creatie is,
moet het wel een creator hebben. 

Net zoals er een maker is van de kledij die we dragen, is er ook een Maker van ons lichaam; Dat
is Allah.

Beweren dat  het  leven  het  resultaat  is  van  toeval  is  hetzelfde  als  zeggen  dat  een  enorme
explosie in een boekdrukkerij voor de verzameling van een prachtig encyclopedie heeft gezorgd.
Beweren  dat  het  leven  door  toeval  is  ontstaan  is  hetzelfde  als  aannemen  dat  een  zekere
ontploffing  in  een  bakkerij  ervoor  heeft  gezorgd  dat  er  verscheidene  soorten  brood,
koffiekoeken e.d. zijn ontstaan. 

De aarde weet niet wat esthetica (schoonheidsleer) is,  maar heeft plaats voor verscheidene
gekleurde bloemen. Een kip heeft geen enkel verstand van engineering, maar het legt eieren.
Een boom heeft geen enkel flauw benul over de betekenis van traktatie, maar zijn takken geven
prachtige vruchten aan ons. Dit betekent dus dat er een zekere schepper is die dit alles mogelijk
maakt. Allah doet dit en op deze manier stelt Hij Zichzelf voor aan ons. 

Hoe  kan  de  evolutieleer  antwoorden  op  de  volgende  vragen  over  de  schepping,  die
ogenblikkelijk  is  gebeurd of  miljarden jaren heeft geduurd en al  dan niet rechtstreeks heeft
plaatsgevonden:

- Wie heeft ervoor gezorgd dat de mens wel kan zien in een universum die niet kan zien? 

- Wie heeft de mens voorzien van kennis in deze wereld die geen kennis bezit? 
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- Wie heeft er in deze wereld die geen liefde, angst of iets anders voelt, gevuld met bezoekers
die volladen zijn van emotie? 

- Hoe is blindheid geëvolueerd tot zicht? 

- Hoe is stilte veranderd in gehoor? 

- Hoe is onbegrip veranderd in begrip? 

- Waar heeft het levenloze universum deze levende wezens vandaan gehaald? 

Hoe kan men deze ongelooflijke fenomeen uitleggen door het lange wachten van onwetende,
levenloze en onbewuste wezens? 

Wanneer we op een leeg terrein ineens een tent zien staan, dan zeggen we onmiddellijk: “Wie
heeft  deze  tent  gemaakt?”  Niemand  denkt:  “Het  terrein  heeft  een  evolutie  meegemaakt,
waardoor er daar nu een tent is ontstaan.” 

Hoe kan deze universum, die ontstaan is uit het niets, gekoppeld worden aan evolutie? Heeft het
niets een evolutie meegemaakt en is het vervolgens iets geworden?  

Ieder mens die zichzelf bestempelt als een intelligent wezen zou moeten inzien dat dit onzin is.
Laten we even alles aan de kant zetten en de volgende vraag trachten te beantwoorden: De
wereld en de zon waren in het begin samen. Later wanneer ze zijn gescheiden van elkaar (d.m.v.
de oerknal), heeft de wereld zich voorzien van oceanen, bossen, dieren en mensen, waar wacht
de  zon nou op;  waarom is  de  zon  niet  geëvolueerd?”.  We weten  allemaal  heel  goed,  dat
wanneer de zon uitdooft, er geen zon noch aarde meer zal overblijven. Laten we dus onze vraag
als volgt stellen: Wie staat het niet toe dat de zon niet meer straalt? Dit is zeker en vast Allah.

8. Wat betekent "We zijn Moslims sinds ‘Kâlû Belâ’"?

Kâlû Belâ, is het bevestigende antwoord volgens de Koran van de vraag van Allah aan de mensen

als zijn dienaars nadat Hij ze heeft geschapen “Ben ik niet jullie God?” 

“En (gedenk) toen jullie Heer het nageslacht van de Kinderen van Adam uit hun lendenen nam,

en hen deed getuigen over zichzelf (zeggende): “Ben Ik niet jullie Heer?” Zij zeiden: “Ja! Wij 

getuigen” zodat jullie op de Dag der Opstanding niet zullen zeggen: “Waarlijk, wij wisten dit 

niet.”17

Voordat dit vers naar de wereld werd gestuurd, sprak Allah de Almachtige tot alle zielen van de 

mensen: "Ben ik niet jullie Heer?" Hij stelt dat de zielen antwoordden: "Ja, u bent onze Heer".

Kortom, "Onze zielen hebben beloofd gelovig te zijn".

De tijd waarin dit gesprek heeft plaatsgevonden, wordt "Kâlû Belâ" genoemd.

17 De Heilige Koran, Al Araf (De Kantele), 7/172.
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Dan heeft Allah de wereld geschapen als een plaats waar de mens getest kan worden op zijn
oprechtheid.  Elke  ziel  kreeg  een  lichaam  en  werd  op  verschillende  tijden  naar  de  wereld
gezonden.

Zo lagen er twee wegen voor de mens. Ofwel gaat de mens zijn rede en wilskracht in goede zin
gebruiken om zijn God verder te leren kennen zoals tijdens de Kâlû Belâ. Ofwel gaat hij zijn
verstand en vrije wil in slechte zin gebruiken en zijn God verloochenen, niet aanbidden en de
weg van de duivel verkiezen. 

In deze wereld beschikken alleen mensen over verstand en zijn op de meest volmaakte manier
geschapen zodat ze kunnen aanbidden. Dit alleen al bewijst dat we zijn geschapen om op deze
wereld Allah te leren kennen, gelovig te zijn aan Hem en Hem moeten aanbidden. Hiernaast
heeft  Allah  meer  dan  honderdduizenden  profeten  gezonden  om  ons  aan  onze  woord  te
herinneren  en  in  de  Koran  dit  feit  uitdrukkelijk  gëopenbaard.  Het  bewijst  dat  we  zijn
toegezonden naar deze wereld om ons aan onze woord te houden.  

Dank aan Allah, houden wij Moslims ons aan onze woord, die wij in Kâlû Belâ gegeven hebben.
Met de wil van Allah zullen we dat ook blijven doen tot onze laatste adem. 

9. Is het wetenschappelijk bewezen dat de mensheid van een moeder

afstamt?

In  1987  publiceerden  Rebecca  Louise  Cann,  Mark  Stoneking  en  Allan  Charles  Wilson  het
tijdschrift Nature: Mitochondrial  DNA and Human Evolution18.  Cann en Stoneking werkten in
Wilson's laboratorium aan de Universiteit van Californië in Berkeley. Hier bewezen ze dat de
overdracht van het mitochondriaal DNA van moeder naar dochter identiek is. 

Mitochondriaal DNA (mtDNA) is een klein circulair genoom dat wordt aangetroffen in die delen
van  de  cellen  die  mitochondriën  worden  genoemd. Mitochondriën  zijn  organellen  die  zich
bevinden  in  het  waterige  deel  van  de  cel  (cytoplasma)  van  de  meeste  complexe  cellen
(eukaryoten). Als  gekeken  wordt  naar  het  mtDNA  van  hedendaagse  meisjes,  kunnen  we
besluiten dat de afstamming van de eerste vrouw Eva zeer mogelijk is.

Cann, Stokening en Wilson hebben 147 placenta’s van vrouwen die bevallen zijn, meegenomen
om het mtDNA uit het weefsel van deze vrouwen te vergelijken. 

Deze waren afkomstig vanuit Azië, Midden-Oosten en Europa. In dezelfde tijd was een groep
genetici aan de Emory universiteit in Atlanta, het mtDNA in de bloedcellen van 700 mensen uit
vier verschillende werelddelen aan het onderzoeken. 

Hierna  zijn  de  uitkomsten van  beide  onderzoeken  vergeleken.  Het  bleek  dat  er  bijna  geen
verschillen  waren  tussen  het  mitochondriaal  DNA  van  deze  mensen  uit  verschillende
werelddelen en rassen. Alle DNA’s kwamen uit tot bij een vrouw. Allan Wilson, die dit onderzoek
had gevolgd van begin tot eind, zei: “Wij zouden allen een gemeenschappelijk moeder moeten
hebben.”

18 Cann, R. L., Stoneking, M., & Wilson, A. C. (1987). Mitochondrial DNA and human evolution. Nature, 325(6099), 31-36.
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De  beroemde  paleontoloog  Stephen  Jay  Gould  ondersteunt  deze  visie  ook.  Over  de  Eva
hypothese zegt hij:  “Ik zweer het, dit is een prachtige ontdekking. Want dit maakt ons allen
biologische broeders/zusters van elkaar, wat we tot nu toe nog nooit van zo dichtbij hadden
opgemerkt.” Hiermee bevestigt hij onbewust het volgende vers uit de Koran: 

“O mensheid! Wij hebben jullie uit een man en een vrouw voortgebracht (Adam en Eva) en
jullie tot volkeren en stammen gemaakt (…)”19

10. Hoe zijn de mensen verspreid (vermenigvuldigt)?

De mensheid heeft zich voortgeplant uit de profeet Adam en zijn vrouw Eva. Eva kreeg bij elke

geboorte een tweeling. De tweelingen bestonden altijd uit een jongen en een meisje. Nadat

twee paar tweelingen waren geboren, liet Adam ze kruislings met elkaar trouwen. Bijvoorbeeld:

het meisje van het eerstgeboren tweelingenpaar trouwde met de jongen van de daarna geboren

tweelingenpaar.20

Adam is de eerste mens en de eerste profeet. Voor de voortplanting van de mensheid was het

toen noodzakelijk dat de kinderen van Adam en Eva met elkaar trouwden. Dit  was door de

Schepper toegestaan, want in die periode waren er geen andere mensen buiten hen. Nadat de

bevolking  tot  een  bepaald  aantal  gegroeid  was,  werd  het  door  Allah  verboden  om nog  te

trouwen met een zus of broer.  

11. Hoe zijn de talen ontstaan? 

Allah de Almachtige schonk wonderen aan zijn profeten die als dienaren zijn gezonden zodat die

wonderen zouden dienen als bewijs voor hun missies.  Bijvoorbeeld de profeet Jezus die de

doden kon herrijzen21 en blinden de ogen opende22,  de profeet David die ijzer als deeg kon

kneden en het allerlei vormen kon geven23, de profeet Salomon die op de wind kon reizen en de

afstand van twee maanden op één dag kon afleggen24, de profeet Abraham die niet verbrand

werd door het vuur25etc.

Het  grootste  wonder  van  de  profeet  Adam  is  dat  Allah  de  Almachtige  hem  de  algehele

woordenschat en talen aanleerde en de benamingen van alle dingen onthulde. Net als bij de

wonderen die aan alle profeten zijn gegeven, wordt dit wonder van Adam ook beschreven in de

Koran.  Allah de Almachtige heeft aan de profeet Adam al  de instructies van de opleidingen

meegegeven, in de zin van de naam van alles, het doel van de schepping en het onderwijzen van

de algehele talen en taalbeschouwing. Allah zegt in de Koran:

19 De Heilige Koran, Al-Hujurat (De Binnenste Vertrekken) 49/13.
20 Tabari, ibn Kathir, Al-Razi, commentaar op hoofdstuk Al-Ma'idah (De Tafel) vers 27 van de Koran (5/27).
21 De Heilige Koran, Ali-Imraan (Imrans Mensen) 3/49.
22 De Heilige Koran, Al-Ma'idah (De Tafel) 5,110.
23 De Heilige Koran, Saba (Saba –Sheba-) 34/10-11.
24 De Heilige Koran, Saad (De Arabische Letter) 38/36.
25 De Heilige Koran, Al-Anbiya (De Profeten) 21/69.
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“En Hij onderwees Adam de namen van alle dingen en toen liet Hij deze aan de Engelen zien 

en zei: “Vertel Mij hiervan de namen, als jullie werkelijkheid.”

 Zij (de Engelen) zeiden: “Verheerlijkt bent U, wij hebben geen kennis behalve van wat U ons 

onderwezen heeft. U bent de Alwetende, de Alwijze.”

Hij zei: “O Adam, vertel hen de namen.” En toen hij hen de namen had verteld, zei Hij: “Heb Ik 

je niet verteld dat Ik het onzichtbare in de hemelen en op de aarde ken en dat Ik weet wat je 

onthult en wat je verborgen houdt?”26

Het zou een onvolledige aanname zijn om te stellen dat alle talen die tegenwoordig gesproken 

worden, afstammen van de kinderen van Adam. De oorsprong van deze talen zijn wel terug te 

voeren naar Adam en zijn kinderen, maar kennen aftakkingen in de tijd, die op hun beurt 

geëvolueerd zijn tot andere talen. Er zijn tegenwoordig 200 miljoen mensen die Turks spreken 

bijvoorbeeld. Maar verschillen in landen, culturen en omgevingen hebben geleid tot 

verschillende talen die eigenlijk een variant zijn van het Turks als één taal: Kazachs, Kirgizisch, 

Chagatai, Oeigoers, Gokturks... Hetzelfde geldt voor het Frans en Italiaans die van het Latijns 

afstammen. Talen die achteraf ontstaan zijn kunnen verschillend zijn, maar zijn vaak tot één 

oertaal te voeren.

12. Hoe zijn er verschillende huidskleuren en karakteristieken 

ontstaan, terwijl we allemaal afstammen van dezelfde mens?

De heilige profeet (vrede zij met hem) geeft hierover als volgt antwoord in een paar hadith 

(uitspraak van profeet Mohammed):

 "Allah heeft Adam geschapen uit aarde die Hij genomen heeft van overal ter wereld.  Het 

nageslacht van Adam is volgens de soorten van deze aarde belichaamd.  (Daarom) een deel is 

blank, een deel is rood van huidskleur, een deel is zwart. Tussen hen zijn er ook die gemiddeld 

(gekleurd) zijn..."27

 ‘’Allah heeft Adam gemaakt uit grond dat zich bevindt in verschillende delen van de wereld. 

Vanwege de verscheidenheid van deze delen op aarde, hebben de nakomelingen van Adam 

verschillende karakters.’’28

De verschillende huidskleuren en karakters zijn dus geschapen in de genetische structuur van

Adam.  De  genetische  structuur  van  Adam  is  zoals  een  genetisch  zwembad  waarin  zich

verschillende  huidskleuren  en  karakters  bevinden.  Als  gevolg  daarvan  zijn  de  hedendaagse

verschillende  mensen  tot  stand  gekomen.  Met  deze  hadith  wordt  er  duidelijk  geantwoord

gegeven op deze vraag.

26 De Heilige Koran, Al-Baqarah (De Koe) 2-31/33.
27 Hadith, Aboe Dawoed, Soenna, 17.
28 Hadith, Aboe Dawoed, Soenna,16.
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Het  is  bekend  dat  er  in  het  universum  meer  dan  400  miljard  sterrenstelsels  zijn.  In  elk

sterrenstelsel zijn er miljarden planetenstelsels. Als Allah in staat is om miljarden sterrenstelsels,

met in elk daarvan miljarden planetenstelsels te scheppen, organiseren en besturen, hoe kan er

dan gezegd worden: Hoe kan Hij zoveel verschillende huidskleuren en karakters scheppen uit

dezelfde vader en moeder?

Er is een absolute waarheid dat we niet mogen vergeten, en dat is: “De majestueuze Allah is niet

onderworpen aan oorzaken, maar is de Schepper van alle oorzaken en gevolgen.”

13. Waarom heeft Allah het universum geschapen?

Allah, de Schepper van het universum en alles wat zich erin bevindt, schiep dit universum om 
waardevolle redenen. In de Koran wordt hierover het volgende geschreven: 

“Wij hebben de hemelen en de aarde en alles wat daartussen is niet alleen maar voor 
vermaak geschapen.”29 

“En Wij hebben de hemel en de aarde en alles wat daartussen is niet voor niets geschapen. 
Dat is een vermoeden van degenen die ongelovig zijn. Wee degenen die de hel ontkennen.”30

Alle schepselen prijzen en verheerlijken hun Schepper in een taal die hen schikt. De opdracht die
hen is aangewezen, voeren ze met plezier en enthousiasme uit. Bijvoorbeeld: de zon beweegt op
de baan die voor haar is  uitgestippeld zonder nalatigheid. Rivieren stromen in enthousiasme
richting de oceanen en dieren die geschapen zijn voor de mensheid, vervullen hun taken zonder
gebreken.

Bovendien zouden de eindeloze volmaaktheden en schoonheden van de eigenschappen en de

namen  van Allah  verborgen blijven als  Hij  het  universum niet  zou geschapen hebben.  Deze

kennis zou dan slechts aan Allah toebehoren. Door het tevoorschijn komen van de spirituele

schoonheden  van  Zijn  namen  en  eigenschappen,  aanschouwt  Hij  zelf  Zijn  schoonheden  en

volmaaktheden  en  mogen  de  engelen  en  de  mensen  ook  deze  goddelijke  manifestaties

aanschouwen.

Op  het  punt  van  het  scheppen  of  niet  scheppen van  het  bestaan heeft  Allah  de  voorkeur
gegeven aan het scheppen en deze voorkeur is een eindeloze genadigheid geworden voor heel
het bestaan. Het is anders niet voor te stellen dat Allah, Die Samad31 is, de behoefte had om het
bestaan te scheppen.

Samengevat,  Allah  heeft  het  universum  geschapen  om  Zijn  eindeloze  schoonheid,
Genadevolheid, Medegevoel, Perfectie en Zijn eindeloze Machtigheid te tonen aan alle levende
wezens. 

29 De Heilige Koran, Al-Anbiya (De Profeten) 21/16.
30 De Heilige Koran, Saad (de Arabische Letter Sad) 38/27.
31 Een van de Schone Namen van Allah: “Degene Die iedereen nodig heeft, maar Die zelf niemand nodig heeft’’.
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14. Is de behoefte om te geloven aangeboren?

De Zwitserse psycholoog Pierre Bovet legt in zijn boek Le sentiment religieux et la psychologie de

l'enfant32 (De geloofsemotie en kinderpsychologie) uit dat psychisch gezonde kinderen tot een

bepaalde  leeftijd  een  tot  zichzelf  behorend  en  van  nature  aanwezig  geloof  hebben.  In  de

vorming  van  dit  primitieve  geloof  speelt  zowel  de  maatschappij  als  het  persoonlijke  besef,

verstand en de verbeelding een belangrijke rol. 

Misschien vult het kind zelf de inhoud van religieuze concepten aan die hij van de maatschappij

verkrijgt. Echter, met de tijd zal hij de tegenstellingen tussen zichzelf en de maatschappij inzien

en zich aanpassen. 

Veel wetenschappers en filosofen hebben onderzoek gedaan naar het “natuurlijke geloof” van

kinderen. Een van hen is de Amerikaanse filosoof William James. Om de ontwikkeling van het

natuurlijke geloof bij kinderen te kunnen onderzoeken, heeft hij de herinnering en het gedrag

van een kind genaamd Ballard tot zijn elfde geobserveerd. Ballard was stom, had nooit  wat

geleerd en leefde afgezonderd van de maatschappij. Ballard, die later wel goed opgeleid werd,

vat zijn gedachtes en gevoelens over het postmateriële33 als volgt samen: 

“Soms ging ik met mijn vader wandelen. De natuur en het uitzicht hadden een grote impact op

mij. Ik kon niet praten en schrijven, maar dat weerlegde mij er niet van om na te denken. Ik

stelde mezelf vragen: Hoe is de wereld ontstaan? Hoe is het leven van de mens begonnen? Hoe

zijn de planten en overige levensvormen tot stand gekomen? Wat is de oorzaak die de aarde,

maan  en  zon  heeft  doen  ontstaan?  Hoe  is  deze  materiële  wereld  ontstaan?  Wie  laat  mij

nadenken over deze vragen? Hoe is de eerste mens, het eerste dier de eerste plant zonder een

zaad  ontstaan?  Waar  komen  wij  vandaan  en  waar  gaan  wij  heen?  Hoe  is  het  universum

ontstaan? Vooral deze vraag kon ik niet beantwoorden. Ik dacht er constant over na, gaf het na

een tijdje op en begon opnieuw na te denken over dit onderwerp.”34 

Vele andere psychologen hebben dit fenomeen ook onderzocht en kwamen uit op soortgelijke

resultaten.  Zo  begrijpen  wij  dus  dat  ook  kinderen  zich  al  in  hun  zeer  jonge  jaren  met

nieuwsgierigheid tot het universum en de natuur wenden en zich de bovengenoemde vragen

stellen. Dit zit in de  aard van de mens. Zoals we zien is het nadenken over zulke vragen niet

alleen weggelegd voor filosofen, maar ook kinderen, jongeren en ouderen denken regelmatig na

over deze vragen.

De  heilige  en  verhevene  boek  Koran  vertelt  op  een  prachtige  wijze  hoe  één  van  de  grote

profeten Abraham nog op jonge leeftijd op zoek was naar  de Schepper.  Hij  zocht  naar  zijn

Schepper  in  de  natuur  en  het  heelal  door  te  kijken  naar  de  sterren  de  maan  en  de  zon.

32 Bovet, P. (1951). Le sentiment religieux et la psychologie de l’enfant.
33 Postmateriële: In de sociologie is postmaterialisme de transformatie van individuele waarden van materialistische, fysieke
en economische naar nieuwe individuele waarden van autonomie en zelfexpressie.
34 Pierre Bovet, Le sentiment religieux et la psychologie de l’enfant, p. 71-72.
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Uiteindelijk kwam de profeet Abraham erachter dat het Allah is de Verhevene en dus boven al

het waarneembare verheven.

De islam geeft duidelijk aan dat elk mens van nature gelooft in één God. In de edele Koran lezen

we dan ook dat de mensheid geschapen is met een natuurlijke neiging richting de eenheid van

God.  Hij  is  het  voorbeeld  van  perfecte  éénheid.  Sprekend  met  de  woorden van  de  laatste

boodschapper van Allah: 

"Elk pasgeborene wordt geboren met natuurlijke instincten van de islam (inheemse intuïtie

van God). Vervolgens maken de ouders van dat kind een Christen, Jood of een Polytheïst."35 36

15. Hoe kan ik geloven in datgene wat ik niet zie? 

Het is een feit dat de wereld waarin wij leven niet alleen met onze vijf zintuigen waar te nemen

is. De mens kan met zijn ogen enkel de materiële wereld zien, met zijn tong de verschillende

smaken proeven,  met zijn  oren verschillende geluiden horen en met zijn  neus verschillende

geuren waarnemen. Echter gelooft de mens wel  in heel  veel  dingen die hij  niet  met de vijf

zintuigen kan waarnemen, zoals elektriciteit, zwaartekracht en stralingen (infrarood-, ultraviolet-

en radioactieve stralingen). Dat deze krachten allemaal bestaan kan men dus niet ontkennen,

ondanks dat deze niet met de vijf zintuigen waar te nemen zijn.

Door  te  zeggen:  “Ik  geloof  niet  in  datgene  wat  ik  niet  zie”,  denken  mensen  dat  de

bestaanswereld alleen uit materie bestaat die enkel te zien is met ogen.  In verhouding zijn er

veel meer dingen die in deze wereld niet te zien zijn dan de dingen die wel zichtbaar zijn. Zelfs

onzichtbare  creaties  zoals  verstand,  fantasie  en  geheugen  in  het  menselijk  lichaam  zijn  in

vergelijking met het zichtbare veel meer aanwezig. Zoals hierboven omschreven staat, kunnen

we er van uitgaan dat er ook wezens bestaan die we niet kunnen zien.

Van het ene orgaan in je lichaam kan niet verwacht worden dat het de functie uitvoert van een

ander orgaan in je lichaam. Oren kunnen bijvoorbeeld niet de taak van de ogen uitvoeren. De

mens kan met zijn ogen niet de smaak van eten proeven de zang van vogels beluisteren of aan

een roos ruiken. De ogen kunnen deze functies van andere organen niet overnemen. Het is dan

ook vanzelfsprekend dat de ogen de functie van het verstand niet kunnen overnemen. Alles

wordt dus gekoppeld aan het verstand. Het verstand zet alle waargenomen informatie van de

organen om tot iets waarneembaars.

Een kunstwerk kan je zien met het oog. De bedoeling van de kunstenaar is dat zijn kunstwerk

begrepen wordt met het verstand van de aanschouwers. Als het kunstwerk niet met het oog

waar te nemen is of als het verhaal achter kunstwerk niet begrepen wordt, kan niet gezegd

worden dat de kunstenaar niet bestaat. Net zoals in dit voorbeeld: iemand die dit geweldige

35 Hadith, Bukhari, Begrafenis 92; Aboe Dawoed, Soenna 17; Tirmidhi, Lot 5.
36 Bukhari, Moeslim, Tirmdhi, Aboe Dawoed, NesaÎ, ibn Mace, Al-Muwatta, Musnet, etc. zijn naast de Koran de meest 
betrouwbare bronnen omtrent de hadith (vertellingen) van de profeet Mohammed.
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universum- vergelijkbaar met een kunstwerk-  aanschouwt,  maar tegelijkertijd de kunstenaar

ontkent, neemt afstand van kennis en verstand. 

‘’Degenen die alle antwoorden in de materiële wereld opzoeken, kennen alleen datgene wat

hun ogen zien en dergelijke ogen zijn blind in spirituele zaken.’’37 

16. Is de Islam een obstakel voor materiele en wetenschappelijke 

vooruitgang?

De bron voor materiele en spirituele vooruitgang is kennis. De grootste vijand waar mensen voor

dienen  te  vluchten  is  onwetendheid.  Want  het  grootste  obstakel  voor  alle  vormen  van

vooruitgang is onwetendheid. De Koraan spoort de mensen met honderden verzen aan om de

religieuze  en  wereldlijke  wetenschappen  te  bestuderen.  Laten  we  een  paar  voorbeelden

illustreren:

"Zijn degenen die kennis hebben gelijk aan degenen die geen kennis hebben?"38 

"Vraag het aan degenen van kennis indien jullie het niet weten."39

Er zijn vele overleveringen van onze Profeet Mohammed (v.z.m.h) die ons aansporen tot het

opdoen van kennis. Een aantal hiervan zijn:

"Een persoon die op reis vertrekt met de intentie om kennis op te doen, is op het pad van

Allah totdat hij terugkeert naar huis."40

"Ook al is kennis in China, ga er heen en doe de kennis op."41

 "Het opdoen van kennis is een verplichting voor elke moslim en moslima."42

Als de Islam een obstakel zou vormen voor ontwikkeling, hoe verklaren we dan de materiele en

spirituele welvaart, het hoge niveau in kennis en ethiek ten tijde van het tijdperk van de Profeet,

de hoge piek die het moslim Andalusië had bereikt (de leraar van Europa en de aanleiding voor

de  Europese  renaissance)  en  de  pracht  en  praal  die  de  Seldjoeken  en  Ottomanen  hebben

neergezet waardoor de wereld in verbijstering is achtergebleven?

Indien de Islam een obstakel voor vooruitgang zou zijn zou het dan mogelijk zijn dat geleerden

en wetenschappers tot stand kwamen zoals Imam Al Ghazali, Ibn Sina, Ibn Rushd, Farabi, Imam

Rabbani, Mawlana Jalaluddin Rumi en Bediuzzaman Said Nursi?

37 Risale-i Nur, De brieven de zaden van de geloofswaarheden nr. 55.

38 De Heilige Koran, Az-Zumar (De Drommen), 39/9.
39 De Heilige Koran, An-Nahl (De Bijen), 16/43.
40 Hadith, Tirmidhi, Wetenschap 2.
41 Hadith, Beyhaki, II/254.
42 Hadith, İbn Mace, Inhout 17.
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De reden dat de moslims vandaag de dag achter zijn gebleven op het gebied van wetenschap en

technologie is absoluut niet de Islam. Het tegendeel is waar, de reden dat de moslims al ruim

een anderhalve eeuw zijn achtergebleven is omdat zij de Islam de rug hebben toegekeerd. Want

de geschiedenis is een getuige dat op momenten wanneer de moslims gezamenlijk de Islam

hebben omarmd, zij altijd vooruitstrevend zijn geweest en op het moment dat zij er afstand van

namen zijn zij ook in wetenschap en technologie achtergebleven.

In de Edele Koran is er geen enkele regelgeving of vers te vinden dat een obstakel vormt voor

het opdoen van kennis omtrent de natuurwetenschappen. 

Degenen die beweren dat de Islam tegen de wetenschap en technologie is hebben geen enkele

religieuze bron waarmee zij dit argument kunnen onderbouwen. 

Het is slechts een claim dat opzettelijk of vanuit onwetendheid wordt gemaakt. 

Het volledig negeren van de materiele, spirituele en wetenschappelijke voortreffelijkheden van

de moslims in de voorgaande eeuwen, zich enkel baserende op de laatste paar eeuw waarin de

moslims  afstand  hebben  genomen  of  beter  gezegd  afstand  is  doen  laten  nemen  van  de

Islamitische essentie pas niet in een rechtvaardige benadering van de geschiedenis. 

17. Waarom deïsten accepteren geen religie en profeten?

Hun Boodschappers  zeiden:  “Wat!  Kan er  twijfel  bestaan over  Allah  de  Schepper  van  de

hemelen en de aarde?"43

De kans  dat  Allah  niet  bestaat  is  onmogelijk.  Waar  zelfs  een  naald  niet  zonder  maker  kan

bestaan, kan het universum met alles erin niet bestaan zonder Allah. Deïsten die dit begrijpen

met hun rede en geweten betuigen hun geloof in Allah wanneer ze zeggen 'Er is een Schepper'.

Ze ontkennen "de profeten de heilige boeken en wereldgodsdiensten" om in 'vrijheid' te kunnen

leven zodat hun goesting niet hoeft te buigen voor goddelijke geboden en verboden. Terwijl

geloof betuigen aan Allah enkel mogelijk is door zijn profeten en hun boeken op te volgen.

De waarheden van het geloof vormen één geheel; je moet in alle waarheden tegelijk geloven om

geen ongelovige te worden. Een gelovige die in Allah gelooft, zal ook in Zijn boek de Koran

moeten geloven, zodat hij zijn Heer kan kennen met een oprecht geloof.

De menselijke rede kan zichzelf en de Schepper van deze wereld kennen/weten; maar hij kan de

eigenschappen, al Zijn namen, al Zijn bevelen en geboden, het eeuwige hiernamaals, de wegen

naar het paradijs van Allah de Almachtige niet kennen, tenzij Allah de Almachtige hen daarover

informeert.

43 De Heilige Koran, ibrahim (Abraham), 14/10.
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Geloof in Allah vereist geloof in de Koran. We kunnen God alleen kennen door het boek of de

boeken die Hij de mensheid heeft toegewezen.

De  persoon  die  in  de  Koran  gelooft,  dient  ook  in  de  profeten  en  de  aartsengel  Gabriël  te

geloven. Dit is de eerste en de grootste stap om in profeten en engelen te geloven.

Een  persoon  die  in  de  Koran  en  de  profeet  gelooft,  gelooft  in  alle  waarheden  die  zijn

geopenbaard door de Koran en onderwezen door de boodschapper van Allah en omhelst al het

aanbidden.

De reden dat Deïsten in God geloven, is om hun innerlijke geloofsgevoel en hun verlangen om

eeuwig te leven te bevredigen. De reden waarom ze niet in profeten en boeken geloven, is om

het gevoel van spijt en schuldgevoel te vermijden bij het niet nakomen van zijn verplichtingen.

We kennen de zon door haar lichtstralen. Zonder haar licht kunnen we de zon niet kennen. Net

als dit voorbeeld stelt de Almachtige Allah zichzelf aan ons voor met zijn profeten en met zijn

heilige boeken. Zonder een profeet en zonder een boek is het voor de mens niet mogelijk om

God te leren kennen. Men kan de Schepper enkel herkennen in gewaarwording via Zijn profeten

en boeken.

Samengevat;  Als  iemand  gelooft  in  Allah  maar  niet  in  profeten,  religies  (Abrahamitische

godsdiensten) en heilige boeken, is die persoon op dat ogenblik een ongelovige geworden. Als

hij sterft met deze geloof/intentie, zal hij niet naar het paradijs mogen gaan. Moge Allah de

Almachtige ons beschermen tegen deze onwetendheid en godslastering.

18. Is islam werkelijk een verzinsel? 

Het  heeft  geen  zin  om  hierover  te  discussiëren,  want  deze  uitspraak  wordt  gevoed  door
invloeden  vanuit  de  materialistische  filosofie. Er  zijn  duizenden  bewijzen  die  dergelijke
veronderstellingen en beschuldigingen ontkrachten. Door te kijken naar een aantal criteria van
de islam, dat een universeel godsdienst is, kunnen we dit onderwerp toelichten: 

1. Volgens de Islam is elke bezigheid dat nuttig is voor de mensheid een geloofsbelijdenis (het
uitdrukken  van  het  geloof)  en  wordt  men  daarvoor  beloond  in  het  hiernamaals.  Kan  een
godsdienst die het volgende advies geeft als een verzinsel beschouwd worden: “Zelfs als de Dag
des Oordeels aanbreekt, plant een boom als je nog de kans hebt.” 44 Want bomen produceren
zuurstof en beschermen de aarde. We kunnen genieten van zijn vruchten, zijn schaduw als het
te warm is onder de zon… Ongelovigen hebben geen geloof in het hiernamaals en worden niet
aangespoord tot handelingen die het eigenbelang overstijgen. 

2. De islam nam sinds haar ontstaan de armen en zwakken in bescherming. Door de regularisatie
van de aalmoes werden welgestelden verplicht een bijdrage af te staan aan de armen. Degenen
die  stierven  terwijl  ze  de  rechten  van  de  onderdrukten  verdedigden  of  hun  bezittingen

44 Hadith, Bukhari, Al-Adabul-Mufrad, 168.
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beschermden,  worden  als  martelaar45 beschouwd.  Elke  vorm  van  onrecht,  despotisme
(regeringsvorm waarbij één persoon de macht heeft) en onmenselijkheid worden ten strengste
veroordeeld door de islam. Is dit een verzinsel ten opzichte van het Atheïsme waar eigenbelang
tot  schanddaden leidt?  Het  geloof  in  het  hiernamaals,  waar goede daden worden beloond,
ontbreekt in het Atheïsme. Hierdoor creëer je alleen egoïsme en onverschilligheid. 

3. De geschiedenis van de mensheid toont hoe beide -godsdienst en ongeloof- van elkaar af
staan: De godsdienst heeft profeten als Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed voortgebracht.
Zij predikten allen om mensen te helpen, om meedogend en vredelievend te zijn voor elkaar.
Moord  werd  door  hen ten  strengste  veroordeeld: “Eén  persoon  onterecht  doden  is  als  de
gehele  mensheid  doden.”46 Figuren  als  Kaïn  (eerste  moordenaar),  meedogenloze  farao’s  en
andere wrede leiders die miljoenen doden op hun geweten hebben zoals Lenin, Stalin, Mao en
hedendaagse alleenheersers waren ongelovig. İn dit geval is het duidelijk dat de islam niet is
verzonnen.

4. De islam toont met duizenden voorbeelden (mirakels en bewijzen) aan dat het  van Allah
afkomstig is.  De  gelovigen  hebben  de  geruststelling  dat  er  een  hiernamaals  is  en  hierdoor
hebben ze geen doodsangst meer. Hiertegenover staan de niet-gelovigen; die het leven niet
serieus  nemen,  die  verward  zijn  door  allerlei  afleidingen,  genotten  en  verslavingen.  Het
ontbreken van een godsdienst tekent deze mensen met het besef van een steeds naderende
dood, het onmenselijke beeld dat je alleen maar wegrot onder de grond.  Als we op het vlak van
moraliteit, levensvreugde en levensbesef vergelijken, lijkt dan het ontbreken van een godsdienst
niet veel meer op een verzinsel?

5. Het is de islam zelf die de onderdrukten en zwakken beschermt en hun rechten verdedigt. Het
heeft de onderdrukking  ten tijde van dictaturen beëindigd,  zelfs  heerschappijen van farao’s
vernietigd.  Iedereen  die  de  waarheid  begrijpt  van  de  ongeschonden  islam  die  Allah  heeft
gezonden, zal inzien dat niet de islam maar het ontbreken ervan een verzinsel is.  

19. Wat zijn de eigenschappen van Allah?  

Het geloven in Allah betekent, het (er) kennen van Zijn Verheven namen en eigenschappen en er

op die manier in geloven. In andere woorden, Allah kan gekend worden door middel van Zijn 

namen en eigenschappen. Alle eigenschappen van Allah zijn zonder begin en zonder eind. De 

eigenschappen van Allah lijken niet op de eigenschappen van Zijn creatie. Hoe zeer wij ook 

dezelfde namen gebruiken voor de eigenschappen van Allah de kennis, wil, leven en spraak van 

Allah lijkt niet op onze kennis, wil, leven en spraak. Omdat wij het wezen van Allah niet kunnen 

doorgronden en begrijpen kunnen wij Hem kennen middels Zijn namen en eigenschappen.

45 In de islam is een sjahied (meestal vertaald als martelaar) iemand die sterft terwijl hij jihad uitvoert. "En zeg niet van 
degenen die op Allah’s weg zijn gedood: ‘Zij zijn dood.’ Nee, zij leven, maar jullie beseffen (het) niet." De Heilige Koran, Al- 
Baqara (De Koe) 2/154.
46 De Heilge Koran, Soera Al-Ma'idah (De Tafel) 5/32.
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In de Nobele Koran staat: “Geen blik kan Hem bereiken. Maar Hij bereikt de blik (van 

iedereen). En Hij is de Zachtmoedige de Alwetende."47 en verklaart dat het onmogelijk is om 

het wezen van Allah te begrijpen. De Heilige Profeet zegt hierover het volgende: “Denk na over 

de schepsels van Allah. Maar denk niet na over het wezen van Allah. Voorwaar, jullie zullen 

hier niet toe in staat zijn.”48

De eigenschappen die bestaan in het wezen van Allah noemen wij wezenlijke eigenschappen. 

Wezenlijke eigenschappen kunnen in twee onderdelen worden verdeeld genaamd essentiële en 

actieve eigenschappen. 

Essentiële eigenschappen die enkel toebehoren aan Allah, die niet aanwezig zijn bij iemand van 

Zijn scheppen en eigenschappen die onmogelijk toegeschreven kunnen worden aan Zijn 

schepping. Er zijn zes essentiële eigenschappen:

1. Wajib al Wujood (Noodzakelijk bestaan): Betekent “Bestaan”. Allah bestaat en Zijn bestaan is 

niet afhankelijk van iemand anders maar is een noodzakelijke eigenschap van Zijn wezen, Zijn 

bestaan is verplicht. Absentie, het tegenovergestelde van bestaan is onmogelijk in te beelden 

voor Allah. Wanneer we spreken over Wajib al Wujood (noodzakelijk bestaan) dan spreken we 

over Allah die de volledige schepping heeft geschapen en zelf vrij en verheven is boven het 

geschapen zijn en die in Zijn bestaan geen begin en geen eind kent.

2. Begin-loosheid, Dit betekent dat Allah niet later tot stand kwam. Hoe ver we ook terug gaan in

de tijd er is geen tijd mogelijk dat Hij er niet was. Want hetgeen dat wij tijd noemen heeft Hij 

ook geschapen. Allah is niet later tot stand gekomen maar heeft altijd bestaan. Het 

tegenovergestelde van deze eigenschap, genaamd ‘tot stand komen’ is niet voor Hem in te 

beelden.

3. Einde-loosheid, Dit betekent dat het bestaan van Allah geen einde kent. Wat beginloos is 

dient ook noodzakelijkerwijs eindeloos te zijn. Het tegenovergestelde van eindeloosheid, 

eindigheid is onmogelijk in te beelden voor Allah.

4. Eenheid, Allah is in zijn wezen, eigenschappen en handelingen één en uniek en kent geen 

gelijken, soortgelijke of partners. Het tegenovergestelde van Eenheid namelijk meervoudig zijn, 

gelijken soortgelijke of partners hebben (shirk) is onmogelijk in te beelden voor Allah.

5. Op zichzelf staand zijn, Het bestaan van Allah is niet afhankelijk van anderen maar is een 

noodzakelijkheid vanuit zichzelf en geeft aan dat Zijn bestaan niet afhankelijk is van anderen. 

Het bestaan van Allah is vanuit zichzelf, om te bestaan heeft Hij geen schepper, plaats, tijd of 

oorzaak nodig.

6. Non-gelijkenis met de schepping, Als schepper van de hele creatie lijkt hij niet op iets uit zijn 

Schepping. Alles wat bestaat buiten Allah is geschapen door Allah. Allah lijkt op geen enkele 

47 De Heilige Koran, Al-an-am (Het-Vee), 6/103.
48 Hadith, Süyûtî, el-Câmi‘u's-sagir, I, 132; Aclûnî, Keşfü'l-hafâ, I, 311.
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wijze of iets wat later is geschapen. Het tegenovergestelde hiervan, het lijken op iets dat later 

tot stand kwam is onmogelijk in te beelden voor Allah.

Actieve eigenschappen:

Actieve eigenschappen die bij Allah eindeloos en perfect aanwezig zijn maar bij de creatie op 

een beperkte manier aanwezig zijn noemen wij actieve eigenschappen. Ook al is er een 

gelijkenis in de benamingen, actieve eigenschappen lijken op geen enkele wijze op 

eigenschappen die bij andere levenden aanwezig zijn. Want de kennis, kracht en wil van Allah 

zijn volledig, beginloos en eindeloos en drukken perfectie uit. En die van de mensen zijn eindig, 

beperkt, begrensd en later tot stand gekomen en onvolledige en oncomplete eigenschappen. De

actieve eigenschappen zijn er acht.

1. Leven, Dit betekent het levend zijn. Allah is levend. Hij is degene die leven gaf aan alles en aan

de droge en dode aarde. Hij beschikt over een beginloos en eindeloze leven. Het 

tegenovergestelde van de eigenschap leven, dus “dood zijn of sterven” is onmogelijk in te 

beelden voor Allah.

2. Kennis, betekent “weten”. Allah weet alles. Wat gebeurd is, gebeurt, wat gaat gebeuren, het 

verleden, het verborgene en het openbare. De kennis van Allah lijkt niet op de kennis van Zijn 

schepsels. Zijn kennis neemt niet toe en neemt niet af. Hij kent alles met Zijn beginloze kennis. 

De mooie structuur, orde en onafwijkende harmonie dat we aanschouwen in het universum is 

het grootste teken van Zijn oneindige kennis. Het tegenovergestelde van kennis, onwetendheid, 

is een eigenschap dat onmogelijk is in te beelden voor Allah.

3. De wil van Allah. Allah heeft een wil. Allah is degene die de positie, toestand en specialiteiten 

van de Creaties bepaald. Hetgene dat Allah wilt gebeurt, wat Hij niet wilt gebeurt niet. Het 

tegenovergestelde hiervan, het niet beschikken over een wil is ondenkbaar voor Allah. 

4. Kracht betekent “In staat zijn tot”. Allah beschikt over een oneindige kracht. Het 

tegenovergestelde van de eigenschap kracht is ‘zwakte en in onmachte zijn’. Dit is onmogelijk in 

te beelden voor Allah. Er is niets waartoe Allah niet in staat is. Alles in het universum gebeurt 

met de kracht van Allah.

5. Het horen. Allah hoort. Het geheime, het openbare, het fluisteren, het luide en het zachte van

alles wat er ook maar gezegd wordt, Allah hoort het. Het horen van iets is geen obstakel om iets 

anders dat gezegd wordt tegelijkertijd te horen. Het niet horen en doofheid is onmogelijk in te 

beelden voor Allah.

6. Het zien van Allah. Allah de Verhevene ziet alles. Niks kan verborgen zijn voor het zien van 

Allah. Wat er ook is, verborgen, open, donker of licht; Allah ziet het. Het niet zien of onvolledig 

zien is onmogelijk in te beelden voor Allah.
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7. Spraak. Betekent “Spreken of praten” Allah heeft met deze eigenschap boeken gestuurd naar 

zijn Profeten en met sommige Profeten gesproken. Wij zijn niet in staat om de beginloze 

eigenschap van Spraak te doorgronden. Zijn spraak is vrij en verheven boven geluid en letters. 

Het tegenovergestelde van spraak, genaamd ‘niet spreken of stomheid’ is onmogelijk voor Allah 

in te beelden. Allah geeft bevelen middels Zijn eigenschap Spraak en geeft bevelen, verboden en

berichtgevingen.

8. Scheppen. Het betekent hetgeen dat niet was, vanuit niets tot iets maken. Allah is de enige 

Schepper. Met Zijn beginloze kennis heeft hij alles met Zijn oneindige kracht geschapen. 

Scheppen, voorzieningen geven, tot leven wekken, laten sterven, gunsten geven, bestraffen, 

vormgeven zijn alle de gevolgen van deze eigenschap.

20. Waarom is Allah in deze wereld niet te zien?

Er zijn veel redenen en wijsheid achter het niet kunnen zien van Allah. Een paar van hen zijn:

1. We kunnen Allah niet zien in deze wereld vanwege beproevingen. De verschijning van Allah is 

in tegenspraak met dit beproeving. Het doel van onze zending naar deze wereld is om Allah te 

kennen, in Hem te geloven en Hem te aanbidden. Mensen worden vrijgelaten om te geloven of 

niet. Als we de Almachtige Allah hadden gezien, dan zou iedereen moeten geloven en zou de 

beproeving test zijn verdwenen. Volgens de uitdrukking van Islamgeleerde Said Nursi, 

ongelovigen zoals Abu Jahl (aartsvijand van profeet) en gelovigen zoals Abu Bakr (beste gelovige 

en beste vriend van de profeet) zouden op hetzelfde niveau blijven en het recht van het 

verstand om te kiezen zou worden weggenomen.

2. Onze schepping en capaciteit zijn niet geschikt en voldoende om Allah in deze wereld te 

zien.49 Maar de schepping en capaciteiten van degenen die het Paradijs zullen betreden, zullen 

geschikt en voldoende zijn om Allah te zien.

3. We kunnen Allah niet met onze ogen zien in deze wereld, maar we zien Zijn bestaan, namen 

en eigenschappen met onze verstand en door openbaring (verzen van Koran). Zolang we maar 

weten hoe we moeten kijken.

21. Gaan we Allah zien in het hiernamaals? 

Allah zegt: “Sommige gezichten zullen op die Dag verlicht zijn. Naar hun Heer kijkend.”50 
Ook heeft de profeet Mohammed (vrede zij met hem) dit bevestigd in de volgende Hadith51:

49 De Heilige Koran, Al Araf (De Kantelen), 7/143.
50 De Heilige Koran, Al-Qiyamah (De Wederopstanding) 75/22/23.
51  Hadith zijn de in grote verzamelingen vastgelegde, islamitische overleveringen over het doen en laten en de uitspraken 
van de profeet Mohammed.
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“Wanneer de bewoners van het paradijs  het paradijs  binnentreden, zal  de Gezegende, de
Verhevene vragen: “Verlangen jullie naar meer?” Zij zullen zeggen: “Heeft U niet reeds onze
gezichten verlicht? Heeft U ons niet het paradijs laten binnentreden en ons gered van het
hellevuur? Daarop zal Hij (Allah) de bedekking opheffen (tussen Hem en de bewoners van het
paradijs) en van de zaken die hen (de bewoners van het paradijs) gegeven is, is er niets waar
zij  meer  van  zullen  houden  dan  het  aanschouwen  van  hun  Heer,  de  Almachtige,  de
Verheerlijkte.”52

Dit duidt erop dat de gelovigen op deze dag niet afgehouden zullen worden van het zien van hun
Heer. Zij zullen Hem dus zien in het Paradijs. Zo zegt Allah: 

“Voor degenen die het goede hebben gedaan is er het beste en zelfs nog meer. Grauwheid
noch vernedering zal hun gezichten bedekken. Zij  zijn de bewoners van het paradijs, en zij
zullen daarin voor altijd verblijven.”53’54

De profeet zei over deze vers: “Het ‘Goede’ is het paradijs en ‘meer’ is het aanschouwen van
het gezicht van Allah.”55 Daarnaast heeft profeet Mohammed ons te kennen gegeven dat de
mens in het paradijs zijn Heer zal zien, zoals de zon op een klaarlichte dag en de volle maan bij
een heldere nacht wordt gezien.56

22. Allah heeft alles geschapen, maar wie heeft Hem geschapen en hoe

is Allah ontstaan?

Deze vraag werd ook aan de profeet Mohammed (vrede zij met hem) gesteld. Allah heeft hierop
soera ‘Al-Ikhlas’ (een hoofdstuk uit de Koran) geopenbaard en heeft de profeet aanbevolen om
deze vraag daarmee te beantwoorden. In deze soera staat het volgende: “In naam van Allah, de
Barmhartige, de Genadevolle. 

1. Zeg: Allah is de enige. 2. Allah is zichzelf genoeg, Eeuwig. 3. Hij verwekte niet, noch werd Hij
verwekt. 4. En niemand is in enig opzicht gelijk aan Hem.”57

Zoals de bovenstaande versregels uit de Koran aangeven, is Allah de enige in Zijn soort. Er is
geen god buiten Allah, niemand is met Hem in enig opzicht gelijk. Hij verwekte niet, noch werd
Hij verwekt. Dit zijn geen menselijke eigenschappen. Allah is er nu, was er altijd al en zal er altijd
zijn. 

Overgeleverd door profeet Mohammad: 

52 Hadith Sahieh Moeslim, Geloof, 181.
53 De Heilige Koran, Yoenoes (Profeet Jonas) 10/26.
54 We kunnen het gezicht hier niet vergelijken met het menselijk gezicht. Allah gaat dit te boven. Hier moeten we begrijpen 
dat de mensen van het paradijs de Almachtige God zullen zien op een manier die we niet weten.
55 Hadith, Bukhari; Moeslim; Abu Dawoed.
56 Hadith, Tirmidhi, Paradijs, 17.
57 De Heilige Koran, Al-Ikhlas (Oprechtheid) 112/1-4.
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De Satan (duivel) komt naar iemand van jullie en zegt: “Wie heeft dit geschapen? Wie heeft
dat geschapen? Totdat hij zegt, Wie heeft jouw Heer geschapen?” Wanneer hij zo een vraag
toefluistert, moet degenen toevlucht zoeken bij Allah en zulke gedachten opgeven.58

In de eerste instantie moeten wij goed beseffen dat Allah alles en iedereen heeft geschapen.
Aangezien de begrippen ‘schepper’ en ‘schepsels’ tot onduidelijkheid kunnen leiden, worden
deze begrippen hieronder verder toegelicht.

Schepsels hebben een schepper, maar een schepper kan geen schepper hebben. Als de schepper
iemand met meer macht boven zich zou hebben, kan men ervan uitgaan dat hij geen schepper
meer is, maar een schepsel. Degene die deze vraag stelt vergelijkt Allah met Zijn schepsels. Hij
denkt  dat  Hij  net  als  de  schepsels  een  schepper  heeft.  Is  het  mogelijk  dat  een  schepper
geschapen kan zijn? Of is het mogelijk dat de schepper tegelijkertijd een schepsel is? 

Een ander punt waarop men de aandacht wil vestigen is dat als Allah een schepper zou hebben,
zou Allah niet meer één zijn. En als het op deze manier zou blijven doorgaan, dan zou er geen
einde meer komen aan het aantal scheppers. Allah heeft de wet duidelijk opgesteld dat alles en
iedereen een schepper heeft. Alles gebeurt met een reden en Allah voert deze uit zonder enige
uitzondering. Hij is de Almachtige en de Alwijze. Als Allah geschapen zou zijn, zou Hij geen Allah
kunnen zijn, omdat het niet past bij de eigenschappen van Allah. Een persoon die iemand boven
zich heeft, kan geen Almachtige en Alwijze zijn.

23. Waarom beveelt Allah ons om te aanbidden, terwijl Hij aan niets 

behoefte heeft?

Allah is niet behoeftig maar alles heeft behoefte aan Hem. Hij heeft niets nodig, ook niet de
aanbidding of kennisname van dienaars. Hij heeft geen behoefte aan iets van ons. Want alles in
het universum behoort aan Hem toe, Hij bezit alles. 

De aanbidding en geloofsbetuiging van mensen is niet iets wat Allah nodig heeft, maar wat wij
zelf nodig hebben. 

Een zieke gaat bijvoorbeeld naar de dokter. De dokter schrijft na de diagnose een voorschrift
voor.  Hij  zal  dan benadrukken dat  we de medicijnen op tijd innemen. De bedoeling van de
dokter  is  dat we zo snel  mogelijk  genezen en gezond worden. Kan iemand tegen de dokter
vragen of hij er baat bij heeft dat hij  de medicijnen inneemt? "Heb je het nodig dat ik mijn
medicijnen inneem, dokter? Waarom schrijf je mij deze bittere pillen voor?" Een patiënt die de
dokters  goede  voornemens  beantwoordt  met  zo  een  reactie  maakt  zichzelf  belachelijk  en
beledigt de dokter.   

Een ziel is bij de schepping moreel ziek en heeft zorg nodig. We kunnen onze ziel helen door
aanbidding, geloofsbetuiging en afstand te doen van zonden zodat onze ziel baadt in verlichting.
Het zou onterecht zijn om dit te verwerpen met het argument "Heb Jij onze aanbidding nodig?
Waarom wil Je aanbeden worden?".

58 Hadith, Sahieh Al-Bukhari, 1353.
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24. Wat deed Allah voor de schepping?

Het is heel moeilijk om de zee en het leven onderwater te vertellen aan iemand die nog nooit de
zee  gezien  heeft.  Het  betreft  immers  een  leefwereld  die  volledig  vreemd  is  aan  zijn  eigen
gekende wereld. Zo leven wij ook in een "zee van tijd". We kunnen ons daarom moeilijk een
'tijdloosheid' voorstellen die buiten de door ons gekende 'tijd' staat. 

We verbeelden ons zelfs Allah in diezelfde tijd als wij over Hem nadenken. Bovenstaande vraag
komt daarom vaak voor. Het komt voort uit de fout die we maken, namelijk denken dat Allah
verbonden is aan tijd. Terwijl Hij niet gebonden is aan tijd maar de maker is van de tijd. 

Net als in bovenstaande voorbeeld, kunnen wij ons dat ook moeilijk voorstellen. Aan de hand
van een logische afleiding kunnen begrijpen dat Allah niet gebonden is aan tijd en er geen voor
en na gelden voor Allah. 

We  leven  in  het  universum  in  een  tijdslijn.  We  leiden  een  leven  in  "Verleden  tijd",
"Tegenwoordige tijd" en "Toekomstige tijd".  De eeuwigheid die aan Allah toegekend wordt,
betekent niet dat Hij helemaal vooraan staat van het verleden op de tijdslijn. Daarmee wordt
niet het prille begin bedoeld. Eeuwigheid staat buiten de tijd en omvat het verleden, heden en
toekomst. 

Allah omvat met zijn oneindige kennis de tijd waarin wij leven in zijn geheel.  Dus de begrippen
voor en na die op ons van toepassing zijn, kunnen niet gelden voor Allah. De vraag 'Wat Allah
deed voor de schepping' is dus een verkeerde vraag doordat de eeuwigheid niet begrepen is en
tijdsgebonden is.  Dit  is  hetzelfde als vragen 'Wat deed Allah die geen verleden heeft in het
verleden?'

Tijd is trouwens iets dat achteraf is ontstaan, zoals de zon en de maan pas later ontstaan zijn. 

Zo  klinkt  de  vraag  'Wordt  Allah  beïnvloed  door  zonnestralen?'  niet  logisch.  We  zouden
antwoorden dat zonnestralen alleen op ons invloed hebben.  Hetzelfde kan gezegd worden in
verband met de tijd. Beide zijn achteraf ontstane begrippen die op ons betrekking hebben. Allah
ondervindt geen invloed van de zon of van de tijd. Hoe beter we Allah kennen, hoe eenvoudiger
onze vragen over Allah worden. Hiervoor moeten de commentaren zoals het werk Risale-i Nur
met goede trouw gelezen worden.

25. Waar is Allah?

Almachtige Allah, die de ruimte, materie en tijd heeft geschapen zal ongetwijfeld niet aanwezig
zijn in dit ruimte materie en tijd. Het is een kenmerk van de dingen die gemaakt zijn, om zich
ergens in een ruimte en in een tijd te bevinden. God kan geen geschapen wezen zijn, Hij is een
schepper. Daarom is het niet juist om Hem een plaats of een ruimte toe te wijzen.

De volgende vijf verzen uit de Koran vertellen ons dit:

“… Niets is aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende, de Alziende.”59 

59 De Heilige Koran, Ash-Shura (Het Beraad) 42/11.
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"… Hij is met u, waar u ook mocht zijn."60 

"… Wij zijn hem nader dan zijn eigen halsslagader."61

"Gezegend is Degene in Wiens hand de heerschappij is. En Hij is Almachtig over alle zaken."62

"...Hemelen en de aarde behoren tot Zijn Heerschappij"63

Aan de andere kant is Allah overal met Zijn Namen en Eigenschappen, net zoals Hij overal is met
het licht van de zon.

Wat betreft God zelf, Hij gaat al onze gedachten te boven.

"Denk aan Gods schepselen. Maar denk niet aan Gods wezen. Daar heb je echt geen macht
voor."64 De hadith informeert ons over dit feit.

Het is onze plicht om ons met ons geloof en onze daden tot Hem te wenden en te proberen
onze plicht van aanbidding te vervullen.

26. Is Allah onze vader? 

In de islam kan vaderschap niet aan Allah worden toegeschreven. De Christenen beschouwen

Jezus als zoon van God en God wordt als vader beschouwd. Echter is het ondenkbaar dat een

moslim  zoiets  kan  zeggen.  Het  is  Allah  die  vaders  en  moeders,  zonen  en  dochters  heeft

geschapen. 

“Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt” 65

Andere verzen zeggen het volgende: 

”De Stichter van de hemelen en de aarde. Hoe kan Hij een kind hebben, als Hij geen vrouw

heeft? En Hij heeft alles geschapen en Hij is op de hoogte van alles.”66  

 “Voorzeker, ongelovig zijn degenen die zeggen: “Voorwaar, God, Hij is de Messias (Jezus), de

zoon van Maria.”67 

Samengevat: Wij zijn de dienaren van Allah. Noch is Hij onze vader, noch zijn we de kinderen van

Allah. Hij is onze Schepper. Dit betekent niet dat Hij onze vader is. Het feit dat we door Allah zijn

geschapen, betekent eveneens niet dat we als zijn kinderen beschouwd mogen worden. 

60 De Heilige Koran, Al-Hadid (Ijzer) 57/4.
61 De Heilige Koran, Soera Qaf (De Arabische Letter Qaf) 50/16.
62 De Heilige Koran, Al-Mulk (Heerschappij), 67/1.
63 De Heilige Koran, Az Zumar (Dedrommen) 39/44.
64 Hadith, Süyûtî, el-Câmi‘u's-sagir, I, 132; Aclûnî, Keşfü'l-hafâ, I, 311.
65 De Heilige Koran, Al-Ikhlas (Oprechtheid) 112/3.
66 De Heilige Koran, Al-An’am (Het Vee) 6/101.
67 De Heilige Koran, Al-Ma'idah (De Tafel) 5/72.
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27. Heeft Allah alvorens ons te scheppen het aan ons gevraagd?

De laatste tijd horen we vaak: “Heeft Allah het wel aan ons gevraagd voordat Hij ons schiep, ons
mens maakte en aan beproevingen onderwierp en verplichtte tot aanbidding?”

We zullen deze vraag beantwoorden volgens de logica van de vraagsteller.

Waar bevonden wij ons voor de schepping, zodat Allah het aan ons zou kunnen vragen? Wij
bestonden  niet  voor  de  schepping.  Iets  dat  niet  bestaat  kan  geen  vragen  krijgen  of
beantwoorden.  We  beschikten  immers  -zijnde  onbestaand-  ook  niet  over  een  verstand,
wilskracht noch voorkeuren dus we waren ook niet in staat om zo een vraag te beantwoorden.
Bijgevolg konden we ook niet weten wat het inhoudt om mens te zijn en alles wat erbij hoort.
Men moet dus eerst beseffen dat er niets gevraagd kan worden aan iets of iemand die niet
bestaat.

Dan nog blijft de vraag -in het geval we over verstand zouden beschikken voordat we geschapen
werden – wat zou ons antwoord zijn? Zou je metaal willen zijn, een plant, een dier… of een mens
met verstand en wilskracht? Uiteraard zouden we kiezen voor een mens. 

Onze schepper heeft ons uit het niets geschapen als de meest waardevolle wezens. Het past niet
om de schepping als mens in vraag te stellen terwijl we Hem zouden moeten leren kennen en
bedanken.

28. Waarom heeft Allah de duivel en het kwaad geschapen?

Net als alle zichtbare en onzichtbare wezens, is ook de duivel geschapen om Allah te dienen.

Omdat hij in opstand kwam tegen Allah door niet te knielen voor Adam, werd de goddelijke

genade hem ontzegd. Op eigen vraag kreeg hij  tot het einde der tijden de toestemming om

mensen lastig te vallen en hen trachten te ontsporen van het goede pad.

Er  zijn  vele  wijsheden  voor  het  verlenen  van  deze  toestemming.  Eén  van  de  belangrijkste

redenen is het volgende: God kon de mens ook beproeven door de duivelse taak op te leggen

aan het menselijke ego, dus zonder de influisteringen van de duivel. Maar door zijn kwade eis

om mensen tot de laatste dag te verleiden te accepteren, werd de bestraffing van de duivel in de

hel miljarden keren verzwaard.

Want volgens de overlevering "De veroorzaker is gelijk als de bedrijver"68, wordt de duivel ook

verantwoordelijk  gesteld  voor  de  zonden  van  mensen,  die  gepleegd  zijn  omwille  van  zijn

ingevingen.  Bijgevolg  wordt  de  straf  van  de  duivel  alsmaar  zwaarder.  Dus  de  verleende

toestemming is in feite een straf op zich.

68 Hadith, Soenen van İbn Mace I, 74, 206.
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Een andere reden voor het scheppen van wezens en gebeurtenissen die er kwaad en ellendig

uitzien, is dat alles alleen maar bestaat door zijn tegengestelde. De schoonheid van de schone

komt tevoorschijn dankzij de lelijkheid van de lelijke. We zouden de niveaus van schoonheid niet

begrijpen, moest er in de wereld geen lelijkheid bestaan. Men kan het gevoel van verzadiging

alleen begrijpen wanneer de honger toeneemt. Zonder de nacht zouden wij de dag niet vatten.

Zonder de winter zouden wij niet kunnen houden van de zomer.

Zonder  de hel  zou  men de  waarde van het  paradijs  niet  precies  kunnen inzien.  Zonder  de

slechten en het kwade zouden de goeden en de goedheid niet geapprecieerd worden. Moest

Allah ongeloof  niet  toegelaten hebben en waren er  geen ongelovigen, dan zou de eeuwige

schoonheid van het geloven en het gelovig zijn niet begrepen worden.

Een ander aspect van deze kwestie is dat niet het scheppen op zich, maar het aanrichten van

kwaad slecht is.

Want God schept niets om als kwaad te dienen, wel om als goed te dienen. Wij veranderen deze

goede creaties naar kwaad voor onszelf. Neem nu vuur waarmee de duivel is geschapen. Dat is

het beste voorbeeld in dit geval. Het scheppen of het bestaan van vuur is in wezen niet slecht,

wel het aanraken ervan. Wie het vuur correct gebruikt, heeft voordeel, zo niet ondergaat hij

schade.

Een ander voorbeeld is regen. De komst van regen zorgt voor duizenden prachtige resultaten.

Als  sommige  mensen  door  hun  eigen  onvoorzichtigheid  schade  ondergaan,  kunnen  zij  niet

beweren dat het scheppen van regen ongenadig is. Bijgevolg kan men niet besluiten dat regen in

wezen slecht is.

Naar  gelijkenis  met  deze  voorbeelden  is  het  doel  van  de  achtervolging  door  de  duivel,  de

goedheid en het beste in de mensen naar boven brengen zodat ze rechtschapen en godsdienstig

worden en naar het paradijs gaan. Niet om hen tot slechten te maken en naar de hel te sturen.

Kortom is het bestaan van de duivel niet in wezen slecht. Het wordt pas slecht en kwaadaardig

als wij de duivelse verleiding en onze eigen begeertes gaan volgen.

God  heeft  profeten  en  heilige  boeken  met  hen  meegestuurd  over  hoe  de  mens  zich  kan

behoeden van de duivel.

Al die profeten en boeken in het algemeen en de laatste profeet Mohammed (vrede zij met

hem) en de Koran die met hem gezonden is in het bijzonder, hebben ons gewaarschuwd en ons

op de hoogste niveau ingelicht over hoe wij ons het best kunnen beschermen. 
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29. Is God hetzelfde als Allah?

De naam Allah  is  een  bijzondere  naam en  geen  enkel  andere  naam kan  deze  vervangen.  
Echter wanneer men God zegt maar hiermee Allah bedoelt,  is dit geen enkel probleem. Het
beste is het gebruiken van de naam Allah, want Allah heeft ons deze naam geleerd. 

Allah is één en Hij kent in Zijn eigenschappen en daden geen gelijken. In de Koran zien we dat

vele verzen beginnen of eindigen met de boodschap:  "Er is geen God dan Hij.” Bij deze is de

éénheid van Allah de rode draad in de heilige Koran. 

30. Wat is bij Allah de reden voor superioriteit? 

Taqwa betekent godvrezendheid, zich krachtig en zorgvuldig onthouden van Zijn verboden. Het
maakt dus niet  uit  van welk volk je afstamt.  In de Koran vermeldt  Allah dat  het paradijs  is
voorbereid voor hen die taqwa toepassen.69

“O mensheid! Wij hebben jullie uit een man en een vrouw voortgebracht (Adam en Eva) en
jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Waarlijk, de meest
eerbare onder jullie in het aangezicht van Allah is de (gelovige) die Hem het meest vreest.
Waarlijk, Allah is Alwetend, Welbewust.”70 

In de islam wordt racisme niet getolereerd. Voor Allah, zijn niet de mensen van een bepaald ras
de eerwaardigste, maar zij die de meeste taqwa bezitten.

Profeet Mohammed (vrede zij met hem) benadrukt dit onderwerp ook met de volgende 
overlevering:  

“O mensen! Waarlijk jullie Heer is Eén en jullie vader (Adam) is één. Een Arabier is niet beter 
dan een niet-Arabier en een niet-Arabier is niet beter dan een Arabier; een blanke is niet beter
dan een donkere en een donkere is niet beter dan een blanke – behalve in termen van 
godvrezenheid en goede daden.”71 

Deze vers en Hadith (uitspraak van profeet Mohammed) zijn slechts een paar voorbeelden die 
ons duidelijk maken dat de islam racisme verwerpt.

Kortom, een moslim kan geen racist zijn, een racist kan geen moslim zijn.

31. Wie is de mens, waar komt hij vandaan en waar gaat hij heen?

Deze vragen hebben de mensheid altijd beziggehouden. Wie ben ik? Waarom ben ik geschapen?

Waarom ga ik dood? Wat is het doel achter de schepping van het leven en het universum? Er

69 De Heilige Koran, Ali-Imraan (Imrans Mensen) 3/133. 
70 De Heilige Koran, Al-Hujurat (De Binnenste Vertrekken) 49/13.
71 Hadith, Ahmad bin Hanbal, Moesned.
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waren en er zijn nog altijd veel mensen onder ons die hun leven hebben toegewijd aan het

onderzoeken en het vinden van antwoorden op deze vragen. 

De enigen die antwoord kunnen geven op zulke vragen zijn de profeten van Allah. Want Allah

heeft aan zijn profeten de reden achter de schepping van de mens en het universum verklaard

zodat zij het aan ons kunnen verklaren. Zij zijn immers de boodschappers van Allah. In de Koran

zegt Allah het volgende:

“En Ik  (Allah)  heb de Djinn en  de mens  slechts  tot  Mijn aanbidding geschapen.  (Datgene

waartoe alle profeten hebben opgeroepen).’’72

Allah laat in de Koran weten dat Hij de ziel eerst heeft geschapen en vervolgens het lichaam. 73

Het is duidelijk dat het lichaam en de ziel verbonden zijn met elkaar. Samen met ons lichaam

hebben we verschillende zintuigen en ledematen gekregen. Het is dankzij onze ziel dat we deze

kunnen benutten. Wanneer wij doodgaan verlaat onze ziel ons lichaam, echter gaat onze ziel

niet dood. Hieruit kunnen we afleiden dat Allah de ziel en het lichaam zodanig heeft geschapen

dat ze afhankelijk zijn van elkaar.  

De ziel ‘ontmoet’ zijn lichaam in de baarmoeder nadat de bevruchting heeft plaatsgevonden.
Vanaf dit moment begint het leven op de aarde. 

Allah heeft de mens geschapen om Hem te leren kennen, om in Hem te geloven en om Hem te
aanbidden. Uiteindelijk maakt de mens kennis met de dood en op deze manier eindigt zijn leven
op de aarde en dus ook zijn beproeving.74 Hierbij verlaat de ziel tijdelijk het lichaam. Want Allah,
die  het  leven  ontneemt  en  teruggeeft,  herenigt  de  ziel  en  het  lichaam  tijdens  de
wederopstanding.75

Na de wederopstanding vindt de Dag des Oordeels plaats.76 Op deze dag worden alle mensen
geconfronteerd met hun goede en slechte daden die ze hebben verricht tijdens hun leven op de
aarde. Goede daden zullen worden beloond en slechte daden zullen worden bestraft. 

Tenslotte is er nog de overgang naar het eeuwige leven (hemel of hel).77 Na het wegen en meten
van  de  goede  en  slechte  daden  wordt  er  bepaalt  of  je  bent  geslaagd  of  gezakt  voor  de
beproeving op de wereld. Het is vanzelfsprekend dat wie geslaagd is wordt beloond met het
paradijs en wie gezakt is wordt bestraft met de hel. 

De enige manier om deze beproeving te doorstaan, is het geloven in Allah, in Zijn heilige boek de
Koran en  in  Zijn  geliefde  profeet  Mohammed (vrede  zij  met  hem).  Tevens  moet  men  zich
proberen te houden aan de wetten en de regels van Allah. Wanneer we een fout begaan wordt
er van ons verwacht dat we spijt betuigen en vergiffenis vragen. We mogen niet vergeten dat
Allah de meest Genadevolle en de meest Vergevingsgezinde is. 

72 De Heilige Koran, Adh-Dhariyat (De Schiftende Winden) 51/56.
73 De Heilige Koran, Al-A'raf (De Kantelen) 7/172.
74 De Heilige Koran, Foessilat (Duidelijk Uitgelegd) 41/30; Ghafir (Moe’min) (Hij Die Vergeeft) 40/46.
75 De Heilige Koran, Al-Baqarah (De Koe) 2/28).
76 De Heilige Koran, Al-Jathiya (De Neergeknielden) 45/26.
77 De Heilige Koran, Al-Baqarah (De Koe) 2/82; Al-Bayyinah (Het Duidelijk Bewijs) 98/6.
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32. Hoe kunnen we antwoorden op de vraag "Waarom zouden we 

geloven in het hiernamaals? Zijn er mensen van teruggekeerd?

Hoewel het menselijk  verstand beperkt is in het bevatten van het leven in het hiernamaals,
gelooft het toch in een hiernamaals omdat er ontelbare aanwijzingen van zijn.

Het bestaan van iets dat rationeel mogelijk is,  kan geweten worden door berichtgeving. Om
bericht te krijgen van een plaats of iets moet men er niet geweest zijn of het met eigen ogen
gezien hebben.  Dit geldt ook voor de sterren en sterrenstelsels die de astronomie onderzoekt.
Er zijn misschien wel ontelbare sterren wiens licht de aarde nog niet heeft bereikt. Welke van
hen heeft de mens bezocht en teruggekeerd? Toch betwijfelen we niet dat ze bestaan- ook al
zijn we er  niet geweest.  Want we vertrouwen op de astronomische onderzoekers.  Dus "Als
bronnen zijn betrouwbare experten voldoende als geloofwaardige bewijzen."

"Alle profeten en de Koran, daarna alle heiligen en Islamgeleerden" zijn zo elk op hun beurt
expert, correct en betrouwbaar als bron om te geloven in een leven in het hiernamaals, daar zij
vermelden dat de mens na zijn dood zal weder opstaan in het hiernamaals. 

Bovendien is de heilige Profeet (vrede zij met hem) tijdens de Hemelvaart (Miraj) nacht naar het
hiernamaals gereisd en heeft hij  bericht gebracht van daar.78 De heiligen die met wonderen
gezegend zijn, hebben bericht gegeven over de eerste halte van het hiernamaals 'barzakh' (de
periode tussen iemands dood en wederopstanding). Van hen (heiligen) wordt aangenomen dat
zij kunnen zien met hun hart. Sommigen vooraanstaande heiligen hebben zelfs getuigd over wat
ze gezien hebben.79

Dat zoveel sterke en correcte bronnen overeenkomen met elkaar over dit onderwerp bewijst
met zekerheid het bestaan van het hiernamaals. 

Na zoveel sterke aanwijzingen zijn er nog ontkenners. Waar zijn zij gaan kijken om te beslissen
dat het niet bestaat? Wat is jullie bewijs? Om iets te ontkennen is er ook bewijs nodig. Zeggen
dat het niet bestaat is niet voldoende. 

Het is altijd gemakkelijker om te bewijzen dat iets wel bestaat dan te bewijzen dat iets niet
bestaat. We kunnen bewijzen dat er een bepaalde appelsoort bestaat door er één van te tonen.
Maar iemand die wil bewijzen dat die soort niet bestaat, moet de hele wereld afzoeken om aan
te tonen dat de appelsoort niet bestaat. Dit is onmogelijk.  

Zoals in dit voorbeeld, zou iemand die het hiernamaals ontkent het waarneembare universum
volledig moeten verkennen en de onwaarneembare bovennatuurlijke wereld moeten verkennen
om tot het niet-bestaan te komen, wat onmogelijk is. De gelovers in het hiernamaals kunnen
steunen op ontelbare doordachte aanwijzingen en op overleveringen. 

78 De Heilige Koran, Al-isra (De-nachtreis), 17/1; An-Najm (De Sterren), 53/7-18.
79 De meest gekende drie voorbeelden van de heiligen zijn Abdoel-Qadir-i Gilani, Imam-ı Rabbani en de Bediüzzaman Said 
Nursi.
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33. Wat is het doel van het leven?

Het leven op aarde heeft verschillende doelen. Allah heeft de mens geschapen als een wezen

met verstand. Zoals het universum en alles daarin Hem aanbidt, wil Allah dat de mens met zijn

verstand deelneemt aan deze aanbidding. 

“En Ik  (Allah)  heb de  Djinn en  de mens slechts  tot  Mijn  aanbidding geschapen.  (Datgene

waartoe alle profeten hebben opgeroepen).”80

Zoals deze vers aangeeft is het doel op de aarde het leren kennen van de Schepper en Zijn

eigenschappen, in Hem geloven en Hem aanbidden.

Evenwel is het doel van het leven, het hoogste niveau van kennis bereiken op vlak van religie,

technologie, wetenschap, biologie, sociologie enzovoort. Vervolgens wordt er van ons verwacht

dat we deze kennis omzetten naar de praktijk zodat de wereld een betere plek wordt en zodat

er  gerechtigheid  wordt  gegarandeerd  tussen  mensen.  Op  deze  manier  kunnen  we  de

tevredenheid van Allah garanderen en worden we beloond met het paradijs. 

Daarnaast is  de mens onderworpen aan een beproeving.  Het leven en de dood,  rijkdom en

armoede, ziekte en gezondheid… zijn allemaal een onderdeel van deze beproeving. Hoe wij ons

gedragen tijdens deze beproevingen bepaalt onze waarde bij Allah. Bijvoorbeeld: geduld hebben

en dankbaarheid blijven tonen in moeilijke tijden zijn karakteristieken die zeer geliefd zijn bij

Allah. De volgende verzen over dit onderwerp zijn als volgt:

“Degene Die de dood en het leven heeft geschapen, zodat Hij jullie kan beproeven (en om te

tonen)  wie  van  jullie  de  beste  daden  verricht.  En  Hij  is  de  Almachtige  (over  de

ongehoorzamen), de Vergevingsgezinde (voor de berouwvollen).”81 

“(Het is een universele belofte dat) iedereen (en zonder uitzondering) – (of het nu om een

mens,  Engel,  Djinn  of  dier  gaat)  zal  de  dood  (willens  of  onwillens)  proeven.  En  (omdat

niemand onrecht zal worden aangedaan) zullen jullie het (volledige eind) resultaat, (dat aan

jullie daden is gekoppeld) pas ondervinden op de Dag der Opstanding.”82

34. Waarom heeft Allah verschillende ziekten gecreëerd?

Allah de Verhevene test zijn schepsels met rijkdom en armoede, met ziekte en gezondheid, met

noodlot en ongevallen. Dit alles dient om de godvrezende van de afvallige te onderscheiden.

Want wie deze proeven doorstaat wordt beloond met het paradijs. In de heilige Koran zegt Allah

hierover: 

80 De Heilige Koran, Adh-Dhariyat (De Schiftende Winden) 51/56.
81 De Heilige Koran, Al-Mulk (Heerschappij) 67/2.  
82 De Heilige Koran, Al-Ali Imraan (Imrans Mensen) 3/185. 
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“En waarlijk, Wij zullen jullie beproeven met iets van vrees en honger; (maar ook) verlies van 
rijkdommen, levens (tijdens veldslagen, de dood en ziektes) en vruchten (die voortvloeien uit 
jullie arbeid). Maar verkondig blijde tijdingen (van het paradijs) aan de geduldigen.”83  “Wie 
moeilijkheden trotseert, zal zonder twijfel hiervoor beloond worden.”84 

Een ziekte is een goddelijke waarschuwing voor de gelovigen. De beloning staat in verhouding

tot de ellende van de ziekte; ofwel worden zijn vorige zonden vergeven ofwel wordt de gelovige

beschermd voor komende noodlottige gevallen. 

Zoals  deze  vers  aangeeft  zijn  ziektes,  angst,  armoede,  sterfgevallen,  ongevallen  enzovoort

bedoeld om de mensen voor te bereiden op het paradijs.  Dit soort tegenslagen zorgen voor

vergiffenis van zonden en vrijstelling van de hel. Iemand die trouw, geduldig en dankbaar blijft

naarmate zijn ziekte verergert of naarmate hij meer tegenslag kent, wordt zeer geliefd bij Allah.

Hij wordt beloond met het paradijs waar hij eeuwig kan vertoeven. De ellende die hij meemaakt

betekent niets in vergelijking tot de hel waar hij aan ontsnapt en het paradijs dat hij verdient. 

“Wanneer een moslim gekweld wordt  door een of ander tegenslag, verdriet,  probleem of

moeilijkheid  of  wanneer  hij  zelfs  geprikt  wordt  door  een  doorn,  zal  Allah  zeker  en  vast

hierdoor zijn zonden vergeven.” 85 

Over de situatie van blinden zegt profeet Mohammed (vrede zij met hem): “Allah zegt: “Als

mijn schepsel geduld toont wanneer Ik hem op de proef stel met twee blinde ogen, schenk Ik

hem het paradijs in ruil voor zijn ogen.”86 Door allerlei ziekten en tegenslagen beseffen we dat

we  zeer  zwak,  arm  en  broos  zijn.  We  geven  dan  onze  ijdelheid  en  trots  op  en  plaatsen

medeleven en rechtvaardigheid centraal in ons leven. 

“Het is mogelijk dat iets dat je niet aanstaat voor jouw bestwil is, en het is mogelijk dat iets 

dat je liefhebt in je nadeel is. Dit kun je niet weten, Allah weet dat.”87

Daarnaast betekent islam overgave, het gehoorzamen van Allah. Zoals bovenstaande vers stelt,

moet de gelovige beseffen dat Allah alles weet. Hij is degene met eeuwige wijsheid, genadigheid

en mededogen, Die niets doet zonder reden. Hij schept niets ten nadele van Zijn schepsels, dit

geldt ook in geval van ziekten en kwaaltjes. Dit alwetend geeft de mens zich over aan Allah en in

deze overgave zit zaligheid. 

“Allah  heeft zowel  de  ziekte  als  de  remedie  verzonden.  En  voor  elk  ziekte  heeft Hij  een

remedie geschapen. Laat je dan behandelen. Maar laat je niet behandelen met middelen die

haram zijn."88 

83 De Heilige Koran, Al-Baqarah (De Koe) 2/155-157.
84 De Heilige Koran, Az-Zumar (De Drommen) 39/10.
85 Hadith, Bukhari, Marda 1; Moeslim, Bir 52.
86 Bukhari, Marda 7; Tirmidhi, Zuhd 58.
87 De Heilige Koran, Baqarah (De Koe) 2/216.
88 Hadith, Aboe Dawoed, Geneeskunde 11, (3874).
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Elk  moslim wordt  geacht om geduld te tonen voor wat  hem overkomt en een oplossing te

zoeken voor zijn probleem. De profeet heeft in de bovenstaande Hadith (overleveringen van de

profeet) verkondigd dat er voor elke ziekte een remedie bestaat die rechtmatig en halal is. Het is

mogelijk dat de mens nog geen medicijn gevonden heeft of dat er nog geen behandeling bestaat

voor  een  bepaalde  ziekte.  Volgens  de  islam  is  dit  echter  geen  onveranderlijk  lot.  Het

belangrijkste is dat men niet opgeeft. 

In de vijftiende geneeswijze uit het boek  'Het traktaat voor de zieken' van Bediüzzaman Said

Nursi worden de wijsheden van ziektes als volgt uitgelegd:

“O jammerende zieke!  “Jammer niet om het voorkomen van je ziekte, maar kijk naar haar

betekenis en wees gerust. Als de betekenis achter het ziek-zijn niet mooi zou zijn, dan zou de

Genadige Schepper zijn meest geliefde dienaren geen ziektes geven.”

In  een  authentieke  overlevering  van  de  profeet  is  gezegd:  “Onder  de  mensen  zijn  het  de

profeten die de zwaarste beproevingen ondergaan, daarna komen de heiligen en dan volgen

diegenen die op hen gelijken.”89

Dit wil zeggen dat de mensen die in hun leven door de grootste rampen worden overvallen en

de zwaarste problemen moeten doorstaan een hogere graad van perfectie bij  Allah hebben

bereikt.  Alle  profeten,  de  godsdienstigen  (godvrezers)  en  de  oprechte  dienaren  van  Allah,

hebben ziekten waaraan zij leden, beschouwd als een vorm van zuivere aanbidding. Zij hebben

deze gezien als geschenken van de barmhartige (Genadevolle, medegevoel) en ze hebben die

met geduld en dankbaarheid aangenomen. 

“O  jammerende,  zuchtende  patiënt!  Indien  je  aan  deze  verlichte  karavaan  (groep

handelsreizigers) wil deelnemen, zeg dan standvastig dank. Als je klaagt, zullen ze je niet in

die  karavaan  opnemen.  Dan  val  je  in  de  kuilen  van  de  achteloze  en  zal  je  een  weg  vol

duisternissen tegemoet gaan.”90 

Daarnaast is er een categorie van ziekten namelijk ziekten met een dodelijke afloop, die gelijk

staan aan de geestelijke waarde van martelaarschap.91 Degenen die sterven aan een ziekte die

bijvoorbeeld  gerelateerd  is  aan  een  bevalling,  brand  of  epidemie,  bereiken  het  geestelijke

niveau van martelaarschap. Zo zijn er buitengewoon gezegende ziektes die de overledene na de

dood de graad van vroomheid verlenen. Bovendien verminderen ziektes en kwaaltjes ook de

positieve gevoelens voor deze wereld en vergemakkelijken het afscheid dat de wereldgerichte

mens zo zwaar valt dat men soms blij is afscheid te kunnen nemen. 

Rechtvaardigheid 

89 Hadith, Al-Hakim, Al-Mustadrak 3/343; Al-Bukharii, Marda 3; al-Tirmidhi, Zuhd 57.
90 Bediuzzaman Said Nursi, Risale-i Nur, Zegeningen Voor De Zieken.
91 In de islam is een martelaar iemand die sterft terwijl hij jihad uitvoert. "En zeg niet van degenen die op Allah’s weg zijn 
gedood: “Zij zijn dood.” Nee, zij leven, maar jullie beseffen (het) niet." De Heilige Koran, Al- Baqarah (De Koe) 2/154.
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Allah is de eigenaar van alles, Hij doet zoals het Hem wenst. Hij is de eigenaar van ons lichaam

en het hele universum. Wij hebben zelf geen controle over één van de miljoenen atomen in ons

lichaam.  Zo  hebben  wij  ook  geen  controle  over  andere  creaties  van  Allah  (bijvoorbeeld

planeten).  Wij kunnen als machteloze mensen niet in opstand komen tegen Hem. We hebben

ons lichaam nergens gevonden, noch gekocht noch gewonnen. Alles is een goddelijk geschenk

dat wij gekregen hebben. Hierbij hebben we ook geen recht om te klagen over iets.  

Voor alles wat wij gekregen hebben, hebben we niets teruggegeven aan Allah. We kunnen dan

ook geen enkel aanspraak maken op iets. Het zou verkeerd en ondankbaar van ons zijn om te

vragen:  “Waarom heb je  dit  zo  gedaan?” In  dit  opzicht,  zouden we in  plaats  van  te klagen

dankbaar  moeten  zijn  voor  ziekten  en  problemen  die  ons  wakker  schudden  uit  ons

achteloosheid om ons zo te behoeden voor de hel in het hiernamaals en het eeuwige leven.

Tenslotte kunnen wij nooit de wijsheid en genadigheid van Allah bekritiseren, we kunnen alleen

proberen Zijn wijsheid en barmhartigheid (genadevol medegevoel) te begrijpen.

35. Waarom sterven onschuldige kinderen? Is dit niet tegenstrijdig met

de genadigheid van Allah?

Deze wereld is een plek van beproeving. Onschuldige mensen, waaronder kinderen, maken deel
uit van de beproeving op deze wereld. Wanneer enkel ongelovigen, zondaars en volwassenen
door een ramp getroffen zouden worden en onschuldigen, godsdienstigen en kinderen niet, zou
iedereen meteen geloven in Allah en dan zou er sprake zijn van een toestand dat tegen de
beproeving ingaat. 

We hebben eerder al gezegd dat Allah niets ten nadele van zijn dienaars schept. Het is de mens
die met zijn eigen verstand en wilskracht voor het goede of het kwade kiest. Je kan met behulp
van vuur koken, maar je kan er ook een huis mee in brand steken. Dus met eenzelfde middel kan
je iets goeds doen, maar ook iets slechts. Allah heeft de mens hierin keuzevrijheid gegeven. Als
gevolg kan je de verantwoordelijkheid niet op Allah schuiven. Dit geldt voor vele zaken. 

We  zouden  ons  geen  leven  kunnen  voorstellen  zonder  onze  handen.  Met  onze  handen
verrichten we allerlei handelingen zoals poetsen, koken, werken, verzorgen enzovoort maar met
dezelfde handen kunnen we ook stelen of iemand wurgen. De mens kiest er dus zelf voor om
iemand anders kwaad aan te richten. Hierdoor kunnen we niet zeggen: “Dit is de schuld van
Allah!” wanneer er ons iets slecht overkomt. Het zou onlogisch en onrechtvaardig van ons zijn
om zo een bewering te maken. Dit is ook zo in het geval van moord, ontvoeringen, geweld,
verkrachtingen enzovoort. 

Uiteraard  blijven  kwaaddoeners  en  onderdrukkers  niet  ongestraft.  Allah  is  rechtvaardig.  Ze
krijgen hun straf niet altijd op deze wereld, maar grotendeels (ook) in het hiernamaals. De reden
hiervoor is dat als ze meteen bestraft zouden worden, dan zou de beproeving op deze wereld
niet echt een beproeving zijn. Iedereen kon dan zien dat er onmiddellijk een straf volgt bij het
niet toepassen van de geboden en verboden. Men zou dan ook niet handelen vanuit het hart en
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we zouden evengoed gelijk kunnen gesteld worden met robots. Bovendien stellen de straffen
die uitgevoerd worden door het rechtssysteem van de mens niets  voor, vergeleken met de
straffen van Allah.  

Wanneer een kind ziek wordt of wanneer hem iets ernstig overkomt is deze situatie eigenlijk in
zijn voordeel. Hoe, zou je denken? Enerzijds worden zijn zonden vergeven (indien het kind de
pubertijd al heeft bereikt en indien hij gelooft in Allah). Als het kind de pubertijd nog niet heeft
bereikt zal hij vergeven worden voor de fouten die hij of zij zal maken in de toekomst. Anderzijds
kan de pijn en het lijden waar het kind en zijn familie aan blootgesteld worden, ervoor zorgen
dat zij het paradijs  mogen binnentreden in het hiernamaals. Ouders en familieleden die niet
geloven in Allah zullen ook baten van de genadigheid van Allah. Zo zullen zij een veel lichtere
straf krijgen in het hiernamaals.  

Een kind dat de pubertijd nog niet heeft bereikt, gaat meteen naar de hemel wanneer hij sterft
en daar wacht het kind op zijn ouders. Dit is een profijt voor het kind en een troost voor de
naasten. Wanneer een moslim geduld toont in deze moeilijke tijd zal Allah hem belonen met het
paradijs waar hij voor eeuwig met zijn kind zal zijn.

Kortom, niemand kan ontkomen aan de beproevingen van Allah.  Er  wordt verwacht van de
onschuldigen en onderdrukten, geduldig te zijn en dankbaarheid te tonen in moeilijkere tijden.
Indien zij  dit doen zullen zij  profijt  hebben van de genadigheid van Allah door oneindig veel
rijkdom  te krijgen in het hiernamaals. De pijn en het leed van de wereld stelt niets voor met
deze beloning. Dit wetende kunnen we zeggen dat al wat ons overkomt niet altijd in ons nadeel
is. Wij kunnen dit niet altijd zien of begrijpen. Zoals eerder gezegd, Allah schept niets ten nadele
van Zijn dienaars.   

In de Heilige Koran zegt Allah: “Denk niet (O Mohammed) dat Allah achteloos is tegenover wat
de onrechtvaardigen doen, maar Hij geeft hen slechts uitstel tot de dag waarop de ogen naar
de verschrikking zullen staren. 

(Zij zullen zich) voorwaarts haasten met opgeheven hoofd, (naar de hemel), terwijl zij hun blik
niet kunnen afwenden en hun harten leeg zijn.

En waarschuw de mensheid voor de dag wanneer de bestraffing tot hen zal komen; dan zullen
de zondaren zeggen: “Onze Heer! Geef ons nog een klein beetje uitstel, wij zullen Uw oproep
beantwoorden en de boodschappers volgen!” (Er zal tot hen gezegd worden): “Hebben jullie
vroeger niet gezworen dat jullie (de wereld niet voor het hiernamaals) zullen verlaten?”92

36. Kunnen mensen het bestaan van Allah niet achterhalen zonder de 

komst van een Profeet?

We kennen de zon middels haar lichtstralen. Zonder haar lichtstralen kunnen we de zon niet

kennen. Op dezelfde wijze maakt Allah zichzelf kenbaar aan ons middels zijn Profeten en zijn

Goddelijke boeken. Zonder een profeet of goddelijke openbaring is het onmogelijk voor een

92 De Heilige Koran, Ibrahim (Abraham) 14/42-44.

http://www.desleuteltothetantwoord.com/


47

De sleutel tot het antwoord - www.desleuteltothetantwoord.com  

mens om Allah te kennen. Op het moment dat een diepgaand boek geen leraar heeft die haar

kan onderwijzen, zal het niks meer voorstellen dan betekenisloze papier. Op dezelfde wijze is dit

universum zoals een boek wiens betekenis slechts ontrafeld kan worden in het licht  van de

komst van Profeten en Goddelijke boeken.

Zelfs als mensen vanuit zichzelf kunnen achterhalen dat er een Schepper moet zijn, dan zijn zij

niet  in staat om de namen en eigenschappen, de geboden en verboden van deze Schepper

vanuit zichzelf te achterhalen en te weten. Daarom is het voor de mensen noodzakelijk dat Allah

naar hen een Profeet stuurt. 

De mens kan het antwoord op de vraag "Hoe ben ik op deze wereld gekomen, waarom ben ik

hier en waar ga ik naartoe?" slechts leren van Profeten.

Het aantal Profeten dat gezonden zijn naar de mensheid wordt in een Hadith aangeduid boven

de 100.000.93

Het belangrijkste aspect is hier: Allah laat geen enkele tijdsperiode aan haar lot over, in elke

tijdsperiode is er een Profeet gezonden.

De eerste Profeet Adam (v.z.m.h) en de laatste Profeet Mohammed (v.z.m.h). En tussen deze

tijdsperiode in zijn er zoveel profeten verzonden waarvan wij  de tel niet kunnen weten. Wij

geloven in alle Profeten die naar ons zijn gezonden door Allah, zelfs als wij  hun namen niet

kennen dan geloven wij in hen.

37. Wat vertelt de Koran over het leven van de Heilige Maria 

(Meryem)?

De heilige Maria stamt af van de heilige profeten David en Abraham. Ze werd gekend omwille 

van haar vooraanstaande deugdzaamheid, godsdienstigheid en godsvrees.

İmran (vader van Maria) en zijn echtgenote Hanna (moeder van Maria) wilden heel graag een 

kind maar waren te oud. Toch heeft Allah hun gebeden aanhoord en hen een kind geschonken. 

Hanna en haar man waren uitzinnig blij met dit nieuws en geloofden dat dit een wonderlijk kind 

moest zijn. Hierop bad Hanna uit dankbaarheid als volgt: 

''Mijn God, dit kind heb ik aan U gewijd zodat het enkel en alleen U zal dienen. Neem dit van 

mij aan.''94

Een meisje werd geboren en ze noemden haar Maria (Meryem). 

In die tijd was het in het jodendom verboden voor vrouwen om in gebedshuizen te bidden en de

Thora te lezen. Dus het was problematisch om een vrouw in dienst te nemen in een gebedshuis. 

93 Hadith, Ahmed b. Hanbel, el-Moesned 5/265-266; İbn Hibbân, es-Sahîh, 2/77.
94 De Heilige Koran, Ali İmran (İmrans-mensen), 3/35.
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Om haar belofte waar te maken, bracht Hanna haar baby naar het gebedshuis en Maria werd als

beschermelinge van haar schoonbroer Zekeriyya toegelaten in het gebedshuis. 

Het leven van Maria verliep tot haar 14de onder het toezicht van de heilige Zekeriyya die tevens 

haar onderrichtte. Overdag deed ze dienst in het gebedshuis en de rest van haar tijd wijdde ze 

aan bidden. Ze voedde zich met voedsel dat Allah haar op miraculeuze wijze toezond.95

De blijde verwachting van de heilige Maria:

Op één van de dagen waarop Maria zich aan haar gebeden wijdde in het gebedshuis verscheen 

de engel Gabriël in menselijke gedaante en gaf haar de blijde boodschap dat ze een kind zou 

krijgen als een schenking van Allah.  Hier reageerde Maria zeer verbaasd op. Wat er zich tussen 

haar en de engel Gabriël verder afspeelde, wordt in de soera Maria in de Koran als volgt 

vermeld:

Wij hebben haar Gabriël gezonden, die volledig als een mens aan haar verscheen. 

Maria zei ''Moge de Genadige mij van jou behoeden. Als je Allah vreest, deer mij niet''.

 De engel zei ''Ik Gabriël ben slechts een gezant van Allah. Ik ben gezonden om jou een puur 

kind te schenken.'' 

Maria zei ''Hoe kan ik een kind krijgen terwijl geen mens mij ooit heeft aangeraakt en ik geen 

ondeugdzame ben?''.

Gabriël antwoordde ''Ja, dat is zo. Mijn god zegt: Dat is voor mij heel gemakkelijk. We hebben 

hem op deze manier geschonken opdat hij een wonder voor de mensen en een genade van 

onzerzijds zou zijn...''96

De zwangere Maria leefde teruggetrokken van de mensen en zette haar gebeden aan Allah 

voort. Ze vroeg om hulp voor wat ze na de bevalling zou meemaken. Na de bevalling keerde ze 

met haar baby terug. Allah beval haar te zwijgen (het vasten van stilte). In haar plaats heeft de 

heilige baby Jezus (Isa) in haar schoot gesproken. Zo werd zowel Maria vrijgesproken en vond er 

een mirakel plaats. 

Dit voorval en het spreken van de heilige Jezus (Isa) in de wieg wordt in de Koran verhaald:

Ze kwam met haar baby in haar armen naar haar volk. Zij zeiden: "O Maria! Jij hebt iets zeer 

verachtelijks gedaan!"

"O zuster van Haroun! Jouw vader was geen slechterik en je moeder was geen ondeugdzame."

Hierop heeft Maria gewezen op de baby zodat ze met hem zouden praten. Ze zeiden "Hoe 

gaan we spreken met een baby?".

95 De Heilige Koran, Ali İmran (İmrans-mensen), 3/37.
96 De Heilige Koran, Maryam (Maria), 19/17-21.
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De baby (Jezus) sprak: "Voor waar, ik ben een dienaar van Allah. Hij heeft mij het boek 

gegeven (bijbel) en mij een profeet gemaakt."

"Waar ik ook ben, Hij heeft mij gezegend en heeft mij het gebed en de aalmoes levenslang 

bevolen."

"Hij heeft mij gehoorzaam aan mij moeder gemaakt, geen opstandige verzetter."

"Mij is het welzijn geschonken op de dag dat ik geboren ben, de dag dat ik zal sterven en de 

dag dat ik zal herrijzen."97

De heilige Maria en haar zoon, de heilige Jezus zijn net als andere mensen. Allah geeft in de 

Koran aan dat wie aan Maria en Jezus bovenmenselijke eigenschappen toeschrijft een grote 

vergissing begaat:

''Ik zweer dat diegenen die zeggen “God is de Messias, zoon van Maria” ongetwijfeld 

ongelovig zijn geworden...''98 ''Zijn moeder (van Jezus) Maria was een heel oprechte, zeer 

deugdzame vrouw. Beiden waren mensen die aten en dronken...''99

Toen Allah vroeg: "O Jezus, zoon van Maria, heb jij de mensen verteld om jou en je moeder als

twee goden te aanbidden en Allah de rug toe te keren?" 

"Ik verzeker je, mij past het niet om uitspraken te doen waar ik geen recht op heb..."100

Deze verzen tonen aan dat Maria eerlijk en deugdzaam was, en tevens dat beiden dienaren van 

Allah waren net als andere mensen.

De vermelding ''die aten en dronken'' in de vers wijst erop dat ze menselijke eigenschappen 

hadden zoals zwakheid, hulpeloos en sterfelijkheid. Want eten en drinken is hier een kenmerk 

van. Zo wordt erop gewezen dat zij geen goddelijke eigenschappen kunnen toegeschreven 

worden. 

De dood van de heilige Maria:

Het leven van Maria kwam ongeveer 4 jaar na de ten hemel opstijging van haar zoon ten einde. 

Volgens de Islam is de profeet Jezus niet gestorven aan het kruis in tegenstelling tot de andere 

godsdiensten, maar is hij door Allah in de hemel opgenomen. Tot haar dood hield zij zich bezig 

met aanbidding. De heilige Maria behoort samen met Asiye, Hatice en Fatıma tot de meest 

deugdzame en godsdienstige vrouwen.101 Er is geen betrouwbare informatie over haar eeuwige 

rustplaats. 

97 De Heilige Koran, Maryam, (Maria), 19/22-33.
98 De Heilige Koran, Maidah (De Tafel), 5/17.
99 De Heilige Koran, Maidah (De Tafel), 5/75.
100 De Heilige Koran, Maidah (De Tafel), 5/116.
101 Hadith, İbn Hanbel, 5/113/hno: 2957; Nesai, hno: 8299.
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38. Hoe kijken Moslims naar de profeet Isa (Jezus)?

Moslims houden van de profeet Jezus en vereren hem oprecht. De islam is het enkel niet eens

met de christelijke leer dat Jezus de zoon van God is. De Koran verklaart:

“In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Zeg, Allah is de enige. Allah is Zichzelf

genoeg, Eeuwig. Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt. En niemand is in enig opzicht gelijk

aan Hem.”102

Het feit dat Adam tot leven kwam zonder vader, laat zien dat het ontbreken van een vader geen

goddelijkheid inhoudt. Als dat wel  zo zou zijn, zou profeet Adam ook als een zoon van God

moeten beschouwd worden. 

Het verrichten van wonderen duidt ook niet op goddelijkheid aangezien alle profeten voor en na

Jezus  een  grote  verscheidenheid  aan  wonderen  hebben  verricht.  Een  onderdeel  van  de

geloofsbelijdenis van de islam is het accepteren van profeet Jezus als geëerde profeet van Allah.

De naam Mohammed komt slechts vijf keer in de Koran voor, terwijl de naam Jezus minstens

dubbel zo vaak wordt genoemd. Jezus behoort tot de grote profeten. Daarom zou geen enkele

moslim Jezus durven te  verwerpen.  De Koran vertelt  ons dat  Jezus geëerd wordt  en in het

hiernamaals tot degenen zal behoren die het dichtst bij Allah zullen zijn.

“(O Mohammed, gedenk) toen de Engelen zeiden: “O, Maria! Waarlijk, Allah brengt jou de

blijde tijding (van een zoon op basis) van Zijn woord (‘Koen!’ – ‘Wees!’). Zijn naam zal ‘Al-

Mesieh ‘Iesa – Jezus de Messias’ zijn, zoon van Maria. In deze wereld en in het hiernamaals, is

hij een man van eer en hij zal tot hen horen die in Allah’s nabijheid zijn.”103

Bovenstaande vers staat niet alleen in de Koran, maar ook in de evangelie van Sint-Thomas.

Daarnaast geloven Moslims niet dat profeet Jezus is gekruisigd maar dat hij naar de hemel is

opgestegen: 

“En (gedenk) toen Allah zei: “O Isa (Jezus), waarlijk, Ik zal jou weghalen (van de aarde), jou

naar Mij doen opstijgen (…)”104

Volgens de islam werd profeet Jezus op wonderbaarlijke wijze zonder vader geboren en was zijn

moeder Maria een zuivere maagd. Echter betekent dit niet dat Jezus de zoon van God is. 

“Zij zei: “O mijn Heer! Hoe kan ik een kind krijgen als geen man mij heeft aangeraakt.” Hij zei:

“Zo is  het,  want Allah schept wat Hij  wil.  Als  Hij  tot  iets besloten heeft, zegt  Hij  slechts:

“Wees!” En het is.”105

102 De Heilige Koran, Al-Ikhlas (Oprechtheid) 112/1-4.
103 De Heilige Koran, Ali-Imraan (Imrans Mensen) 3/45.
104 De Heilige Koran, Ali-Imraan (Imrans Mensen) 3/55.
105 De Heilige Koran, Ali-Imraan (Imrans Mensen) 3/47.
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39. Hoe kunnen we verklaren dat Isa (Jezus) zonder vader op de 

wereld is gebracht?

Eerst en vooral moeten we goed beseffen dat Allah de wetgever is, maar zelf niet gebonden is

aan die wetten. Om een kind op de wereld te brengen is de samenkomst van een vrouw en een

man een wet die Allah heeft opgelegd. 

Adam had noch een vader, noch een moeder en Allah wenste de eerste mens op deze manier te

scheppen. Wanneer de denkwijze van de mens met de tijd veranderde en de oorzaak-gevolg

relatie als heilig werd beschouwd, dus dat alles een oorzaak moest hebben, besliste Allah om

Jezus zonder een vader te scheppen om zo aan te tonen dat Hij de enige Schepper is voor de

mensheid en dat Hij kan doen wat Hij wil. Allah heeft doorgaans miljarden sterren geschapen en

Hij heeft de controle over al deze sterren en sterrenstelsels. Eveneens is Hij de schepper van de

zon  die  1,3  miljoen  keer  groter  is  dan  de  wereld  en  die  zonder  enige  brandstof  blijft

functioneren. Zo is er geen enkel reden om te zeggen dat het onmogelijk zou zijn dat Jezus

zonder vader is ontstaan. 

De  mensheid  loopt  vaak  in  de  val  met  zijn  standpunten.  Onze  handelingen  en/of  onze

capaciteiten worden altijd vergeleken met die van Allah. Wat Hij ook wenst, zal zonder twijfel

gebeuren omdat Hij  de Oppermachtige is.  Aan de andere kant  moeten we niet uit  het  oog

verliezen dat de eerste creatie van miljoenen planten- en diersoorten noch middels een zaadje,

noch middels moeder en vader heeft plaatsgevonden. Bijgevolg is Jezus niet de enige die zonder

vader tot leven is gekomen. Wij dienen te geloven dat Allah de Almachtige is en dat er geen

moeilijkheden voor Hem bestaan.

40. Kunt u informatie geven over het leven van de profeet 

Mohammed?

De profeet Mohammed (vrede zij met hem) is in het jaar 571 in Mekka geboren. Zijn vader was
al  voor  de  geboorte  overleden.  Naast  zijn  moeder  Aminah,  had  hij  ook  een  pleegmoeder,
Halime. Tot  zijn 4’de levensjaar  verbleef  hij  bij  zijn pleegmoeder Halimah. Toen hij  zes  was
overleed zijn moeder Aminah. Toen heeft zijn opa Abd Al-Moetallib zich over hem ontfermd,
maar dat duurde slechts twee jaar want zijn opa overleed. Mohammed zou voortaan met zijn
oom leven. Hij is als kind begonnen met werken en toen hij 13 werd begon hij samen met zijn
ooms handel te drijven.106

Mohammed was voordat hij profeet werd ook monotheïst; Hij geloofde in één God (Allah) en
deed niet aan afgoderij.107

106 Hadith, Hakiem, III, 200/4834.
107 Hanif is de term die gebruikt wordt voor wie in één god of Allah geloofde voor de Islam. 
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Op zijn 25ste trouwde hij met Khadija. Samen kregen ze zes kinderen: Al-Qaasim, Abdoellah,
Zaynab, Roeqayyah, Oem Kulthoem en Fatima. Hij kreeg nog een zoon Ibrahiem van Mariya. Al-
Qaasim, Abdoellah en İbrahiem zijn op jonge leeftijd overleden. Zijn dochters stierven allen toen
de profeet nog in leven was, behalve Fatima. Zij stierf zes maanden na het overlijden van haar
vader. Als vader heeft de profeet grote verdriet en verliezen gekend maar is er toch in geslaagd
om voorbeeldig dienstbaar te zijn. Hij was het toonbeeld van een goede moreel en was een zeer
onderscheiden persoon. In de Koran wordt door Allah vermeldt: 

''Voor zeker, jij hebt een verheven moraliteit.''108

De profeet zelf heeft hierover gezegd:

''Mijn Allah heeft mij goed gemanierd geschapen en mij de beste manieren geschonken.''109

Voordat hij profeet werd, was Mohammed al een zeer geliefd persoon door zijn goede zeden,
rechtschapenheid, mededogen en scherpe inzicht. De schoonheid van zijn gezicht en lichaam
werd ook geprezen door de mensen.110 Er zijn menig mensen bekeerd, enkel en alleen door zijn
mooie en vertrouwelijke gezicht te zien. De meest beroemde van zo iemand was de Joodse
geleerde ''Abdoellah ibn Salam.''111

Toen hij 35 was, begon de profeet zich meer en meer af te zonderen van de mensen. Hij bezocht
vaak de grot Hira112 waar hij soms dagen verbleef. Hier kreeg hij zijn eerste bezoek van de engel
Gabraël  die  hem  gebood  “Lees!”113.  Zo  ontving  Mohammed  op  40-jarige  leeftijd  de
profeetschap. 

Hoewel algemeen gekend was dat hij niet kon lezen en schrijven,114 was hij heel wijs, verstandig,
rechtvaardig en mededogend.

Hoewel hij er helemaal alleen voor stond als profeet, is hij erin geslaagd om in 23 jaar bijna heel
Arabië tot de islam te bekeren. Dit bewijst dat hij uitblonk als profeet. Onder hem vond een
transformatie  plaats:  van  een  zeer  onwetende,  wrede  en  brutale  gemeenschap  tot  een
beschaven, beleerd, wijs en vriendelijk gemeenschap die de hele wereld zou overmeesteren. 

Dat gebeurde niet gemakkelijk: Hij kreeg namelijk veel weerstand en een grote vijandelijkheid
die er vooral op gericht was om hem te doden. Uniek in de geschiedenis is dan ook dat de
meeste van deze grote vijanden moslim zijn geworden en de grootste liefhebbers van de profeet
werden. 

108 De Heilige Koran Al-Qalam (De Pen) 68/4.
109 Hadith, Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, I, 12.
110 Hadith, İbn Hajar, Fethu’l-Barî, c. 11, s. 216.
111 Hadith, Bukhari, Al-Anbiya’, 1.
112 De grot Hira bevindt zich bij de berg Nur, 6 km ten noorden van Mekka.
113 De Heilige Koran, Alak (De-Klonter-Embryo), 96/1.
114 De Heilige Koran, Al-Ankaboet (De-Spin), 29/48.
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Toen de profeet 40 jaar was, noemde iedereen hem in Mekka  "Al-Amien" (de betrouwbare).
Zelfs de mensen die hem niet als profeet erkenden, betwijfelden zijn  oprechtheid niet. Hun
ontkenning had niets te maken met de waarachtigheid van Mohammed maar met de angst van
velen om hun positie, macht en handelsrelaties met Medina te verliezen. Zij bekleedden immers
een vooraanstaande plaats in de maatschappij omdat zij welgesteld waren. Zo verdienden zij
veel aan de afgoderij in Mekka, die overspoeld werd als populaire pelgrimsoord. Het was dus
zowel  een  heilig  centrum als  een  belangrijk  handelscentrum.  Dit  versterkte  de  hardnekkige
ontkenning van Mohammeds profeetschap in Mekka. 

Het vertrouwen dat hem toekwam, vertelde Mughira ibn Shu’ba als volgt in een overlevering:

''...Aboe  Jahl  (vijand  van  de  profeet)  zei  tegen  mij: ''Ik  zweer  bij  Allah  dat  ik  weet  dat
Mohammed de waarheid spreekt. Wat mij tegenhoudt om mij bij hem te voegen, is het gevaar
dat de gelijkheid met de Qusai ibn Kilab115 op alle vlakken zal  wegvallen. Want zij  hebben
gezegd: ‘er is een Profeet gekomen van ons' (m.a.w. de gelijkheid is verstoord, we kunnen
hierover  niet  wedijveren  met  hen)  ‘En  daarom  kan  ik  dit  niet  aanvaarden…’''116 ''Ik  weet
zowaar zeker dat hij de waarheid spreekt en niets dan de waarheid kondigt.''117

Zijn eerste volgeling was zijn vrouw Khadija en dan Ali, de zoon van zijn oom die bij hem verbleef
sinds hij 5 jaar was. Dan voegden Zaid ibn Haritha, en daarna Aboe Bakr zich bij de volgelingen.
Zijn  boodschap  werd  meer  en  meer  aanhoord.  Toen  de  aanhangers  begonnen  te  groeien,
beslisten  de  vooraanstaanden  van  Mekka  om  verschillende  wrede  straffen  en
boycothandelingen (verbreken van een handelsrelatie) toe te passen. Een deel van de Moslims
zijn naar Ethiopië gemigreerd om hieraan te ontkomen. 

Tijdens  het  10de jaar  van  zijn  profeetschap  overleed  zijn  oom  Aboe  Talib.  Drie  dagen  later
overleed zijn echtgenote Khadija. Het verlies van zijn twee grootste steunpilaren overstelpte de
profeet met een immens verdriet. Khadija was de eerste die in hem geloofde en steunde hem in
zijn  moeilijke  tijden.  Met  haar  deelde  hij  alle  moeilijkheden  die  hij  ondervond  tijdens  het
verspreiden van de islam. Zijn oom Aboe Talib had hem tegenover zijn stam verdedigd, ging
volop mee met hem en had zelfs de stam Hasjemieten (behalve Aboe Lahab) gemobiliseerd. Dat
jaar wordt daarom “Het jaar van verdriet" genoemd. Vooral de dood van Aboe Talib zette de
deuren open voor een toename van mishandelingen en onderdrukkingen door de polytheïsten.

De  profeet  heeft  in  Mekka  13  jaar  lang  gediend.  De  mishandelingen,  boycotten  en
onderdrukkingen  hielden  aan  tot  aan  de  emigratie  naar  Medina.  Toen  de  vooraanstaande
leiders van Mekka uiteindelijk besloten om hem te doden, is hij gedwongen geëmigreerd naar
Medina tijdens zijn 13de jaar als profeet. Alle Moslims hebben hem op zijn bevel vergezeld naar
Medina.

115 Abdoelmanaf ibn Qusai: De grootvader van Abdoelmoettalib, die de grootvader was van de Profeet (vrede zij met hem). 

‘’Haşimoğulları’’ werden ook Kusayoğulları genoemd.
116 Hadith, Al-Bayhaqi, Delailü’n-Nübüvve, II, 207.
117 Hadith,İbn Kathir, Al-Bidaya, III, 113.

http://www.desleuteltothetantwoord.com/


54

De sleutel tot het antwoord - www.desleuteltothetantwoord.com  

Ze begaven zich naar Medina, de Moslims vooraan, de profeet Mohammed en zijn vriend Eboe
Bakr achteraan. De lokale bevolking van Medina (ensar) hebben de Moslims goed ontvangen. Er
werd  een  broederschap  uitgeroepen  tussen  de  lokale  bevolking  van  Medina  (ensar)  en  de
emigranten  van  Mekka  (muhacir).  Zo  kwam  de  islam  staat  van  Medina  tot  stand.  Met  de
stichting  van  de  islam  staat  begonnen  de  aanvallen  door  de  polytheïsten  (aanbidders  van
meerdere goden) en in het 2de jaar van de emigratie vond de Slag van Badr plaats. De Moslims
kwamen hier als overwinnaars uit. Hierdoor verkregen de Moslims toegang tot de handelsweg
naar Damascus. De krijgsgevangen uit deze slag werden vrijgelaten op voorwaarde dat ze tien
Moslims leerden lezen en schrijven.118

De polytheïsten van Mekka bereidden uit  wraak een tegenaanval  voor,  de Slag van Uhoed,
tijdens het derde jaar van de  hidjra (de emigratie). In het begin van deze oorlog stonden de
Moslims sterk totdat de boogschieters hun post verlieten en tot de nederlaag leidden. Toch was
dit geen grote overwinning voor de Mekkanen.  

Tijdens  het  5de jaar  van  de  hidjra vond  de  slag  van  Khandaq  plaats.  Hiermee  wouden  de
Mekkanen  de  Moslims  een  zware  slag  toedienen.  De  Moslims  gingen  over  op  de
stadsverdediging en groeven op raad van Salmaan Al-Farisi greppels (ghandaq) rondom Medina.
Vandaar de naam van deze slag. Na 27 dagen strijd zegevierden de Moslims. 

In het 6de jaar van de hidjra besloot de profeet naar de Oemrah (kleine bedevaart) te gaan. Hier
werden de Mekkanen ongemakkelijk van. Ze verhinderden de toegang tot de Oemrah en lieten
‘het verdrag van Hoedaybiya''119 tekenen. Dit verdrag hield de erkenning van de Moslims in. 

In het 7de jaar van de  hidjra  veroverden de Moslims de stad Khaybar.120 Met deze verovering
beheersten de Moslims voortaan de belangrijke handelsweg naar Damascus. Na deze verovering
streden de Moslims ook voor het eerst met de Byzantijnen in Mute, het gebied nabij Belka rond
Damascus. Het wordt daarom  de slag van Mute genoemd, een oorlog zonder overwinning of
nederlaag voor de legers. 

De verovering van Mekka tijdens het 8ste jaar van de emigratie was zeer belangrijk: vanaf dan
vergrootten de Moslims snel hun controle over het Arabisch schiereiland. 

De Hunayn Oorlog werd gehouden tussen de Moslims en de heidense Arabische stammen en is
gewonnen door de Moslims.121

118 Hadith, Ahmad ibn Hanbal, I, 247; Vakıdi, I, 129; İbn-i Sa’d, II, 22.
119Het Verdrag van Hoedaybiya of Vredesverklaring van Hoedaybiya is een verdrag tussen de Moslims van Medina en de 

heidenen van Mekka in de maand maart van het jaar 628. Het is genoemd naar de nabijgelegen dorp Hoedaybiya waar het 
getekend werd. Met dit verdrag hebben de Mekkanen kennis gemaakt met de islamitisch rechtsstaat. 
120 Khaybar is een stad in Arabië, in het gebied van Medina, op 103 km ten noorden van Medina.
121 Hunayn Oorlog werd gehouden na de verovering van Mekka in de vallei van Hunayn. Het was een harde strijd waarin de 
Moslims na een kleine nederlaag de overwinning behaalden.
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De laatste militaire expeditie van de profeet was naar Tabuk122 tijdens het 9de jaar van de hidjra.

Sommigen beweren dat de profeet de mensen onder dwang tot de Islam heeft bekeerd. Voor
deze  ongegronde  beweringen  zijn  echter  geen  bewijzen  want  de  profeet  heeft  in  eerste
instantie kennisgegeven over de Islam. Aan degenen die niet in oorlog waren met de Moslims en
hun  belastingen betaalden zoals  vele  Christenen,  Joden en  andere  geloofsaanhangers  werd
zekerheid voor hun leven, geloof en hun handel geschonken. Niemand werd met geweld tot de
islam bekeerd ten tijde van de profeet. De bekeringen gebeurden vrijwillig onder invloed van de
oprechtheid en echtheid van zijn aankondigingen. Er zijn verzen uit de Koran i.v.m. geen dwang
om te overtuigen: 

Zeg (O Mohammed): “O, ongelovigen! Ik aanbid niet wat jullie aanbidden. En jullie zijn geen
aanbidders van wat ik aanbid. En ik zal nooit een aanbidder worden van wat jullie aanbidden.
En  jullie  zullen  nooit  aanbidders  worden  van  wat  ik  aanbid.  Daarom,  voor  jullie  jullie
godsdienst en voor mij mijn godsdienst.”123

“Er is geen dwang in de godsdienst...”124

De eerste 13 jaar  van de profeetschap die 23 jaar  heeft geduurd, geschiedde in Mekka. De
laatste 10 jaar verstreken in Medina.  De oorlogen situeren zich alle tijdens deze decennium in
Medina. De grootste oorlogen waren de Slag van Badr, Oehoed en Khandaq. Geen enkele was
op  initiatief  van  de  profeet,  maar  ze  werden  veroorzaakt  door  polytheïsten.  De  profeet
probeerde  conflicten  altijd  zonder  geweld  en  bloedvergieten  op  te  lossen.  Hij  was  immers
gezonden om de mensen te leiden naar een gelukzaligheid in het leven en in het hiernamaals,
niet  om  ze  te  doden.  Hij  wist  in  onvermijdelijk  oorlogssituaties  wel  als  een  rechtvaardige
commandant de Moslims te leiden. 

Bovendien  riep  de  Islam  oorlogsrecht  in  het  leven  en  verbood  grensoverschrijdende
wreedheden.  Er  kwam  een  verbod  op  het  aanvallen  van  kinderen,  vrouwen,  ouderen,
geestelijken die geen oorlog voerden, mensen die onderdoken in gebedshuizen, noch mocht
men schade berokkenen aan gebedshuizen, dieren en bomen.125

De profeet is laatst in het 11de jaar van de hidjra (emigratie) op hadj (grote bedevaart) gegaan
met de Moslims (afscheidsbedevaart).  Tijdens deze tocht heeft de profeet aan afscheidsrede
gehouden. Hij is  50 dagen later in 632 in Medina overleden en begraven in  ''ar-Rawdah Al-
Moetahhara''126 in Medina.

122 Tabuk bevindt zich op 700 km afstand van Medina en ligt op de handelsweg Medina-Syrië. Onder leiding van de profeet 
kwamen in Tabuk het islamleger van 30 duizend man en het Byzantijnse leger tegen elkaar te staan. Het Byzantijnse leger 
trok zich geschrokken terug en er werd niet gestreden.
123 De Heilige Koran, kafirun (De Ongelovigen), 109/1-6.
124 De Heilige Koran, Al Baqarah (De Koe), 2/256.
125 Hadith, Bukhari, jihad,147,148; Moeslim, jihad, 24,25/h. No: 1744; Aboe Dawoed, jihad, 121.

126 Rawdah Al-Mutahhara betekent schone tuin. Men gebruikt deze term voor het gebied tussen de rustplaats van de 

profeet en zijn preekstoel in de Masjid an-Nabawi in Medina (het gebedshuis van de profeet). Het is een gebied van 10 op 
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De profeet Mohammed was gedurende zijn hele leven volmaakt en voorbeeldig. Hierin zal geen

enkele mens op aarde hem kunnen evenaren. 

41. Wat voor een karakter had de profeet Mohammed?

Profeet Mohammed (vrede zij met hem) was en is het grootste voorbeeld voor de mensheid. Hij

was  de  meest  genadevolle  de  meest  rechtvaardige  de  meest  geliefde  en  de  meest

gewaardeerde persoon onder de mensen.  Hij werd ook wel ‘Mohammed Al-Amien’ genoemd,

dat ‘Mohammed de meest betrouwbare’ betekent. Hij was zo eerlijk en betrouwbaar dat zelfs

zijn vijanden hun kostbare eigendommen aan hem toevertrouwden. 

“En voorwaar, jij beschikt over een hoogstaand karakter.”127

“Voorzeker de boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld.”128

Met deze vers worden gelovigen aangemoedigd en aanbevolen om de profeet als voorbeeld te

volgen op alle gebieden van hun leven. Want met zijn persoonlijkheid, levensstijl, karakter en

manieren is hij het perfecte rolmodel voor ons.  

Zoals geweten, heeft elke profeet zijn volk goed gedrag en goede manieren aangeleerd volgens

het model dat Allah tevreden zou stellen. Echter werd profeet Mohammed gestuurd om dit

model te vervolledigen. 

“Ik werd gestuurd om de zedelijkheid te vervolledigen.”129

Al het moois dat verteld wordt in de Koran kan men terugvinden in de persoonlijkheid van de

geliefde profeet.  Wanneer  zijn  metgezellen meer wilden weten over  zijn  persoonlijkheid en

karakter  antwoordde zijn  vrouw Aisha:  “Heb je  de  Koran niet  gelezen? De moraal  van de

boodschapper van Allah was de Koran.”130

Alle mensen kunnen voor zichzelf voorbeelden vinden in de moraal van profeet Mohammed om

naar  toe  te  streven  ongeacht  hun  kleur,  religie,  afkomst  en  beroepsklasse.  Naast  talloze

mooiheden en deugden die wij kunnen uithalen van zijn leven, kunnen we ook oneindig veel

lessen leren die betrekking hebben op verschillende vlakken in het leven zoals ons welzijn, ons

beroep en ons plaats in de samenleving. 

In tijden waarin slaven niet als mens beschouwd werden, zei de profeet over de slaven: 

20 meter = 200 m². De profeet zei: “Het deel tussen mijn preekstoel en mijn huis is een tuin uit de paradijstuinen”. 
(Hadith, Bukhari, Fadi Salah. 6.)

127 De Heilige Koran, Al-Qalam (De Pen) 68/4.
128 De Heilige Koran, Al-Ahzab (De Partijen) (33/21.
129 Hadith, Imam Malik, Al-Muwatta, Husnü'l Halk, 8; Moesned, 2/381.
130 Hadith, Moeslim 1/514 no: 746.
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“Deel jullie eigen eten en kleding met hen. Beschouw hen als je eigen familie.”131

De volgende overlevering is van metgezel Jabir ibn Abdoellah: ‘’Een begrafenisstoet passeerde

ons  voorbij  en  de  profeet  stond  op  en  ook  wij  stonden  op. We  zeiden:  “O  Allah’s

boodschapper!  Dit  is  de  begrafenisstoet  van  een  Jood.’’  Hij  zei: "Wanneer  u  een

begrafenisstoet ziet, moet u opstaan. Zij is toch ook een mens."132

Dit zijn slechts twee voorbeelden die het geweldige karakter van de profeet tonen. Hij  was

eerlijk, lief en behandelde iedereen met respect, zelfs zijn vijanden. Niemand heeft hem ooit

horen liegen of kwaadspreken. Hij kende rechten toe aan slaven en hij misbruikte zijn macht

niet. Kortom, iedereen kan onze geliefde profeet als een goed voorbeeld voor zichzelf nemen

onder welke omstandigheden hij dan ook leeft. Hij leerde de mens toen al normen en waarden

die de wereld op dit moment hard nodig heeft. Politicus en spirituele leider Ghandi heeft de

profeet op deze manier geprezen:

"Ik  zou  het  leven  willen  kennen  van  degene  die  vandaag  onbetwistbaar  de  harten  van

miljoenen mensen ontroerd. Ik ben ervan overtuigd dat het niet het zwaard was dat diende

als middel om te overtuigen de islam als godsdienst aan te nemen. De grote bescheidenheid,

het altruïsme133 van profeet Mohammed, zijn betrouwbaarheid, zijn intense toewijding aan

zijn vrienden, zijn moed, zijn absolute vertrouwen in Allah en zijn eigen missie waren één voor

één eigenschappen die voldoening brachten in de harten. Deze kenmerken lieten hem toe de

hindernissen, conflicten en problemen tot een goed einde te brengen."134 

42. Was het uiterlijk van profeet Mohammed ook uniek zoals zijn 

innerlijk? 

We kunnen gerust zeggen dat ook de schoonheid van profeet Mohammed (v.z.m.h) uniek was.

Net zoals zijn karakter was hij fysiek ook volmaakt. Dit buitengewoon innerlijk en uiterlijk van de

profeet is ook een mooi voorbeeld voor zijn onevenaarbare profeetschap. Tussen de profeten is

profeet Yoesoef (Jozef) befaamd voor zijn fysieke schoonheid135, maar profeet Mohammed zal

de enige volkomen schoonheid blijven. 

Van de vrienden van profeet Mohammed leren we dat hij de mooiste was in die tijd. Al-Bara ibn

Azib vertelt: “Ik heb nog nooit in mijn leven zo een mooi iemand als onze profeet Mohammed

gezien. Zijn haar groeide tot zijn schouders. Hij was niet kort maar ook niet lang.” 136

131 Hadith, Bukhari, Geloof 22.
132 Hadith, Sahieh Al-Bukharii, De Begrafenis, 78/1593.
133 Gedrag of levenshouding waarbij je mensen helpt zonder eigenbelang.
134 Boek “Young India” (1924) – Mahatma Ghandi.
135 Hadith, Sunen-I Tirmidhi.
136 Hadith, Sunen-i Tirmidhi.
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Zelfs Aboe Jahl, die de profeet als zijn grootste vijand zag, gaf meermaals toe dat zijn schoonheid

niet ontkend kon worden. De Joodse geleerde Abdoellah ibn Salam bekeerde meteen ter plaatse

tot de islam wanneer hij de profeet voor de eerste keer zag. Hij bekende dat deze schoonheid

enkel tot een profeet kon toebehoren.137 

43. Waarom heeft Allah de Koran na de Thora en de Bijbel 

geopenbaard?

Buiten de Koran zijn er geen enkele van de tegenwoordig bestaande heilige geschriften die zich
in hun originele staat bevinden. In de loop van de tijd zijn veel originele bladzijden verloren
gegaan en werden later opnieuw door de mensen geschreven.  Dit  heeft ertoe geleid dat er
bijgeloof in verzeild is geraakt.

Het is bijvoorbeeld geweten dat de Joden er niet in geslaagd zijn om de Thora te bewaren. Na
profeet Mozes hebben ze lange jaren in gevangenschap en ballingschap geleefd. Ze hebben een
periode hun geloof verloochend en aan afgoderij gedaan. 

De huidige Thora werd vele jaren na Mozes door enkele geestelijken herschreven en aanvaard
als  een nieuw heilig  boek alsof  het  de eigenlijke Thora was.  Het  spreekt  voor zich dat  een
geschrift dat ontstaan is na zo een lange en turbulente periode niet hetzelfde kan zijn als de
Thora  die  aan  Mozes  werd  geopenbaard.  Dit  verklaart  ook  de  kwaadsprekerijen  die  erin
voorkomen en niet passen bij een profeet. De huidige Thora bevat bepalingen die afbreuk doen
aan het monotheïstische ideeëngoed. Het heilige boek Zaboer (de Psalmen van David) die aan
profeet David was geopenbaard, heeft hetzelfde lot ondergaan als de Thora.

Wat betreft de Bijbel heeft profeet Jezus de openbaringen die naar hem gezonden waren niet
laten opschrijven. Hij was op 30-jarige leeftijd profeet geworden en dat eindigde toen hij 33 jaar
was. In die korte tijd heeft hij geijverd om het volk te leiden door zich van dorp tot dorp en van
stad tot stad te begeven. Het laatste deel van die periode werd hij voortdurend vervolgd door
Romeinse heersers als gevolg van Joodse opstokerij. Hij kon noch de tijd noch de kans vinden
om de Bijbel (Het Nieuwe Testament) te laten opschrijven. 

Hedendaags worden de huidige Evangeliën vernoemd naar de veronderstelde auteurs: Matteüs,
Marcus, Lucas en Johannes.  Het Nieuwe Testament heeft de gedaante van een boek dat de
toespraken van Jezus aan zijn apostelen bevat en bevat dus delen van zijn lessen, leiding en
leven.  De vertellingen verschillen sterk tussen de bestaande  Evangeliën. Deze versies van de
Bijbel  werden in  het  jaar  325 verzameld  en  goedgekeurd  door  een  concilie  van  duizenden
bisschoppen  in  Iznik  (eerste  concilie  van  Nicea).138 Dit  comité  heeft  honderden  Bijbels
onderzocht, waarna een consensus van 318 leden vier versies geselecteerd hebben. Deze vier

137 Ibn Sa’d Tabakat, I/235; ibn Abdi’l-Berr, istiab, III/922; Said Nursî Mektubat s.92.
138 In 325 te Nicea werd deze verzameling en goedkeuring van de Bijbel geaccepteerd door de meerderheid, terwijl een 
ander deel van die bijeenkomst hier niet mee eens was. 
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versies beschouwden Jezus als een godheid; Jezus is van dezelfde substantie als de vader en dus
ook waarlijk God. De afwijkende versies werden verbrand. 

Zoals  we  zien,  heeft een  concilie  dus  jaren  na  Jezus  beslist  dat  een  geloofsbelijdenis
aangenomen moest  worden  waarin  Jezus  de zoon van  God is. Sommige  Christelijke  kerken
hebben deze beslissing niet aanvaard.

Samenvattend  is  het  in  dit  opzicht  niet  mogelijk  om voor  te  stellen  dat  de  huidige  Bijbel,
bestaande uit het Nieuwe Testament (de vier Evangeliën) en het Oude Testament, gelijkgesteld
kan worden met de eigenlijke openbaringen van God aan Jezus.

De Koran daarentegen, is in bescherming genomen zodat mensen het niet zouden veranderen

zoals ze dat met de anderen heilige boeken hebben gedaan. Deze vers wijst op de bescherming

van de Koran:

" Waarlijk! Wij waren het die de Vermaning (de Koran) hebben gezonden, dus zullen ook Wij

er over waken (m.b.t. veranderingen, verdraaiingen, toevoegingen of weglatingen)"139 

Waarom heeft Allah de Koran onder bescherming genomen en niet de andere heilige boeken?

Mohammed (v.z.m.h) is de laatste profeet van Allah. Dat Mohammed de laatste profeet is wordt

in de volgende vers openlijk vermeld:

“Mohammed is niet de vader van één van jullie, maar hij is de boodschapper van Allah, en de

laatste van de profeten. En Allah is Alwetend over alle zaken.”140 

Aangezien Allah geen andere profeet meer gaat sturen moest de Koran onveranderd blijven,

daarom staat het in bescherming van Allah. Hij liet het toe dat de boeken die naar de andere

profeten waren gezonden, werden gewijzigd omdat zij niet de laatste heilige boeken waren.

Sommige profeten zijn  gedood door de volkeren waar ze naar  toe werden gezonden,  maar

profeten zoals Mozes, Abraham en Mohammed werden beschermd. Mogelijk geldt hetzelfde

voor de heilige boeken. Allah heeft met Zijn wil de verandering van de Koran verhinderd. Allah

vermeldt dat de Koran vanwege deze redenen onder bescherming staat.

44. Hoe werd de Koran geschreven, verzameld en in boekvorm 

gegoten?

Profeet Mohammed kon noch lezen noch schrijven. Iedereen in zijn tijd wist dat hij een 

analfabeet was. Dit wordt nogmaals bevestigd in de Koran: 

139 De Heilige Koran, Al-Hijr (Het Rotsachtige Pad) 15/9.
140 De Heilige Koran, Al-Ahzab (De Partijen) 33/40.
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“En daarvόόr  heb jij  nooit  een  boek  gelezen,  noch  heb je  iets  ervan  met  je  rechterhand

geschreven.  Zou  dat  het  geval  zijn  geweest,  dan  zouden  de  volgelingen  van  de  leugen

getwijfeld hebben.”141

Aangezien de profeet analfabeet was kunnen we met zekerheid zeggen dat hij de Koran niet zelf 

heeft geschreven. De inhoud van de Koran is enkel door openbaringen bepaald. 

"Terwijl Gabriël de Koran aan je voorleest, reciteer niet met hem mee, maar luister. Het is aan 

Ons om hem te doen bewaren en hem voor te doen dragen."142

De openbaringen werden door 42 schrijvers genoteerd onder toezien van de profeet. Hij stond 

erop om zijn eigen woorden (opmerkingen) hierbij weg te laten zodat het niet met het heilige 

woord van Allah, de Koran vermengd zou geraken. De meest beroemde auteur in Mekka was 

Abdoellah ibn Sa'd. In Medina was het Oebay ibn Ka’b. De verzen van de Koran werden op 

papier, stof, leer, steen, bakstenen en beenderen geschreven. De profeet las tijdens de 

Ramadan het deel, dat tot dan toegezonden was, voor aan de engel Gabriël. Om verwarring te 

voorkomen gaf hij ook de volgorde van elke vers aan. De verzen werden niet als boek 

ingebonden tijdens het leven van de profeet, want de openbaringen bleven komen tot aan zijn 

dood. Tevens werden de verzen door verscheidene geleerden van buiten geleerd en opgezegd. 

Sommigen uit de vriendenkring van de profeet droegen ook de geschreven verzen bij zich.

Het optekenen van de Koran als manuscript

Na de dood van de profeet was men genoodzaakt de Koran als goddelijke gids te bewaren tot de
Dag des Oordeels, op een manier waarover iedereen het eens was. Het samenvoegen van alle
verzen in een manuscript gebeurde in eensgezindheid van al de volgelingen van de profeet. Zayd
İbn Sabit  kreeg de opdracht om de verzen te verzamelen en in boekvorm op te stellen. Hij
verklaarde het volgende: 

“Na de slag van Yamame vielen er slachtoffers onder de trouwe volgelingen van de profeet.
Aboe Bakr (de 1ste kalief) riep mij tot zich, bij hem bevond zich ook Omar. Aboe Bakr vertelde
dat Omar hem had gemeld dat er veel geleerden waren gesneuveld bij de slag van Yamame.
Onder hen geleerden die de Koran van buiten hadden geleerd. Hij vreesde dat er zo delen van
de Koran verloren zouden gaan. Hij raadde Aboe Bakr aan om een bevel uit te vaardigen om
de Koranverzen te verzamelen en in een boekvorm te bewaren. Ik vroeg aan Omar: “Hoe kan
je iets ondernemen wat de profeet niet heeft gedaan?” 

Omar antwoordde “Bij Allah, dit is een deugdzame onderneming. Aboe Bakr heeft zich over
deze zaak gebogen, hij herhaalde dit verzoek zo vaak tot Allah het een plek in mijn hart gaf, zo
heb ik zijn standpunt overgenomen.

141 De Heilige Koran, Al-Ankabut (De Spin) 29/48.
142 De Heilige Koran, Al-Qiyamah (De wederopstanding), 75/16-17.
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Zayd vertelde verder: Aboe Bakr zei  tegen me: “Jij  bent een jonge, slimme man. Iedereen

vertrouwt jou. Je was ook de verslaggever van de openbaringen onder de profeet. Voeg de

Koranverzen en hoofdstukken samen.”

“Bij  Allah,  een  berg  verzetten  had  ik  een  minder  zware  taak  gevonden  dan  de

verantwoordelijkheid te  dragen om de Koran te verzamelen. Zo ben ik begonnen met het

samenstellen van de Koran.”143

De bronnen vermelden dat Aboe Bakr, Zayd heeft aangeraden zijn geheugen niet te vertrouwen.
Hij beval hem om van elke vers twee geschreven versies van verschillende personen te zoeken
als bevestiging. Zayd stelde de hulp van Omar voor. Hoewel Zayd zelf een zeer goede prediker
was,  vond  hij  het  niet  voldoende  om  predikers  als  hijzelf  te  raadplegen  maar  volgde  een
nauwkeurige  en  doordachte  manier  om  van  elke  vers  twee  geschreven  exemplaren  ter
vergelijking te zoeken.  Zo komt het dat de samengevoegde bladzijden ten tijde van Aboe Bakr
‘Al- Mushaf’ of ‘het Manuscript’ genoemd werden. Deze manuscript is ten tijde van de derde
kalief vermeerderd en verspreid. 

Ter afsluiting, het grootste bewijsstuk van de profeetschap van Mohammed is het heilige boek

de Koran.  Al  zouden alle geleerden van de geschiedenis,  het  heden en  de toekomst  bijeen

komen, dan nog zouden ze niet in staat zijn om een boek zoals de Koran te schrijven. Allah heeft

in de Koran de ontkenners van de islam en profeet Mohammed uitgedaagd om een dergelijk

boek te schrijven: 

“En, indien u in twijfel verkeert omtrent hetgeen Wij aan Onze dienaar (Mohammed) hebben

geopenbaard,  probeer  dan  een  dergelijk  hoofdstuk  voort  te  brengen  en  roep  uw helpers

buiten Allah, als u waarachtig bent.”144

Tot op heden heeft niemand deze uitdaging kunnen aangaan. Hiervan is de geschiedenis het

bewijs. Het feit dat de analfabete profeet dit boek verkondigde, is op zich al een bewijs dat hij

een profeet is en dat de Koran de woorden van Allah zijn.

45. Wat zijn de wonderen van de Koran? 

De Koran is een boek vol wonderen. Wie deze wonderen in de Koran wil zien en begrijpen, zou
eerst de Arabische taal moeten beheersen. Zowel de lezer die Arabisch kent en de Koran als
zijnde  Allah’s  boek  gelooft,  zal  versteld  geraken van  zijn  wonderen.  Ook  diegene  die  geen
Arabisch kunnen zullen deze wonderen bevatten door de uitleg van de Koran te lezen.

Eerst en vooral is het belangrijk om te weten dat het bestaan van de mens op deze wereld
gebaseerd is op een beproeving. Wanneer de wonderen van de Koran aan de mens worden
verteld,  moet  de  beproeving  steeds  in  stand  blijven.  De  Koran  zal  daarom  voldoende

143 Hadith, Bukhari, Tawba 2.
144 De Heilige Koran, Al-Baqarah (De Koe) 2/23.
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boodschappen bevatten die voor de gelovige overtuigend zijn. Voor degene die niet wil geloven
staat de deur op een kier. Anders zou er geen sprake zijn van een test. 

De wonderen van de Koran worden best vanuit dit standpunt bekeken. Stel dat er in de Koran
stond: “De zon is 1,3 miljoen keer groter dan de aarde en de afstand tussen beide is meer dan
149 miljoen kilometers. Dit feit zou door de mensen uit die tijd ontkend worden maar voor de
mensen uit deze tijd zou dat een wonder zijn zodat iedereen wel zou moeten geloven. Dan zou
er geen sprake kunnen zijn van een beproeving. Een beproeving moet het verstand uitdagen
zonder diens keuzevrijheid weg te nemen. 

We mogen niet vergeten dat de verzen uit de Koran ongeveer 1400 jaar oud zijn. De volgende
verzen onthullen wetenschappelijke feiten die pas in de 20ste en 21ste eeuw zijn ontdekt. Het is
ook een bewijs dat Mohammed  (v.z.m.h) een profeet van Allah is, want hij heeft deze verzen
aangekondigd.

1. De Koran verklaart het ontstaan van het heelal als volgt: “Allah is Degene die de hemelen en
aarde uit het niets heeft geschapen.”145 

Deze  vers  van  1400  jaar  geleden  kondigt  aan  dat  het  universum  met  haar  tijd  en  afstand
dimensies uit een nulpunt is ontstaan met een grote explosie, de tegenwoordig aangehangen
Big Bang theorie die hetzelfde in de 20ste eeuw heeft ontdekt. 

2. “Zien degenen die ontkennen niet, dat (in het begin) de hemelen en aarde bijeen waren en
Wij hen uit elkaar gehaald hebben en alle levende dingen uit water hebben geschapen. Gaan
zij nog steeds niet geloven?”146

De Big Bang theorie toont aan dat alles in het heelal in het begin in één punt samen was en
steeds uit elkaar drijft. Deze informatie die ook in bovenstaande vers staat, kan enkel door de
Schepper zelf verstrekt worden. 

3. De wetenschap heeft in de 20ste eeuw aangetoond dat het heelal steeds uitbreidt. Eeuwen
terug heeft de Koran hierop gewezen in het volgende vers:

“Wij hebben de hemel met een grote kracht gebouwd. En We zijn ongetwijfeld degenen die
het uitbreiden.”147

Zelfs als de Koran geen enkel wonder zou bevatten, is de uitbreiding van het heelal alleen al een
wonder op zich dat bewijst dat de Koran het woord van Allah is. 

145De Heilige Koran, Al’am (Het Vee) 6/101.
146De Heilige Koran, Al-Anbiya (De Profeten) 21/30.
147De Heilige Koran, Adh-Dhariyat (De Schiftende Winden) 51/47.
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4. Een andere ontdekking uit de 20ste eeuw is de beschrijving van een baan door alle sterren en
hemellichamen. De Koran wijst op deze feit in het volgende vers:

“Hij is de schepper van de nacht, de dag, de zon en de maan. Elk van hen beweegt zich voort in
een baan.”148

Niemand kon aan de hand van de technologie uit die tijd aan deze informatie komen. De enige
verklaring is de bevestiging dat Mohammed een profeet is. 

5. De Koran geeft aan dat de zon niet stabiel  is,  maar een hemellichaam dat zich met een
bepaalde snelheid beweegt.  Eeuwen later zou de wetenschap ook dit bevestigen. 

“De zon volgt een baan dat  voor haar vastligt.  Dit  is  een bepaling van de Alwetende, die
verheven en almachtig is.”149

Hier valt niets anders op te zeggen dat “Er geen andere god is dan Allah en dat Mohammed Zijn
profeet is.”

6.  “En  jij  ziet  de  bergen  en  jij  denkt  dat  ze  stevig  op  hun  plaats  staan,  maar  ze  zullen
wegdriften evenals de wolken wegdriften…”150

Allah beschrijft de beweging van de bergen als  “wegdriften” waarmee er  eigenlijk  gewezen
wordt op het draaien van de aarde. Een wetenschappelijk feit dat slechts in het begin van de
20ste  eeuw werd  ontdekt.  De  platentektoniek  leert  ons immers  dat  de continentale  platen
verschuiven,  de  continentale  drift.  In  de  Koranvers  wordt  opmerkelijk  het  woord  ‘driften’
gebruikt.  Terwijl  alles  zo klaar  is,  zijn  er  nog steeds mensen die  niet  geloven.  Welk  excuus
hebben zij op de Dag des Oordeels?

7. "(O Farao!)  We gaan jouw (levenloze) lichaam redden,  opdat het  een les zou zijn  voor
degenen die na jou komen. Veel mensen zijn zo onoplettend wat Onze verzen betreft."151  

In het oude Egypte werden de lichamen van farao’s gemummificeerd. In deze vers vernemen we
dat het lichaam van de farao die tegen de profeet Mozes inging, op wonderlijke wijze zonder
mummificatie  bewaard  werd  na  zijn  verdrinking  in  de zee.  Deze  mummie  werd  ontdekt  te

Gebelein aan de kust van de Rode Zee waar de farao was verdronken. Het bevindt zich in de
Brittish Museum en werd gedateerd op 2500-3000 jaar oud. 

De Koran vermeldt dat de farao geknield heeft bij zijn verdrinking (zoals Moslims bij het gebed
knielen).  Op afbeeldingen is te zien dat de mummie zich inderdaad in een knielende positie

148 De Heilige Koran, Al-Anbiya (De Profeten) 21/33.
149 De Heilige Koran, Al-Ya-Sin, (De Arabische Letters) 36/38.
150 De Heilige Koran, An-Naml (De Mieren) 27/88.
151 De Heilige Koran, Yoenoes (De profeet Jonas) 10/92.
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bevindt. Soms wordt het als zittend uitgebeeld. Eén van de vroegste foto’s van de mummie toen
het in Engeland arriveerde is verzonden naar het Turkse tijdschrift Zafer. De mummie knielt. Het
is mogelijk dat de mummie in een andere positie tentoongesteld wordt, ofwel om technische
redenen ofwel om deze wonder uit de Koran niet kenbaar te maken. 

Buiten dit alles, vermeldt Bediüzaman Said Nursi, één van de grootste geleerden in de islam
wereld lang voordat deze mummie bekend was, dat het behoort tot de farao uit de tijd van de
profeet Mozes.  

8. “Hij heeft de beide zeeën gescheiden zodat ze weer zouden samenkomen. Tussen hen is er
een barrière, maar ze mengen zich niet met elkaar.”152

Deze vers is zeer opmerkelijk: het kondigt zeeën aan die zich niet met elkaar mengen, terwijl het
onmogelijk lijkt om zelfs in een beker twee vloeistoffen van elkaar gescheiden te houden. 

Opnieuw zal  een wonder die in de Koran staat bevestigd worden door de wetenschap,  wat
bewijst dat de Koran het woord van Allah is. 

De bekende onderzoeker en kapitein Jacques Cousteau heeft in 1962 een soort watergordijn
ontdekt ter hoogte van het raakvlak van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Verdere
onderzoeken toonden aan dat er zich een soortgelijke barrière bevindt op het raakvlak tussen
alle zeeën die een verschillende samenstelling hebben. Hij gaf aan verrast en verwonderd te zijn
over het voorkomen van dit gegeven van ‘zich niet mengende zeeën’ in de Koran. Het is niet
geweten of hij zich tot de islam bekeerd heeft. 

9. De Koran wijst op het wonder dat zoete en zoute wateren zich niet mengen als volgt: 

“Hij is degene die twee zeeën bij elkaar brengt. Hier is het zoete water dat dorst lest en de
andere is een zout water. Tussen hen heeft Allah een hindernis geplaatst dat voorkomt dat de
twee elkaars grenzen kunnen schenden.”153

Een soortgelijke barrière tussen wateren kan men vinden waar rivieren met zoet water in de
zoute zee uitmonden. Het is zeer gemakkelijk dat bovenste en onderste stromen zich mengen in
de rivier zelf, maar waar ze in de zee stromen, mengt het rivierwater zich niet met het zoute
water van de zee. Een voorbeeld hiervan is de Nijl. Het mondt uit in de Middellandse zee maar
mengt zich niet met het zoute water. 

Dit is opnieuw een feit dat in de 20 ste eeuw is ontdekt maar 1400 jaar geleden al in de Koran
stond. Hoe kan de Koran nog steeds betwist worden?

10. De ster Thariq die aan de deur klopt

152 De Heilige Koran, Ar-Rahman (De Weldadige, De Weldoener) 55/19-20.
153 De Heilige Koran, Al-Furqan (Het Reddend) 25/53.
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1- Zweer bij die hemel en bij Thariq

2 – Weet jij wat Thariq is? Heb je het gekend?

3 – Dat is de ster, die de duisternis doorboort.154

De  huidige  ontwikkelingen  in  de  wetenschap  en  techniek  maken  het  mogelijk  dat  er
geluidsopnamen  gebeuren  van  verschillende  planeten  in  ons  zonnestelsel.  Het  meest
interessante hieronder is  de ster die onderzoekers Pulsar  noemen en in  de Koran genoemd
wordt onder de naam Thariq, waarbij gezworen wordt. Inderdaad, deze ster die Thariq heet,
produceert een geluid dat lijkt op het geluid van iemand die op de deur klopt. Heel opmerkelijk
is de betekenis van Thariq in het Arabisch: Degene die hard klopt zoals met een knop en aan de
deur klopt.  

Hoe kan men verklaren dat dit 1400 jaar geleden zonder wetenschap of techniek aangekondigd
wordt? We kunnen niet beweren dat de profeet 1400 jaar geleden deze geluiden met een hoge
frequentiemeter heeft opgenomen en dit de Thariq ster heeft genoemd. De enige verklaring is
dat de Koran het woord van Allah is. 

46. Hoe is de islam ontstaan?

Kennis over de geestelijke gesteldheid van de mens en de wereld in de periode voor de islam is

heel belangrijk. Enkel dan kan het duidelijk worden waarom en hoe de islam is ontstaan en hoe

de  profeet  (vrede  zij  met  hem)  de  mensheid  in  korte  tijd  heeft  gered  van  geestelijke,

ideologische, politieke, maatschappelijke en godsdienstige duisternis en dwaalspoor. 

Het einde van de zesde eeuw

Dit tijdperk is gekenmerkt door onzedigheden, misleidingen en bezweringen onder de mensen.

De toenmalige grote rijken waren het Byzantijnse rijk, Iran, Egyptische rijk, Indië, Alexandrië,

Mesopotamië en het Chinese Rijk. In al deze rijken geld het volgende:

1. Gebrek aan een juist geloofssysteem.

Mensen leden onder het gemis van een echt geloof. Kosmologische gebeurtenissen of zaken

werden aanbeden. Sterren, vuur, geesteloze steen of hout werden als god geprezen. Een geest

die zich in het duister bevindt door gebrek aan geloof in Allah aanschouwt het universum als

zinloos en doelloos terwijl alles de creatie van de Almachtige is. 

Deze wereld wachtte op een profeet die de mensheid zou redden van de sporen van misbruik

van God, bezweringen en onwetendheid. De islam zou de mensheid monotheïsme (geloof in 1

God) en het geloof in het bestaan en in de éénheid van Allah bieden. 

2. Mensen waren verdeeld in klassen.

154 De Heilige Koran, Ath-Thariq (De Heldere Ster) 86/1-3.
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De mensheid kende grotere kloven tussen rijk en arm, meesters en slaven, burger en staat, man

en vrouw en dergelijke vele klassen. Tussen de verschillende klassen liepen de spanningen hoog

op. Vrouwen werden in veel landen niet eens als volwaardige mens beschouwd en hadden geen

rechten. Mensen uit de lagere klasse verzuchtten de druk en mishandelingen van de hogere

klasse en vormden zo een tikkende bom. 

Deze wereld in ellende had nood aan een profeet die haat en vijandigheid tussen de mensen zou

veranderen naar liefde, respect en vriendschap. Ze hadden iemand nodig die hen liet inzien dat

de mens het meest waardevolle wezen van Allah is  en dat de mensen allen van één vader

afstammen en vanaf de geboorte relatief gelijke rechten hebben. 

3. Slavernij.

De mens is het meest waardevolle wezen dat eer en eerbied toekomt. Jammer genoeg beseften

de mensen van heel vroeger dit niet. Mensen werden als slaven op markten verkocht net alsof

het zaken waren. Een meester kon naar eigen wens zijn slaaf vernederen, mishandelen en elk

werk laten uitvoeren. De mensheid had nood aan iemand die deze gruwel zou eindigen, een gids

die als een zon het licht der vriendelijkheid over iedereen zou laten stralen. 

4. Morele verdorvenheid was wijdverspreid.

De mensen pleegden allerlei immorele handelingen, ver van enig besef van eer of deugd, ver

van  zeden  en  godsvrees.  Gokken,  drank  en  genot  waren  deel  van  dagelijkse  handelingen.

Moorden, overspel, plunderingen en verkrachtingen hielden niet op. Vrouwen hadden helemaal

geen rechten en werden gezien als een ding dat kon gekocht en verkocht worden.  

Samengevat,  voor  de  komst  van  de  islam  verkeerde  de  wereld  in  een  staat  van  gruwel,

immoraliteit,  onzedigheid,  wreedheid,  onwetendheid,  misbruik  van  God  en  ontkenning.  De

mensen gedroegen zich als monsters en leefden ver van het eigenlijke doel van de schepping. De

wereld had nood aan verlichting. De islam moest komen om de mensheid te redden van deze

beklagenswaardige omstandigheden. Geloof moest de ongelovigen vervangen, onrecht moest

verjagen worden door rechten, onwetendheid door wetenschap, onrust door rust en ellende

door geluk. Alle gelovigen zouden broeders zijn. Op deze manier zou de mens echte rust en

vrede kennen. Zo heeft Allah aan de grootste nood van de mensen voldaan door hen een laatste

profeet te sturen.

De eerste openbaring 

Toen  profeet  Mohammed veertig  jaar  was,  begonnen  de  tekenen van  zijn  profeetschap te

verschijnen en aan de levenshorizon te gloren. Tijdens de  vastenmaand  Ramadan, in de grot

Hira, werd hij geëerd met de profeetschap via de aartsengel Gabriël. Het licht van de openbaring

viel op hem met enkele verzen uit de Koran: ‘’ Iqra’’ (lees). Dat was het woord dat hij hoorde. De

aartsengel Gabriël, die ook openbaringen bracht naar Mozes, was nu aangesteld om de eerste

openbaring te brengen naar de profeet Mohammed. 
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Echter  kon  Mohammed  niet  lezen  en  schrijven  net  als  vele  mensen  in  die  tijd;  wat  niets

wegneemt van de intelligentie van een persoon. Hij reageerde met: “Ik ben niet iemand die kan

lezen.”  Vervolgens pakte de engel hem vast en oefende een enorme druk op hem uit tot het

moment dat de profeet geen energie meer had om zich te verzetten. En op dat moment liet de

engel los. Vervolgens zei hij weer: “Iqra!” En de profeet zei weer: “Ik ben niet iemand die kan

lezen.” Vervolgens pakte hij hem weer vast en oefende een enorme druk op hem uit tot het

moment dat hij geen energie meer overhad om zich te kunnen verzetten en liet hij de profeet

weer  los. Toen zei  de  engel  weer:  “Iqra!”  En  profeet  Mohammed reageerde  weer  met  de

woorden: 

“Ik ben niet iemand die kan lezen.” Toen pakte de engel hem voor de derde keer vast, oefende

weer een enorme druk op hem uit tot de profeet al zijn energie verloor. Hij liet hem weer los en

zei: 

“Lees! In naam van jouw Heer, Die heeft geschapen. Hij heeft de mens geschapen van een

bloedklomp. Lees! En jouw Heer is de Meest Edele. Degene Die onderwezen heeft met de pen.

Hij heeft de mens onderwezen wat hij niet wist.”155 

Onder  de  indruk  van  de  betekenis  van  wat  er  aan  hem  werd  geopenbaard,  vond  profeet

Mohammed steun bij zijn vrouw. Na enige tijd begon hij met het verspreiden van de boodschap

van de islam.  De profeet had de bijnaam ‘Al-Amien’ (de meest betrouwbare) gekregen. Maar

toch werd hij tijdens het verkondigen van de goddelijke boodschap buitengesloten, gepest en

bespot. Ondanks deze behandelingen door zijn volk zou hij bidden voor hun vergiffenis. Met de

tijd,  door  de inhoud van  de  boodschap,  zijn  gedrag  en  zijn  waarden en  normen begon hij

langzaamaan meer en meer volgelingen aan te trekken. Op deze manier ontstond de islam. 

47. Is de islam een universele religie?

De boodschap van de islam richt zich tot alle mensen en alle djinns (demonen). Iedereen kan

moslim worden; ongeacht ras, huidskleur, geslacht of afkomst. De islam rangschikt de mensen

volgens de verantwoordelijkheden en de rechten die ze hebben en onderscheidt slechts twee

groepen: gelovigen en ongelovigen.

Een religie of een bepaalde levenswijze, dat door de Genadevolle is gezonden voor het geluk en

de verlossing van de mensheid, kan niet alleen bestemd zijn voor een handvol mensen, waarbij

de  anderen  verstoken  zouden  blijven  van  deze  gunst.  Dit  zou  tegenstrijdig  zijn  met  de

eigenschappen van Allah als Rahman (de Barmhartige) en Rahim (de Genadevolle).

De Boodschapper van Allah zei: 

155 De Heilige Koran, Al-Alaq (De Bloedklonter) 96/1-5.

http://www.desleuteltothetantwoord.com/


68

De sleutel tot het antwoord - www.desleuteltothetantwoord.com  

“De Almachtige Allah toont genade aan degenen die zelf  genade tonen. Toon genade aan

degenen op aarde opdat degenen die in de hemelen zijn (de Engelen) jullie genade zullen

tonen.”156

In  deze overlevering  wordt  geen melding  gemaakt  van  een bepaald  ras.  Er  wordt  ook niet

bedoeld dat genade alleen tegenover Moslims dient te worden getoond. Er wordt bevolen om

zich genadig op te stellen tegenover alle mensen, dieren en planten.

In de Koran wordt het feit dat de profeet Mohammed (vrede zij  met hem) tot iedereen als

profeet is gestuurd, als volgt vermeld: 

“Zeg: “O, Mensheid! Waarlijk, ik ben tot jullie gestuurd als de boodschapper van Allah – aan

wie het rijk van de hemelen en aarde toebehoort. Geen god is er dan Hij; Hij doet leven en Hij

doet sterven. Geloof dus in Allah en in Zijn boodschapper, de profeet die niet kan lezen of

schrijven, die in Allah gelooft en in Zijn woorden, volg hem, zodat jullie geleid zijn.”157

Profeet  Mohammed zei:  “Voor mij  werden de profeten alleen tot  hun eigen volkeren [als

profeet] gezonden. Ik ben echter als profeet tot de hele mensheid gezonden.”158

Ook profeet Jezus bevestigt dit in de Bijbel waar hij zegt dat hij enkel voor het volk van Israël

was bestemd:

“Maar Hij antwoordde: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van Israël.”159

Om deze reden nodigde de boodschapper van Allah niet alleen de Arabieren uit tot de islam,

maar ook de Byzantijnen, de Ethiopiërs, de Egyptenaren en anderen door middel van het sturen

van gezanten en brieven naar de heersers uit zijn tijd. Bovendien omvat de islam alle tijden en

plaatsen. Het is niet beperkt tot een specifieke tijd of plaats. 

De islam heeft een structuur die in staat is om in elke behoefte van de mens te voorzien. De

islam  houdt  een  bepaalde  manier  van  leven  en  manier  van  geloven  in  die  zorgt  voor  de

spirituele, fysieke, persoonlijke en gemeenschappelijke rechten van de mens. Dit geloof brengt

helderheid over onderwerpen waar de vorige religies onvoldoende antwoord op hebben kunnen

geven zoals het doel  van het leven,  de profeten, de engelen, de duivel,  het universum,  het

hiernamaals enzovoort.

156 Hadith, Sunan Aboe Dawoed, Adab 58/4941; Sunan Al-Tirmidhi, Birr 16/1924.
157 De Heilige Koran, Al-A’raf (De Kantelen) 7/158.
158 Hadith, Bukhari, Tayammum 1.
159 Matteüs (15/24).
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48. De islam en het christendom lijken in veel opzichten op elkaar. Wat

zijn de fundamentele verschillen?

De  islam  en  het  christendom  accepteren  God,  openbaringen,  profeten,  engelen  en  de

wederopstanding,  hiernamaals.  De Moslims  vereren  en  accepteren  ook  profeet  Jezus.  Voor

Moslims  zijn  deze  overeenkomsten  zeer  vanzelfsprekend  en  in  feite  noodzakelijk,  omdat

Moslims geloven dat Allah Jezus heeft gezonden als profeet en op een later tijdstip profeet

Mohammed (vrede zij met hem) -met dezelfde missie- heeft gezonden. 

Desondanks zijn er ook belangrijke verschillen. Een van de redenen waarom profeet Mohammed

is  gezonden,  is  het  corrigeren  van bepaalde aspecten  van  het  christelijke  geloof.  Essentiële

verschillen tussen Moslims en Christenen zijn:

Het concept van God

Het idee dat God een zoon heeft, is in tegenspraak met het islamitische geloof. Volgens de islam

verwekt Allah niet, noch is Hij zelf verwekt.  Er is geen enkel referentie in de complete Bijbel

waar Jezus  zelf, dus met  zijn eigen woorden, zegt dat hij God is en dat mensen hem moeten

aanbidden. Bovendien waarschuwt God in de Bijbel waar de tien geboden in voorkomen, de

mens om maar één grootheid, één God te aanbidden en geen afbeeldingen of standbeelden te

maken. Daarnaast beveelt Hij ook om niet tot die beelden knielend te bidden.

4- “Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is of

van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde.”

5- “Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen

andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het

derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten.”160

De Drie-eenheid

Het christendom kent de leer van de Drie-eenheid: de vader (God), de zoon (Jezus) en de heilige

geest (geest van God). De Bijbel vermeldt dat Jezus en God een menselijke gedaante zijn:  God

werd een mens161. De Drie-eenheid wordt niet geaccepteerd door de islam. Volgens de islam

bezit alleen Allah goddelijkheid. 

“En zeg: “Alle lof en dank is aan Allah, Die voor Zich geen deelgenoten in (Zijn) Rijk heeft, en

Hij is niet vernederd, daarom heeft Hij geen helper nodig. En verheerlijk Hem met een grote

verheerlijking.”162

160 Exodus (20).
161 De Bijbel, Johannes 1/1-14.
162 De Heilige Koran, Al-Isra (De Nachtreis) 17/111.
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Als er naar de Bijbel gekeken wordt staat er nergens waar Jezus met zijn eigen woorden  De Drie-

eenheid  vermeldt.  Dit  concept  werd  pas  geïntroduceerd  in  het  christendom  tijdens  het

concilie163 van Nicea in de 4de eeuw, meer dan drie eeuwen na het leven van Jezus. Het was in

deze  concilie  waar  de  Romeinse  keizer  Constantijn  een  goddelijk  attribuut  aan  Jezus  heeft

gegeven. Hiervoor was er nooit sprake van de Drie-eenheid.

Goddelijkheid van Jezus

De islam kent niemand anders dan Allah goddelijkheid toe. Jezus wordt in de Koran beschreven

als: “(…) Isa (Jezus), zoon van Maryam (Maria), was slechts een Boodschapper van Allah en hij

was Zijn Woord dat Hij wierp naar Maryam (Maria) en een ziel van Hem (…)”164

De geboorte van Jezus was even wonderlijk  als de schepping van Adam. Jezus heeft in het

christendom  een  goddelijk  attribuut  gekregen  omdat  hij  zonder  vader  op  de  wereld  was

gebracht. Maar Adam is zonder beide ouders op de wereld gekomen. Als één van de twee een

goddelijke status zou moeten hebben, zou Adam hiervoor meer geschikt zijn.  Dus omdat ze

beiden op een miraculeuze wijze zijn ontstaan wil niet nodig zeggen dat ze een goddelijke status

hebben. 

Op dezelfde manier heeft ook Jezus geen goddelijke status volgens de islam. Hij was een profeet

net als alle andere profeten. Het christendom daarentegen ziet Jezus als de zoon van God. 165

Door het leren kennen van Jezus is het mogelijk om God te leren kennen. Jezus zegt: “Wie Mij

gezien heeft, heeft de Vader gezien.”166 

De goddelijkheid van Jezus kan verder ontkracht  worden door voorbeelden uit  de  Bijbel.  In

Johannes, hoofdstuk 16 vers 28 zegt Jezus dat hij van God is gekomen en dat hij naar God zal

terugkeren. “Ik ben bij de Vader vandaan gegaan en naar de wereld gekomen, nu verlaat ik de

wereld weer en ga ik terug naar de Vader.”

Dit zou tegenstrijdig zijn indien Jezus zelf God was. De vraag wordt dan gesteld hoe hij naar God

kan terugkeren terwijl hij zelf God is. Onze ziel is van Allah. Wij komen van Hem en ook volgens

de Koran zullen we naar Hem terugkeren.

“Wanneer hen een ramp treft zeggen ze: Wij behoren aan Allah toe en tot Hem zullen wij

terugkeren.”167 

In vers 16 zegt Jezus dat hij voor een bepaalde tijd er niet zal zijn, maar kort daarna zal hij

terugkomen. Dit is in overeenstemming met wat profeet Mohammed heeft gezegd. Ook zei hij

163 Een soort kerkelijke vergadering.
164 De Heilige Koran, An-Nisa (De Vrouwen) 4/171.
165 De Bijbel, Matteüs 16.
166 De Bijbel, Johannes 14/9.
167 De Heilige Koran, Al-Baqarah (De Koe) 2/156.
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tegen zijn volk dat op een dag de Messias zal terugkeren.168 Maar dit is enkel na de komst van de

laatste profeet.

Erfzonde

De islam verkondigt dat Adam in het paradijs leefde met Eva. God verbood hen om de vruchten

van een boom te eten, maar de duivel slaagde erin om Adam en Eva te verleiden om wel van de

boom te eten. Dus zij zwichtten voor het verhaal van de duivel en aten vruchten van de boom.

Als straf zette Allah hen uit het paradijs. Adam en Eva hadden diep spijt van hun fout en toonden

oprecht  berouw en Allah  de Genadevolle  heeft hen uiteindelijk  vergeven.  Volgens de  islam

draagt daarom niemand de zonden van een ander, ook niet van Adam en Eva. Zij zijn immers

vergeven  door  Allah.  Volgens  de  islam  wordt  elk  kind  vrij  van  zonden  geboren  als  een

onbeschreven blad, maar met het vermogen om te zondigen.

Redding

Volgens het christendom komt redding door het bloed van profeet Jezus. Jezus is dus de redder

van de mensheid. Hij is, als God ‘in vlees en bloed’,  op aarde gekomen om de mensheid te

onderwijzen,  te  genezen,  te  corrigeren  en  te  vergeven.  Hij  is  volgens  het  christendom ook

gestorven voor de zonden van de mensen. Hij stierf zodat de mensen niet hoeven te boeten

voor hun zonden. De mensen zijn hierdoor ‘verzekerd’ van de genade van God. Echter is dit in

tegenstrijd met het christelijke geloof omwille van twee redenen:

Ten eerste, Jezus stierf ongeveer 2000 jaar geleden (voor de zonden van de mens). De vraag die

naar  boven  rijst  is  dan:  Zullen  de  mensen  die  na  Jezus  kwamen  en  zondigen,  niet

verantwoordelijk gesteld worden op de dag des oordeels en zou dit eerlijk zijn ten opzichte van

andere volkeren? Ten tweede, indien Jezus is gestorven voor de zonden van de mens, hoe komt

het dan dat pasgeboren kinderen volgens het christelijke geloof met zonden worden geboren? 

In tegenstelling hiermee benadrukt de islam zijn standpunt van de eigen verantwoordelijkheid

van de mens voor zijn redding. Men kan door middel van geloof en goede daden, onder de

leiding en met de genade van Allah,  gered worden.  Niemand anders dan God kan de mens

redden. In de Koran wordt het volgende vermeld: 

“Waarlijk, de (ongelovige) mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die geloven en goede

daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid (en gehoorzaamheid aan Allah), en

elkaar aansporen tot geduld (met de bevelen en de geboden).”169

“Allah  heeft  degenen  die  geloven  en  goede  daden  verrichten  beloofd  dat  er  voor  hen

vergiffenis is en een grote beloning.”170

168 Hadith, Moeslim, Kitabu'l-Fiten: 34. Moeslim, Kitabü'l-Fiten: 39.
169 De Heilige Koran, Al-Asr (De Namiddag) 103/2-3.
170 De Heilige Koran, Al-Ma'idah (De Tafel) 5/9.
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49. Kan het zijn dat de islam is ontstaan uit de eigen ideeën van 

profeet Mohammed?

Het staat vast dat de heilige profeet een hoogbegaafd en intelligent persoon was. Dit stelde hem

in staat om de openbaringen van Allah te begrijpen. Het duwde hem zeker niet in een positie

van iemand die Allah verloochent.  Is het denkbaar dat iemand die zijn hele leven heeft gewijd

aan het bestrijden van leugens en leugenaars, eigenlijk zelf een grote leugenaar zou zijn?  

De heilige profeet was een profeet met godsvrees, een voorbeeldig moraal en het toonbeeld

van rechtschapenheid. Heel zijn leven lang heeft hij zich gewijd aan Allah, hem geprezen, hem

gevreesd en aanbeden… Door deze belangrijke eigenschappen wordt hij door de hele mensheid

geprezen. Dit alles ontkracht de stelling dat hij een leugenaar zou zijn geweest.  

Het grootste mirakel van de islam is de Koran. De volgende stelling is na vijftien eeuwen nog

steeds van toepassing:

“En als jullie twijfelen over hetgeen Wij hebben gezonden aan Onze dienaar, maak dan een

soera van gelijk niveau en roep je getuigen op naast Allah, als jullie oprecht zijn. Maar als jullie

dat niet kunnen doen,  en jullie  kunnen dat nooit  doen,  vrees dan het  vuur  dat  door een

brandstof gevoed wordt  dat uit  mensen en stenen bestaat,  zij  is  gereed gemaakt voor de

ongelovigen.”171

Zoals de Koran ook aangeeft was de profeet een analfabeet. Hij is als wees opgegroeid in een
ethisch  bedorven milieu.  Dat  zo  iemand  een godsdienst  als  de  islam  met  uiterst  redelijke,
rechtvaardige en ethische oordelen en principes voordraagt is een mirakel op zich. Voordat hij
profeet werd, werd hij  ’Mohammed Al-Amien’ genoemd, dat de meest betrouwbare, meest
eerlijke en meest oprechte Mohammed betekent. 

De  vruchten  van  een  boom  tonen  aan  of  de  boom  gezond  is.  We  kunnen  de  islam  ook
beschouwen als een boom die door profeet Mohammed (vrede zij met hem) werd geplant. 

Dit  geloof  is  door miljarden  mensen  over  heel  de  wereld  gedurende  meer  dan  1400  jaar
aanvaard. Bijna 2 miljard mensen zijn hier de vruchten van. Ondanks alle aantijgingen is de islam
nog steeds de meest onderzochte godsdienst en heeft het de meeste nieuwe volgelingen. Dit
bewijst dat de boom gezond is en toont duidelijk aan dat de islam niet op leugens gebaseerd is.  

“Hoe kan een lasteraar, een leugenaar, een ongelovige zich zijn hele leven lang zonder ergens
onrust te tonen voor de ogen van zijn critici steeds in zijn innerlijke en uiterlijke verschijning
zich voordoen als de meest trouwe, meest betrouwbare en de meest gelovige mens, en zijn
onechte  gewoonten  voor  de  ogen  van  de  intellectuelen  verbergen?  Dat  is  honderdmaal
onvoorstelbaar, dat kan geen verstandig mens voor mogelijk houden!”172

171 De Heilige Koran, Al-Baqarah (De Koe) 2/23-24.
172 De woorden: “Bijvoegsel bij het vijftiende woord”, IUR Press, ISBN: 978-94-91898-07-5.
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Volgens de vaststellingen van islamgeleerden zijn er duizenden mirakels die bewijzen dat 

Mohammed een profeet is.

50.  Als de islam het ware geloof is, waarom zijn er dan zoveel 

andersgelovigen en ontkenners op de wereld? Wat weerhoudt hen

om in de islam te geloven?

Eerst en vooral mogen we niet vergeten dat de islam officieel niet het hoogste aantal gelovigen 

telt, maar niet officieel is dit wel het geval. Het merendeel van de Christenen behorend tot het 

christendom die op de eerste plaats staat, geeft aan ongelovig te zijn. 

Doorheen de geschiedenis is er geen enkel geloof in geslaagd om de hele mensheid als zijn 

gelovigen te verenigen. 

Er zijn twee groepen die de islam weigeren te onderscheiden:

De eerste groep: Dit is tevens de grootste groep en heeft eigenlijk geen ambitie om de islam te 

leren kennen, laat staan om het te beoordelen op basis van een bewijs of tegenbewijs. De islam 

wordt door deze mensen gewoon genegeerd.

In de vorige eeuwen heeft het christendom door middel van de paus en kerken een grote druk 

en invloed uitgeoefend op de mensen. De mensen waren dan ook met een grote passie 

verbonden aan de Kerk en de paus. Hierdoor kon de islam zich niet uitbreiden. Een andere reden

is de misvatting dat de islam in tegenstrijd zou zijn met de wetenschap. In de 20ste en 21ste 

eeuw hebben de media ervoor gezorgd dat de islam en de Moslims steeds een negatiever imago

kreeg.  De Moslims leefden op moreel vlak ook steeds afgekeerd van de Koran, werden steeds 

minder welgesteld en onwetender over de islam.  

Tegenwoordig heerst er een grote vrijheid van mening en vrije toegang tot internet-tv-pers die 

tot juiste informatie kan leiden. Ondertussen heeft het christendom veel aanhang verloren en 

kan de Kerk minder invloed uitoefenen op de mensen. Zo werd ook steeds meer bekend dat de 

islam niet in strijd is met de wetenschap. Iedereen die op pad gaat met een passie voor de 

waarheid zal zien dat zijn weg hem leidt naar de islam. 

De tweede groep: Hier vinden we vooral mensen die de islam met een groot vooroordeel 

benaderen, geen enkel bewijs willen erkennen en een grote aanhang hebben voor alles wat 

ontkrachtend is - hoe zwak die argumenten ook mogen zijn. Ze zijn niet groot in aantal en zijn er 

niet in geslaagd om de islam te ontkrachten met wetenschappelijke en rationele(doordachte) 

argumenten. Zij zullen hier ook niet in slagen. In tegendeel, doorheen de geschiedenis zijn veel 

ongelovigen bekeerd tot de islam op basis van rationele en wetenschappelijke bewijzen. 
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Tegenwoordig zijn veel Christenen - tien duizenden mensen tot de islam bekeerd, waaronder 

honderden wetenschappers en geestelijken.173

51. In welk opzicht verschilt de islam van andere religies?

De islam verschilt van andere religies ten opzichte van geloof, aanbidding en bepaalde aspecten

van sociale regelgeving en zedelijkheid. De islam vertegenwoordigt het midden tussen de joodse

en christelijke opvattingen. Bijvoorbeeld:  wat rechtvaardigheid betreft, neemt het jodendom

een ‘oog-om-oog houding’ aan terwijl het christendom de ‘keer de andere wang toe-houding’

verkondigt. Binnen de islam heeft men uiteraard het recht om rechtvaardigheid te zoeken, maar

wordt men aangemoedigd om te vergeven. 

“En Wij hebben daarin voor hen bevolen dat: “Een leven om een leven, een oog voor een oog,

een neus voor een neus, een oor voor een oor, een tand voor een tand, en gelijken wonden

vergolden wordt.” Maar als iemand bij wijze van liefdadigheid van de vergelding afziet, zal dat

een uitwissing (van zijn zonden) voor hem zijn. En iedereen die niet oordeelt met dat wat

Allah heeft geopenbaard, behoort tot de onrechtvaardigen.”174

In tegenstelling tot het boeddhisme en het christendom is God in de islam boven alles verheven.

Als gevolg van de bovennatuurlijke werkelijkheid wordt in het boeddhisme helemaal niet over

God  gesproken  en  in  het  christendom  accepteert  men  alleen  een  persoonlijke  God  in  de

incarnatie van Jezus.

De islam kent  niemand anders  dan Allah,  absolute  en volmaakte eigenschappen toe.  Dit  in

tegenstelling tot het hindoeïsme waar elke goddelijke eigenschap aan een aparte god wordt

toegekend. In tegenstelling tot de Drie-eenheid van het christendom kent de islam niemand

anders  dan God goddelijkheid  toe.  Moslims  bidden rechtstreeks,  zonder  tussenpersonen of

bemiddelaars, tot Allah. De islam verkondigt dat geen enkel volk, ras of religie zich de aarde als

eigenaar kan toe-eigenen. De Koran wijst hier als volgt op:

“Mozes zei tegen zijn mensen: “Zoek de hulp bij Allah en wees geduldig. Waarlijk, de aarde

behoort aan Allah, Hij geeft het als erfenis aan wie Hij wil van Zijn dienaren. En een gezegend

einde is ervoor degenen met godsvrees.”175

Daarnaast is de islam een religie van balans. Het is niet de bedoeling dat de volgelingen ervan

qua geloof, aanbidding en sociaal gedrag in uitersten vervallen. 

Moslims worden niet geacht zich alleen op het fysieke bestaan of het hiernamaals te richten.

Wat dit betreft, heeft de islam het perfecte evenwicht gebracht tussen geloof en de beoefening

van religie als een manier van leven.

173 Deze vragen en antwoorden zijn gebaseerd op het werk van Bediüzzaman Said Nursi "Hutbe-i Şamiye".
174 De Heilige Koran, Al-Ma'idah (De Tafel) 5/45.
175 De Heilige Koran, Al-A'raf (De Kantelen) 7/128.
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52. Ligt vrede binnen de islam?

Prof.  Dr.  Ibrahim  Özdemir  geeft  in  zijn  boek  Postmoderne  Ideeën in  het  hoofdstuk  ‘Het

broederschap van Moslims met mensen’ voorbeelden van de toepassing van de islam weer. Ligt

de vrede die de mensheid zoekt in de islam?

Volgens  de  Koran  is  de  mens  de  meest  geëerde  creatie.  Hij  is  op  aarde  de  leider  van  de

schepselen. Daarom is er veel aandacht geschonken aan de mens en is hij geëerd.  Het doden

van een onschuldige persoon, is gelijkgesteld aan het doden van de gehele mensheid. Profeet

Mohammed  (v.z.m.h)  had  ook  voor  de  niet-islamitische  begrafenissen  respect  en  heeft

aangetoond dat het mens-zijn,  eerder komt dan het toebehoren tot een bepaald geloof. De

traditie dat de Moslims met respect omgaan en in dialoog gaan met andere geloofsaanhangers,

komt voor een groot aandeel voort uit deze gedachtegang.

Aan de andere kant hebben de Moslims nooit  andersgelovigen  -zelfs toen Moslims de macht

hadden op politiek en economisch vlak- gedwongen om van geloof te veranderen en te bekeren

tot de islam. De Koran vermeldt immers:

“Er is geen dwang in de godsdienst (…).”176

Hierdoor  zijn  de  mensen,  in  de  door  Moslims  veroverde  landen,  niet  onderdrukt,  maar

vrijgelaten in hun geloof en religie op voorwaarde dat ze een soort belasting zouden betalen.

Omdat dwang tegen de kern van het geloof ingaat, was er vanaf de eerst dag dat de islam is

verkondigd hier geen plaats voor.  Om deze reden is dit aan de profeet in het volgende vers

duidelijk gemaakt: 

“O Boodschapper, verkondig dat wat door jouw Heer aan jou is neer gezonden (…).”177

De manier van verkondigen van profeet Mohammed (vrede zij met hem) is uiteraard vastgesteld

binnen het kader van de principes in de Koran. Zoals bekend heeft de profeet na zijn emigratie

van Mekka naar Medina samengeleefd met de Joden. De profeet heeft zijn relatie met de Joden

door  middel  van  een  stuk  tekst  schriftelijk  vast  laten  leggen.  Tevens  heeft  de  profeet  de

gezaghebbenden in Medina bij elkaar geroepen en een stelsel voor de stad opgesteld; dit werd

ook als  de eerste  grondwet geaccepteerd.  In  deze grondwet die  uit  ongeveer vijftig  wetten

bestond, stond ook vermeld  dat  de Joden en hun bondgenoten in volledige vrijheid konden

leven.

“Het geloof van de Moslims is voor henzelf, het geloof van de Joden is voor henzelf.” 

Het gebied Najran, dat in het zuiden van Mekka ligt, was het christelijke centrum van de Hidjaz

(een gebied in het westen van Saoedi-Arabië). In zijn verdrag met de mensen van Najran werd

176 De Heilige Koran, Al-Baqarah (De Koe) 2/256.
177 De Heilige Koran, Al-Ma'idah (De Tafel) 5/67.
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vastgesteld dat zowel zij verzekerd waren van hun levens, goederen en vrijheid in hun geloof als

hun tempels en dat hun religieuze leiders onaantastbaar waren.

53. Wat houdt de ziel in?

Een paar mensen vroegen profeet Mohammed (vrede zij met hem) naar de ziel waarop Allah het

volgende vers zond:

“En (de Joden) vragen jou over de ziel (die het lichaam in leven houdt). Zeg: “De kennis over de

ziel is bij mijn Heer. En van (Allah’s verheven) kennis wordt jullie maar weinig gegeven."178

Het bestaan van de ziel  wordt hiermee bevestigd. Wanneer het lichaam een zekere rijpheid

bereikt in de baarmoeder, wordt de ziel gegeven. Bijgevolg zijn de ziel en het lichaam verbonden

met elkaar. Belangrijk om te weten is dat de ziel niet afhankelijk is van het lichaam maar de

handelingen ervan zijn wel afhankelijk van de organen. Bijvoorbeeld,  als een gedeelte van de

hersenen beschadigd raken, dan beëindigt de ziel de activiteiten van dat gebied in de hersenen.

Tevens kan je de verbondenheid van de ziel en het lichaam vergelijken met  een gloeilamp en

elektriciteit. Wanneer de gloeilamp op de grond valt en breekt,  verdwijnt het licht maar dat

betekent niet dat de elektriciteit ook wegvalt. We zien de elektriciteit niet met het blote oog

maar weten dat deze nog steeds beschikbaar is. Op deze manier komt de ziel uit het lichaam

wanneer een persoon sterft.  

De ziel, het leven van het lichaam, is een soort licht (Noer). Het is het bewustzijn, het denken,

het begrijpen, het voelen, het zien, het proeven, het ruiken… Het lichaam wordt als het ware

bestuurd door de ziel. Het lichaam is het omhulsel van de ziel in het wereldse leven. Wanneer

een persoon sterft, verlaat de ziel het lichaam. Bijgevolg eindigt zijn beproeving op de wereld en

verhuist de ziel naar het hiernamaals. 

De vraag is natuurlijk wat de bestemming zal zijn van de ziel. Afhankelijk van uw “graad in het

geloof” en uw “positieve daden”, wordt uw bestemming in het hiernamaals bepaald. 

54. Kunt u informatie geven over djins (bovennatuurlijke onzichtbare 

wezens)?

Als begrip duidt het op geestelijke wezenlijkheden die niet met het blote oog waarneembaar

zijn.  Djins  zijn  onzichtbare  en  verstandelijke  wezens  die  verschillende  vormen  kunnen

aannemen, geschapen uit vuur. Volgens verschillende overleveringen zijn ze waargenomen in de

vorm van verschillende dieren en vaak in die van een slang.179

178 De Heilige Koran, Al-Isra (nachtreis) 17/85.

179 M. Vehbi, Hülâsatü’I-Beyân, 15, 6175.
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Geestelijke entiteiten kunnen in drie opgedeeld worden:

a) Geestelijke wezens die alleen en enkel (geen keuzerecht) deugdig zijn: Engelen.

b) Geestelijke wezens die allen ondeugdig zijn: Dit zijn demonen die de mens tot wandaden

aanzetten.

c) Geestelijke wezens die zowel deugdig als ondeugdig kunnen zijn: Djiinns.180

Djins zijn net als de mens belast met geloof en aanbidding (praktisering). De profeet is zowel

voor  de mensen als  voor de djins  gezonden.  In  de Koran bevinden zich  daarom verzen die

beginnen met "Aan de menselijke en djin gemeenschap!"181.

Net zoals onder de mensen bevinden zich onder de djins ook Moslims en niet-Moslims, goede

en slechte.  Zij  worden ook berecht op hun daden; de goeden gaan naar het paradijs  en de

slechten naar de hel. 

In de Koran vinden we een vers die over de djins gaat.182 Hierin wordt verteld dat er onder hen

"Moslims-ongelovigen,  slechten-goeden bestaan,  dat  geen enkele  onder  hen  machtig  is  ten

opzichte van Allah en dat ze onvermogend en verantwoordelijk zijn, dat gelovigen in Allah niet

bang  hoeven te  zijn  voor  djins,  dat  met  de  zending  van  de  profeet  de  djins  hun vroegere

praktijken niet meer kunnen verderzetten (uit de tijd van voor de islam) omdat zij na de zending

van de heilige Mohammed (v.z.m.h) geen kennis meer kunnen stelen uit de hogere sferen om

aan waarzeggers door te vertellen,  omdat er  vonken op hen afgestuurd worden als  zij  daar

proberen in te dringen".

De Koran vermeldt ook dat er een groep djins de recitatie van de Koran heeft aanhoord, moslim

zijn geworden en hun gemeenschap hebben opgeroepen tot het geloof.183

Kortom, het bestaan van djins staat vast. 

55. Wat is de dood? 

Het lichaam is  het  instrument van de geest,  die alle ledematen van het lichaam regeert en

controleert tot aan de cellen en de nog kleinere delen van het lichaam. Als het vastgestelde uur

aanbreekt, staat de ziel voor een uitnodiging van de doodsengel genaamd Azraël.184 Essentieel is

te weten dat het Allah zelf is die de dood der mensen instelt. Opdat de mensen niet over Allah

gaan klagen vanwege de dood, die voor velen onaangenaam lijkt, gebruikt Allah hiervoor de

aarstengel Azraël als een sluier om de zielen te nemen.  Bovendien stelt Allah ziekten en andere

180 Ragıp el-İsfehanî, el-Müfredat, onderdeel ''Djiinn'‘.
181 De Heilige Koran, Ar-Rahman (De Weldadige, De Weldoener), 55/30.
182 Het vers djin is in de Koran de 72ste soera.
183 De Heilige Koran, djin (De Djiinns), 72/1.
184 De Heilige Koran, As-Sajdah (De Eerbiedige Neerbuiging) 32/11.
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ongemakken  in  als  een  bijkomende  sluier  tussen  Azraël  en  de  dood,  zodat  de  mensen  de

aartsengel niet moeten beschuldigen voor hun sterfelijkheid.

Omdat Azraël geschapen is uit licht zoals alle andere engelen, kan hij aanwezig zijn op  talloze

locaties tegelijkertijd en kan hij verschillende vormen aannemen. Zijn werking in een bepaalde

situatie verhindert hem niet om andere taken uit te voeren op hetzelfde moment. 

Zoals de zon tegelijkertijd hitte en licht geeft aan verschillende werelddelen, is Azraël in staat om

miljoenen zielen tegelijk te nemen.

Daarnaast hebben de aartsengelen Gabriël, Michaël en Azraël ondergeschikten die op elkaar

lijken en die door de engelen worden geleid. Als een goed en rechtvaardig moslim sterft, komen

er eerst enkele engelen bij hem die glimlachen en wiens gezichten stralen.

(Zij zijn) degenen die de Engelen als rechtvaardige gelovigen wegnemen, terwijl zij zeggen:

“Vrede zij met jullie, ga het paradijs binnen vanwege datgene wat jullie verricht hebben.”185

Daarna komt Azraël met of zonder ondergeschikten die de taak heeft om de zielen te nemen.

Het kan ook zijn dat er alleen een ondergeschikte van Azraël komt. De engelen die de zielen van

de gelovigen meenemen verschillen ten opzichte van de engelen die verantwoordelijk zijn voor

het  meenemen  van  de  zielen  der  ongelovigen.  De  zielen  van  de  ongelovigen  worden

meegenomen met geweld; zij hebben een verkrampte en angstige uitdrukking bij het sterven. 

En als jij kon zien wanneer de engelen (de zielen van) de ongelovigen wegnamen, zij beukten

op hun gezichten en hun ruggen (zeggende): “Proef de bestraffing van het laaiende vuur.”186 

Profeet Mohammed (v.z.m.h) beweerde dat de zielen der godsvrezenden worden weggenomen

met uiterste voorzichtigheid en de martelaren de doodspijnen niet ervaren en niet weten dat ze

dood zijn.  Zij  beschouwen zichzelf  daarentegen als  degenen die  overgebracht  zijn  naar  een

betere wereld, waarbij ze genieten van een vredig leven. 

Mensen sterven zoals ze leven. Wie een goed, rechtvaardig moslimleven leidt, sterft aan een

gelukkige  dood.  Wie  een  slecht  ongelovig  leven  leidt,  sterft  aan  een  slechte  dood.  De

rechtvaardige gelovigen vrezen de dood niet. De dood lijkt een ontbinding, een uitdoving van

het levenslicht, een vernietiging van het plezier te zijn, maar is in werkelijkheid een verlossing

van de zware lasten van het  bestaan.  Het  is  een verandering van verblijfplaats,  het  uit  het

lichaam treden van de ziel, een uitnodiging naar en het begin van het eeuwigdurende leven. 

Aan de ene kant worden voortdurend levende wezens geschapen en aan de andere kant wordt

het  leven  van  deze  wezens  ontnomen.  Dit  gebeurt  door  een  cyclus  van  schepping,

vastbeslotenheid  en  wijsheid.  Het  sterven  van  planten,  het  eenvoudigste  levende  schepsel,

bewijst op zich het werk van goddelijke kunst. Als het zaadje van een vrucht in de grond terecht

185 De Heilige Koran, An-Nahl (De Bijen) 16/32.
186 De Heilige Koran, Al-Anfal (De Buit) 8/50.
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komt, dan lijkt het te ontbinden en weg te rotten in de grond, maar in feite ondergaat het een

perfect chemisch proces en doorloopt het vooraf vastgelegde toestanden van hervorming en

groeit het uiteindelijk uit tot een nieuwe boom of bloem. De dood van een zaadje is dus het

begin van een nieuwe boom, een nieuw leven. 

Groenten, fruit en dierlijk vlees, dat hun ‘dood’ vindt in de maag van de mens bekomen een

onderdeel van de mens en krijgen zodoende een hogere rang in het bestaan. Zo ook zal de dood

van de mensen op deze wereld ervoor zorgen dat de mens een nog beter leven zal krijgen.

Daarnaast  ontlast  de  dood  de  mens  van  de  beproevingen  van  het  aardse  bestaan;  een

verwarrend, verstikkend en eng verblijf dat met de ouderdom en het verlies van geliefden nog

harder en donkerder lijkt te worden. Hierna zal de mens in de oneindige en wijde omgeving van

de genade van de Eeuwige Geliefde treden en zich verheugen op het blijvende gezelschap van

zijn geliefden en de troost van een gelukkig eeuwig leven.

56. Wat gebeurt er na de dood?

Onder de dood verstaan we scheiding van lichaam en ziel; een reis van de wereld naar het graf.

De ziel die afstand genomen heeft van het lichaam, maakt kennis met een ander leven genaamd

het grafleven. De mens zal in dit nieuwe leven ondervraagd worden (over het geloof) door de

engelen Moenkar en Nakir.187 

Het grafleven dient als een brug tussen het wereldse leven en het hiernamaals. In het Arabisch

wordt  het  grafleven  “Âlemoe’l-Barzakh”  genoemd,  ofwel  de  tussenwereld.  De  wereld  van

Barzakh is een wachtruimte tussen de wereld en het hiernamaals. De zielen wachten daar op de

Dag des Oordeels en de wederopstanding. De ontmoeting met de engelen Moenkar en Nakir,

het eerste oordeel, de eerste bestraffing en de eerste beloning zullen hier plaatsvinden. Na deze

ontmoeting gaan de godvrezende moslimzielen naar een voorlopige paradijselijke tuin. Voor de

moslimzondaars en ongelovigen is  er een voorlopige tussentijdse bestraffing tot  de Dag des

Oordeels. Barzakh is volgens de beschrijving van de overlevering van profeet Mohammed (vrede

zij met hem): 

“Of een tuin van de paradijselijke tuinen of een krater van de helse kraters.”188

Hieruit kunnen we afleiden dat iedereen dit grafleven anders ervaart.  Bijvoorbeeld martelaars

brengen dit leven door zonder te beseffen dat ze dood zijn. 

‘’En zeg niet van degenen die op Allah’s weg zijn gedood: “Zij zijn dood.” Nee, zij leven, maar

jullie beseffen (het) niet.’’189 

187 Hadith, Tirmidhi, Al-Janazah (De Begrafenis) 70. 
188 Hadith, Tirmidhi, Qiyamah (Dag Des Oordeels), 26
189 De Heilige Koran, Al-Baqarah (De Koe) 2/154.
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In  de tussenwereld zal  de ziel  bevrijd worden van lichamelijke gevangenschap en krijgen de

godsdienstige moslimzielen in zekere mate meer vrijheid. In het lichaam heeft de ziel behoefte

aan ogen om te  kunnen zien,  oren  om te  kunnen horen,  hersenen om te  kunnen denken

enzovoort. Door middel van de dood, zal de ziel net zoals in dromen, niet meer afhankelijk zijn

van die instrumenten om te kunnen zien, horen en denken. De ziel zal bekleed worden met een

soortgelijk lichaam ofwel zal het gewikkeld zijn in elegante kledij geschikt voor het grafleven.

Het leven in het graf wordt  vervolgd  door de wederopstanding. Tijdens de wederopstanding

keert de ziel terug naar haar lichaam dat herschapen zal worden. Vervolgens zal die op de Dag

des Oordeels berecht worden voor al haar daden die zij verricht heeft op deze wereld. Genot en

pijn worden op deze plaatsen zowel door het lichaam als de ziel  ervaren, net zoals op aarde.

Hierna volgt de eeuwige hemel of hel. Het lichaam zal echter een vorm krijgen dat bij hem past;

zoals een zaad uitbloeit tot een boom, zo zal het wereldse lichaam uitbloeien tot een lichaam

dat bij hem past in het hiernamaals. 

57. Wat zijn de bewijzen voor de wederopstanding?

In de Koran zegt Allah als volgt: 

“Zie dan de sporen van Allah’s Genade: hoe Hij de aarde na haar dood doet herleven. 

Waarlijk! Zo is Hij Die de doden zeker doet leven. En Hij is tot alle dingen in staat.”190

In het voorjaar is te zien dat ontelbare planten en dieren uit het niets en in korte tijd uit aarde

worden geschapen. Als er elke lente onophoudelijk planten en dieren tot leven komen en de

mens continue uit een zaadcel en eicel geschapen wordt, hoe is het dan mogelijk om je af te

vragen  of  er  een  wederopstanding  plaats  zal  vinden?  De  cellen  in  het  menselijk  lichaam

vernieuwen zich continu. Elke  minuut  sterven miljoenen cellen af  en  worden nieuwe cellen

aangemaakt. In de Koran staan de volgende verzen hierover:

“Ziet de mens dan niet dat Wij hem uit een druppel (mannelijk zaad) hebben geschapen? En

toch is hij een redetwister!”191

“En (hierover) gaf hij Ons een gelijkenis terwijl hij de schepping van zichzelf over het hoofd

zag. (Met een bot in de hand) vraagt hij: “Wie doet de beenderen tot leven komen, terwijl ze

fijn verbrokkeld zijn?”192 

De reden voor de openbaring van dit  vers is als volgt: Oebay ibn Khalaf,  een ongelovige uit

Mekka die de wederopstanding ontkende, pakte een bedorven stuk gebeente vast, verpulverde

dit vervolgens met zijn handen en richtte zich daarna tot de boodschapper van Allah: “Geloof jij

190 De Heilige Koran, Ar-Rum (De Romeinen) 30/50.
191 De Heilige Koran, Ya-Sin (de Arabische Letters Ya Sin) 36/77.
192 De Heilige Koran, Ya-Sin (de Arabische Letters Ya Sin) 36/78.
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dat  Allah deze bedorven beenderen opnieuw tot  leven zal  brengen?” De boodschapper van

Allah reageerde als volgt: “Ja, Hij wekt jou tot leven en stopt jou in de hel.” 

Hierna zijn deze twee verzen geopenbaard:

“Zeg: “Hij zal hen doen herleven zoals Hij hen de eerste keer heeft geschapen! En Hij is 

Alwetend over de gehele schepping!”193

“Hij is Degene Die voor jullie van de groene boom vuur heeft gemaakt, waarna jullie er een 

vuur mee ontsteken.” 194

In dit vers wordt verwezen naar de woestijnbewoners die vuur maakten door hars bevattende

boomtakken tegen elkaar aan te wrijven. De trouwe volgeling van de profeet, Ibn Abbas, vertelt

hierover het volgende: “De Arabieren gebruikten de takken van twee soorten bomen ‘Merh’ en

‘Afar’  om vuur te maken.  ‘Merh’  wordt  als  een vuursteen ondergehouden en ‘Afar’  als  een

vonksteen  boven.  Beide  takken  worden  nat  gemaakt  en  daarna  tegen  elkaar  gewreven

waardoor ze gaan branden.”195

Allah Die uit een vochtige boom vuur kan creëren, is ook in staat bedorven beenderen terug tot

leven te brengen.

58. Hoe moeten Moslims zich gedragen ten opzichte van 

andersgelovigen?

De religie islam hecht veel belang aan de mens. In de Koran wordt er uitgelegd dat alle mensen

afstammen  van  Adam  en  Eva196 en  dat  de  mensen  geschapen  zijn  als  een  groep  om  de

onderlinge banden te versterken197. De religie islam beveelt goedheid aan tegenover iedereen

ongeacht of het een gelovige betreft of niet.

Onze profeet (vrede zij met hem) zegt het volgende in een Hadith: "Het goed doen tegenover

elk levend wezen zal beloond worden."198

 Almachtige Allah zegt het volgende in een vers:

"Allah verbiedt jullie niet om met degenen die jullie niet bestrijden vanwege jullie godsdienst,

en die jullie niet uit jullie huizen dreven, goed en rechtvaardig om te gaan. Waarlijk, Allah

houdt van de rechtvaardigen."199

193 De Heilige Koran, Ya-Sin (de Arabische Letters Ya Sin) 36/79.
194 De Heilige Koran, Ya-Sin (de Arabische Letters Ya Sin) 36/80.
195 www.SorularlaIslamiyet.com (TR)/ www.questionsonislam.com (ENG)
196 De Heilige Koran, Al-A'raf (De Kantelen) 7/189.
197 De Heilige Koran, Al-Hujurat (De Binnenste Vertrekken) 49/13.
198 Hadith, Bukhari, Edebü'l-Müfred, Hadith nr: 379.
199 De Heilige Koran, Al-Mumtahinah (De vrouw die ondervraagd werd) 60/8.
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Onze profeet zegt in een andere Hadith: "Wie ten onrechte een niet-moslim doodt die in een

islamitisch land leeft, zal de geur van het paradijs niet ruiken."200, zeggende dat iedereen die

een niet-moslim ten onrechte doodt, het paradijs niet zal betreden.

De volgende Hadith legt de waarde die de islam aan mensen hecht heel duidelijk uit.

Er passeerde een Joodse begrafenisstoet langs de profeet. Uit respect stond hij op waarop een

metgezel vroeg waarom hij opstond voor een ‘Joodse’ begrafenisstoet en antwoordde als volgt:

'Hij is tenslotte een mens?201

In de islam is de mens erg kostbaar. De islam geeft niet-Moslims een groot recht en een brede

vrijheid. Ze zijn vrij in hun geloof en aanbidding. Ze kunnen aanbidden zoals ze willen. Het heeft

toegestaan om het voedsel van Christenen en Joden te eten en met hun vrouwen te trouwen. 202

Het werd aangemoedigd om bij hen op bezoek te gaan en te vragen naar de toestand van hun

zieken.  Profeet  Mohammed stond het  uitwisselen  van  geschenken toe  met  niet-Moslims. 203

Handelen met niet-Moslims is toegestaan.

59. Waarom is er een beproeving als Allah Alwetend is?

“De lotsbestemming is een vorm van weten, en weten is afhankelijk van hetgeen dat bekend

is. Dat wil zeggen: hoe iets zal gebeuren behoort tot de kennis van Allah. Hetgeen dat bekend

is, is echter niet van kennis afhankelijk.”204

Een persoon wordt geen ongelovige alleen omdat Allah het weet of pleegt geen zonde omdat

Allah alwetend is.

De grootste fout van de mens is pochen over zijn prestaties maar zijn fouten en zonden aan het

lot toeschrijven. 

Het lot bepaalt  echter niet al  onze handelingen. We hebben de ruimte om ons te bewegen

volgens onze vrije wil. Dit weet elke mens want de mens beschikt over een geweten. Allah weet

wat wij met onze vrije wil wensen, Hij realiseert het.

Een voorbeeld hiervan; Als een leraar weet dat een luie leerling in de klas niet zou slagen,

kunnen we niet zeggen dat de leerling niet slaagde omdat de leraar het wist. Of als een leraar

weet dat  een ijverige student zal  slagen,  kunnen we niet zeggen dat  de leerling geslaagd is

omdat de leerkracht het wist.

200 Hadith, Bukhari, djizya, 5.
201 Hadith, Moeslim, begrafenis, 78.
202 De Heilige Koran, Al-Ma'idah (De Tafel) 5/5.

203 Hadith, Bukhari, Hibe 26.
204 De Risale-i Nur collectie, het 26ste woord.
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Een tweede voorbeeld: Onze profeet Mohammed (v.z.m.h) heeft de verovering van İstanbul

verkondigd. Maar het veroveren is door Sultan Mehmet gebeurd en hij wordt de ‘Veroveraar’

genoemd, niet de profeet. We zeggen niet dat de profeet Istanbul heeft veroverd.

De verkondiging door de profeet is een kennis. Dat Istanbul veroverd is, is een feit. Istanbul is

niet veroverd omdat de profeet dat heeft verkondigd en het wist, maar de profeet wist het

omdat Istanbul ging veroverd worden. 

Een  derde  voorbeeld: We  weten  wanneer  de  zon  gaat  opkomen  en  ondergaan.  Dat  staat

vermeld op de kalender. En dit komt overeen met de zonsopkomst en ondergang van die dag. In

feite  staat  het  op  de  kalender  omdat  we  de  tijdstippen weten,  de tijdstippen worden niet

bepaald door onze kennis. 

Samengevat, Allah weet wat wij gaan doen en hebben gedaan. Wij doen niets doordat Allah het

weet. Daarom zijn wij verantwoordelijk voor onze handelingen.

Samenvattend hiervan weet Allah alles met zijn kennis. Wij zijn niet goede of slechte mensen

omwille van Zijn kennis. God weet het omdat we goede of slechte handelingen stellen. Daarom

zijn we verantwoordelijk voor alles wat we doen.

60. Waarom zou iemand zich willen koppelen aan een geloof met veel 

regels? 

Vanaf de geboorte koppelt de mens zich steeds aan regels. Dit gebeurt bewust en/of onbewust.

In  de  puberteit  vindt  een gedeeltelijke  opstand  plaats  tegen de  regels  die  door  de  ouders

worden opgelegd en weer zonder besef vindt er een koppeling plaats aan de regels van de

‘beste’ vrienden. Verder kan gedacht worden aan de regels op school of de regels die op je werk

zijn vastgelegd. Na het behalen van het rijbewijs, in het huwelijk of na het krijgen van kinderen

spelen regels ook een belangrijke rol in het leven van de mens. Telkens koppelt hij zich weer aan

nieuwe regels.

Deze regels zijn ook op grotere schaal terug te vinden in bijvoorbeeld een gemeente, stad of

land.  Om  een  gezonde  en  rechtvaardige  samenleving  te  bekomen,  hebben  maatschappijen

regels en (grond)wetten opgesteld. Regels spelen op deze wereld dus zowel op kleine schaal als

op grote schaal een hele belangrijke rol. Dit is om chaos te voorkomen. Als men zich niet houdt

aan de regels, moet men ook bereid zijn voor de gevolgen. Tenslotte is de vrijheid van de mens

afhankelijk van meerdere factoren o.a. leefgebied.

Als mensen al gebonden zijn aan verschillende regels die zij zelf hebben opgesteld om het leven

voor iedereen te vergemakkelijken en gelukkiger te kunnen leven, waarom zou men er dan aan

twijfelen dat ook Allah regels heeft opgesteld waarmee mensen zowel op deze wereld als in het

hiernamaals gelukkig kunnen leven? Naast het feit dat deze goddelijke regels de mens mentaal
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sterk maken, zorgen deze regels ook ervoor dat mensen zich ontwikkelen en zich klaarmaken

voor de uiteindelijke bestemming, het hiernamaals.

De islam wil dat mensen zich niet blindelings overgeven aan hetgeen wat al bepaald is door

anderen, maar motiveert ze om zelfstandig op zoek te gaan. In de volgende verzen wordt de

mens aangezet om na te denken, te beredeneren, te onderzoeken en het verstand te gebruiken.

“Denken jullie dan niet na?”205

“En zeker  heeft hij  (satan)  velen  van jullie  doen dwalen.  Gebruiken zij  hun verstand dan

niet?”206

Een ander belangrijk aspect is dat mensen die zich koppelen aan de regels van Allah juist bevrijd

worden van de kettingen van de maatschappij waar ze aan gebonden zijn. 

Dit zou onmiddellijk de vraag oproepen: ‘’Waarom aanbidden wij Allah niet en worden wij slaaf

van vele kleine afgoden zoals geld, macht, status, werk en nog vele andere aardse totems en

idolen.’’

De vraag is nu wie is het meest vrij? Iemand die een God aanbidt, Zijn regels volgt en het ware

geluk zowel op deze wereld als in het hiernamaals vindt? Of iemand die weigert één God te

aanbidden en in plaats daarvan in een wet terecht komt van afgoden die allemaal verschillende

regels hebben en onmogelijk zijn na te komen; waardoor het zijn leven zowel hier als in het

hiernamaals alleen maar schade toebrengt?

“Gebruiken jullie je verstand dan niet?”207

61. Hoe moet ons antwoord luiden tegen mensen die terreuraanslagen

willen linken met de islam?

"Een moslim kan geen terrorist zijn, een terrorist kan geen moslim zijn."

De islam accepteert de mens als het meest waardevolle wezen en beschouwt de schending van 

andermans rechten en aanvallen op onschuldige mensen tot de grote zonden.

De Koran veroordeelt terrorisme en beschrijft anarchie als de meest vreselijke gebeurtenis. De 

islam verbiedt alle soorten terreur, wreedheid en verraad. Het verzet zich sterk tegen elke vorm 

van anarchie en corruptie.

205 De Heilige Koran, Al-Baqarah (De Koe) 2/44.
206 De Heilige Koran, Ya-Sin (De Arabische Letters Ya Sin), 36/62.
207 De Heilige Koran, 10/16, 21/10, 21/67, 28/60.
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De Koran beschrijft het onrechtvaardig doden van een leven en bloedvergieten als de meest 

verschrikkelijke daad en beschouwt het doden van één mens alsof het is gepleegd tegen de hele 

mensheid. 

De Almachtige God zegt in de Koran:

“…Wie een ziel doodt — niet als vergelding voor een ziel of het verderf zaaien op aarde — het 

is alsof hij alle mensen doodde en dat voor wie iemand laat leven, het is alsof hij alle mensen 

deed leven…”208

Vooraleer, de islam beschermt zowel het leven van de gelovigen als de niet-gelovigen op deze 

wereld. Onze profeet (vrede zij met hem) zegt in een Hadith; 

"Wie ten onrechte een niet-moslim doodt die in een islamitische land leeft, zal de geur van het

paradijs niet ruiken.", zeggende dat iedereen die een niet-moslim ten onrechte doodt, het 

paradijs niet zal betreden."209

De volgende Hadith legt de waarde die de islam aan mensen hecht heel duidelijk uit.

"Er passeerde een Joodse begrafenisstoet langs de profeet. Uit respect stond hij op waarop 

een metgezel vroeg waarom hij opstond voor een ‘Joodse’ begrafenisstoet en de profeet 

antwoordde als volgt: 'Hij is tenslotte een mens?"210

Alleen de staat kan een misdaad in de islam bestraffen. Mensen kunnen in eigen initiatief nooit 

straffen. Daarom begaat degene die iemand probeert te vermoorden in de naam van Allah een 

grote misdaad en ook een grote zonde volgens de islam.

Helaas zien we tegenwoordig zulke misdaden plaatsvinden door mensen die “Allah-u Akbar” 

roepen. Deze hebben geen enkel band met de islam. Dit zijn terroristen die bewust of onbewust 

de islam en de Moslims verraden. 

Een moslim die de Koran goed kent en probeert toe te passen in zijn leven heeft geen 

vijandigheid, wrok of wreedheid in zijn ziel. Bovendien introduceerde de islam ook vreedzame 

wetten voor in de oorlog.

Het is waanzin en extreme onwetendheid om terreurdaden toe te schrijven aan een religie als 

islam. De islam spreekt zich hier sterk tegen uit omdat het net terreur, het schaden van 

kinderen, vrouwen, ouderen, religieuze leiders, tempels, dieren en wezens verbiedt.

208 De Heilige Koran, Al-Ma'idah (De Tafel) 5/32.
209 Hadith, Bukhari, Jizye, 5.
210 Hadith, Moeslim, Begrafenis 1596.
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62. Kan iemand tussen Allah en Zijn dienaren komen?

Niemand kan als een bemiddelaar of een tussenpersoon tussen Allah en Zijn dienaren komen

omdat ieder mens de vrijheid en de mogelijkheid heeft om zich rechtstreeks tot de Almachtige

te richten en tot Hem te spreken. Iedereen kan rechtstreeks Allah in zijn gebeden aanroepen en

om vergiffenis vragen zonder tussenkomst van een bemiddelaar. Deze vorm van contact maakt

de band tussen Allah en Zijn dienaar juist speciaal.

Allah moedigt Zijn dienaren aan om het gebed te verrichten en om vergiffenis te vragen. Hij

kondigt  aan  dat  Zijn  genade  allesomvattend is;  dat  zonden vergeven zullen worden  en  dat

gebeden verhoord worden.  Enkel  Allah kan gebeden verhoren en zonden vergeven.  Allah is

immers als enige de bezitter van macht. Geen enkel schepsel heeft het recht om gebruik te

maken van dit gezag. Het toekennen van de eigenschappen van Allah aan anderen wordt als

“shirk”  (afgoderij)  beschouwd.  Bijvoorbeeld  bij  het  biechten  in  het  christendom  wordt  de

pastoor als bemiddelaar gezien tussen de zondaars en God. In de islam wordt het bemiddelen

door de imam tussen Allah en de zondaars als shirk gezien. Denk maar aan de persoon van wie

je het meest houdt.  Zou het mooier zijn als iemand als tussenpersoon optreedt om je liefde uit

te drukken of vergiffenis te vragen? U rechtstreeks richten tot iemand om te communiceren is

de meest mooie en pure vorm van communicatie. 

In de Koran staat dit vastgelegd met het volgende vers: 

‘’En wanneer Mijn dienaren u over Mij vragen, zeg dan: “Ik ben nabij. Ik verhoor het gebed

van de smekeling, wanneer hij Mij aanroept.” Daarom moeten zij naar Mij luisteren en in Mij

geloven, opdat zij geleid zullen worden.’’211

63. Zijn mannen en vrouwen in de Islam gelijk? 

Het is een feit dat er zaken zijn waar de mannen beter in zijn dan de vrouwen en er zijn zaken

waarin de vrouwen beter zijn dan de mannen. Dit is nodig om de balans in evenwicht te houden

in een gezin, voornamelijk omdat de man en vrouw elkaar aanvullen. Uitgaande van dit aspect

kunnen we concluderen dat deze vraag onmogelijk  beantwoord kan worden met ja  of  nee,

zonder de achterliggende gedachte ervan te weten. Maar met behulp van onderstaande uitleg

kunnen we alvast meer duidelijkheid geven over dit onderwerp. 

In de islam speelt geslacht geen rol, want slechts degene die bij Allah geliefder is bevat meer

kwaliteit en hoogwaardigheid. In de Koran staat het volgende:

“Inderdaad, de moslimmannen en de moslimvrouwen, en de gelovige mannen en de gelovige

vrouwen, de gehoorzame mannen en de gehoorzame vrouwen, de waarachtige mannen en de

waarachtige vrouwen, de lijdzame mannen en de lijdzame vrouwen, de nederige mannen en

de  nederige  vrouwen,  de  aalmoesgevende  mannen  en  de  aalmoesgevende  vrouwen,  de

211 De Heilige Koran, Al-Baqarah (De Koe) 2/186.

http://www.desleuteltothetantwoord.com/


87

De sleutel tot het antwoord - www.desleuteltothetantwoord.com  

vastende  mannen en  de  vastende vrouwen,  de  mannen  en de  vrouwen  die  hun  kuisheid

bewaren, de mannen en de vrouwen die Allah veelvuldig gedenken – voor hen heeft Allah

vergiffenis bereid en een geweldige beloning.”212

Wanneer we kijken naar de Koran, de leidraad voor de mens, zien we dat Allah waarde geeft aan

de mens, afhankelijk van taqwa (godsvrees). Degene die meer taqwa heeft is geliefder bij Allah

en bevat  zo  meer kwaliteit.  Hierin wordt  geen onderscheid gemaakt tussen man en vrouw.

Taqwa kan ook vertaald  worden in  termen van  bewustzijn  van God.  Een individu kan  geen

godsvrees  hebben  indien  hij  niet  bewust  is  van  God.  Maar  wat  houdt  godsvrees  nu  in?  

Met taqwa wordt het volgende bedoeld: Allah vrezen, zondes vermijden en jezelf weerhouden

van handelingen, toestanden en woorden waar Allah niet van houdt. Uiteindelijk is het doel van

een moslim een leven te leiden dat Allah tevredenstelt:  Dus  taqwa of godsvrees is  niet per

definitie angst voor de Schepper en Zijn bestraffing, maar het is meer de vrees om Allah teleur te

stellen. 

Bijgevolg kunnen we zeggen dat het onmogelijk is om deze twee geslachten op ieder vlak aan

elkaar gelijk te stellen. Mannen en vrouwen zijn op een dusdanige manier geschapen dat ze van

nature van elkaar verschillen. Zowel mannen als vrouwen hebben verschillende kenmerken en

eigenschappen gekregen en bezitten beide geslachten niet dezelfde capaciteiten. 

In het algemeen is de man op het gebied van kracht meer op de voorgrond dan de vrouw en de

vrouw is op het gebied van genadigheid en gevoeligheid meer op de voorgrond dan de man.

Onder één dak worden de krachten van beide kanten gebundeld. 

Dit is ook nodig voor de behoefte en het geluk van het gezin. Omdat de man op het gebied van

kracht  en  volharding  in  het  algemeen  beter  presteert  dan  de  vrouw,  heeft  Allah  de

verantwoordelijkheid om de familie te leiden  en te voorzien  in  de eerste plaats  bij  de man

neergelegd. De man is  verantwoordelijk  om de vrouw van ieder gevaar, zowel materieel als

spiritueel, te beschermen en in al haar behoeften te voorzien. Dit betekent niet dat geen enkel

vrouw deze dingen niet alleen kan. Het is echter een gunst van Allah om de last van de vrouw te

verlichten zodat ze het gemakkelijker heeft. Zo kan de vrouw zich focussen en bezighouden met

dingen waarin ze beter is dan de man. 

Tenslotte heeft de islam een hoge en eervolle status toegekend aan de vrouw. Dit kunnen we

bevestigen met de volgende overlevering van profeet Mohammed (vrede zij met hem):

"Het paradijs ligt onder de voeten van de moeders.”213

Hierbij is ook de uiting “vrouwen zijn slaven van de mannen” een absolute leugen. Integendeel,

de vrouw heeft binnen de islam meer rechten dan de man. Want de islam zegt dat de man

verplicht is voor de vrouw te zorgen, terwijl de vrouw deze verantwoordelijkheid niet draagt.

Omdat de vrouw de taak heeft gekregen om het kind op te voeden en ervoor te zorgen, heeft

212 De Heilige Koran, Al-Ahzab (De Partijen) 33/35.
213 Hadith, Acluni, Kash Al-Khafa, 1078.

http://www.desleuteltothetantwoord.com/


88

De sleutel tot het antwoord - www.desleuteltothetantwoord.com  

Allah een groter gevoel van genadigheid aan haar gegeven. Echter is de vrouw wel verplicht om

haar  man te gehoorzamen zolang wat  er  van  haar  gevraagd wordt  niet  ongepast,  slecht  of

tegenstrijdig is met de islam. Maar het is eveneens de plicht van de man om aan de rechten van

de vrouw te voldoen.

64. Worden vrouwen onderdrukt door de islam zoals beweerd wordt?

De profeet Mohammed kwam op tegen asociale praktijken in zijn tijd. Hij streed tegen de in de

vóór-islamitische tijd in Arabië bestaande gewoonte om meisjes waarvan men om welke reden

dan ook af wilde levend te begraven. De Koran zegt i.v.m. dit onderwerp het volgende:

"En  wanneer  het  levend  begraven  meisje  (zoals  in  de  pre-islamitische  tijd  gebeurde)

ondervraagd wordt. Voor welke zonde zij gedood werd."214

De profeet  Mohammed  en de  Koran hebben  dit  barbaarse  toestand (babymeisjes  levend

begraven) beëindigd! 

 De stelling dat de islam de rechten van de vrouw beperkt of de vrouw onderdrukt is volledig

onterecht. De islam bestaat reeds 1400 jaar. Voor de islam had de vrouw geen rechten. Met de

komst van de islam kreeg ze een rechtswaardige positie. De islam ziet de man en de vrouw als

een  elkaar  aanvullend geheel,  de  één  kan  niet  bestaan  zonder  de  ander.  De  vrouw  is  een

verheven schepsel met haar vrouwelijke eigenschappen en de man is een verheven schepsel

met zijn mannelijke kenmerken. 

Profeet Mohammed (v.z.m.h) pleitte nadrukkelijk voor de opvoeding en onderwijs van meisjes

en heeft hij de bescherming van de rechten van de vrouw bevolen. In zijn tijd hebben de meest

wijze,  hoogopgeleide  en  voornaamste  vrouwen  geleefd.  Zijn  echtgenote  Aisha  is  hier  een

voorbeeld van. 

Een  vrouw dient  opgevoed te  worden zonder  onderscheid  te  maken tussen de  geslachten.

Ouders worden verplicht rechtvaardig te handelen in het geven van genegenheid en cadeaus

aan  hun  kinderen,  dit  valt  onder  hun  verantwoordelijkheid.  Dit  is  ook  opgenomen  in  de

nalatenschap van onze heilige profeet.

"Een vader die drie, twee of maar één dochter opvoedt door haar rechten te beschermen, zal

in het paradijs met haar samen vertoeven."215 

Wanneer een vrouw trouwt, heeft ze het recht om haar kandidaat te zien en af te wijzen als hij

haar  niet  bevalt.  Niemand  kan  haar  dwingen  om  te  trouwen  als  ze  dat  zelf  niet  wil.  De

gedwongen huwelijken tegenwoordig hebben niets met de islam te maken. Dit moet geweten

214 De Heilige Koran, At-Takwir (Het Rollen-of-opvouwen-omverwerpen) 81/8-9.
215 Hadith, Ibn Mâce, Adap 3.
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zijn. Dit komt eerder voor in gemeenschappen die volgens de lokale traditie handelen en zeker

niet meegaan met de principes van de islam. 

Volgens de islam mag de bruid een bruidsschat van gewenste waarde vragen aan de bruidegom.

Deze bruidsschat oftewel ‘mahr’ is haar volste recht dat door Allah is bepaald en dient als haar

garantie.  Ze  mag haar  bezittingen en geld  naar  eigen wens  gebruiken  in  het  kader van het

toegestane. Ze is vrij om het uit te geven, er handel mee te drijven, en/of het te besteden aan

een  goed  doel.  Door  te  trouwen  is  de  economische  en  sociale  zekerheid  van  de  vrouw

gewaarborgd. De echtgenoot is belast met alle noodzakelijke kosten voor hun onderdak en voor

haar. De echtgenoot is verplicht om in al haar benodigdheden te voorzien in de mate van zijn

mogelijkheden. Als hij dat niet kan, kan hij er niet mee trouwen. Als hij daar ook niet in slaagt na

het trouwen, mag de vrouw van hem scheiden indien zij dit wenst. 

De man mag zijn vrouw niet beledigen. Hij mag niet vergeten dat zij zijn levenspartner is. De

heilige profeet verklaart:

"De meest deugdzame man is degene die zijn vrouw het best behandelt."216 

Het behoort tot de taken van de man om zich thuis samen met haar te amuseren, grappen te

maken en haar te plezieren. De man mag zijn vrouw niet straffen omwille van kleine uitvluchten.

De vrouw mag een hulpje in huis vragen als hij zich dat kan permitteren. Vervolgens kan ze niet

verplicht worden tot het uitvoeren van huishoudelijke taken, met uitzondering van de taken die

ze volgens de traditie wel geacht wordt uit te voeren opdat het haar niet kwalijk genomen zou

worden. Ook hoeft zij niet samen te wonen met haar schoonfamilie, indien zij dat wenst moet

de man voor haar in een apart onderkomen voorzien. 

Kort samengevat, in de islam heeft de vrouw economische en sociale zekerheid en is ze vrij van

zorgen over haar levensonderhoud. Als ze wil  werken mag zij een passend beroep kiezen en

werken maar zij is niet verplicht om te werken. Bovengenoemde punten zijn enkele voorbeelden

van de rechten van de vrouw tegenover haar man. Meer over dit onderwerp zijn opgenomen in

alle islamitische boeken. Bovendien zijn het niet gewoon adviezen maar wettelijke rechten die

van kracht zijn. Waar de vrouw wordt onderdrukt en geen waardering kent, is dat te wijten aan

het niet naleven van de islam.

65. Waarom dragen Moslima’s een hoofddoek?

De  islam  heeft  als  doel  haar  volgelingen  te  profileren  tot  de  aanhangers  van  dezelfde

fundamentele waarheid die Allah via zijn profeten aan alle volkeren heeft geopenbaard. Het

dragen van de sluier was een bekend fenomeen binnen alle monotheïstische (geloven in 1 God)

godsdiensten  (Katholieke  en  Orthodoxe  geestelijken,  praktiserende  Joden,  etc.)  de

moslimvrouwen handelen  in  dezelfde  geest  als  de  aanhangers  van  andere  monotheïstische

216 Hadith, Bukharii, An-Nikaah 43; Moeslim, fedâil 68.
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godsdiensten. De gesluierde beelden van Maria, de moeder van de profeet Jezus zijn ons allen

bekend.

In  de  islam zijn  zowel  voor  de  man als  voor  de vrouw kledingvoorschriften onderschreven,

rekening houdend met hun aard, hun godsdienstigheid en hun gevoeligheid voor het sociale

leven zijn uiterlijke kenmerken vastgelegd. 

Het vrijwillig en bewust dragen van de sluier door de moslimvrouw, getuigt van haar wil om haar

spiritualiteit  ten  volle  te  beleven,  en  is  zeker  niet  het  symbool  van  onderdrukking  of  haar

onderdanigheid (ten opzichte van de man). Het dragen van een hoofddoek is een teken van

individuele moed in een wereld waar enorm veel druk bestaat om je als vrouw zijnde mee te

laten sleuren door de materiële begeerten die door de huidige maatschappelijke aandrangen

worden ingegeven.

Belangrijk  is te vermelden dat het dragen van een hoofddoek, een kwestie van persoonlijke

keuze is, waarin niemand het recht heeft een ander op te leggen of te verplichten zich te kleden

of te bedekken naar bepaalde normen. Binnen het islamitisch geloof is het van belang alles met

volle overtuiging en op een bewuste manier en in naam van Allah te ondernemen.

Allah zegt in de Koran:

“… En zeg tegen de gelovige vrouwen dat zij ook iets van hun blikken terneergeslagen houden

en  hun  kuisheid  bewaken,  en  dat  zij  hun  schoonheid  niet  tonen,  behalve  wat  daarvan

zichtbaar  is.  Laat  hen  hun  hoofdbedekking  over  hun  boezems  dragen,  en  laat  hen  hun

schoonheid niet tonen, behalve aan (…)”217

Zowel mannen als vrouwen hebben hun verantwoordelijkheden tegenover Allah. Allah heeft elk

individu met verschillende kwaliteiten en eigenschappen geschapen. Afhankelijk van hoe men

omgaat met waarmee hij/zij is bevoorrecht of benadeeld, wordt men hierop afgerekend in het

hiernamaals. Men moet verantwoording afleggen voor hetgeen men op aarde heeft gedaan als

vrouw of  man en hoe men is omgegaan met de gunsten en gebreken die hem of haar  zijn

geschonken. Of een man bevoorrecht is of dat een vrouw bevoorrecht is, hangt zeer af van wat

zij met deze voorrechten doen.

Een klein voorbeeld:

Dat  een vrouw een hoofddoek moet  dragen wordt  veelal  gezien  alsof  de  vrouwen worden

benadeeld ten opzichte van de mannen. In de bewering van sommigen: ‘omdat de mannen hun

lusten niet in bedwang kunnen houden moeten vrouwen een hoofddoek dragen.’ Dit is zeker

niet het geval. Vrouwen dragen een hoofddoek enkel en alleen voor Allah, omdat Hij het wil.

Hierdoor wordt het dragen van een hoofddoek een vorm van aanbidding, omdat je het voor

Allah doet. Een vrouw met een hoofddoek die hiervan bewust is, verricht als het ware de hele

dag aanbidding. Iedere seconde dat ze haar hoofddoek draagt, wordt toegeschreven alsof ze

217 Heilige Koran, An-Noer (Het Licht) 24:30/31)
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aanbidding verricht. Dit is  een grote gunst die Allah aan de vrouwen heeft geschonken.  Het

ervaren van een kleine moeite op deze wereld door het dragen van een hoofddoek, zal in het

hiernamaals resulteren in een grote beloning.

De  kwestie  van  het  bedekken  is  nauw  verbonden  met  de  kwestie  van  naaktheid.  Het

benadrukken van seksualiteit in hedendaagse culturen zorgt ervoor dat vrouwen als lustobject

behandeld worden. De kledingvoorschriften van de islam hebben als doel dit een halt toe te

roepen en het richt de seksualiteit op het privéleven van rechtmatige partners. De islam schrijft

voor dat dames zonder hun seksualiteit te benadrukken op gelijke wijze behandeld worden als

mannen. Daarnaast schrijft de islam voor dat vrouwen hun lichamen en haren bedekken. Ter

bescherming van haarzelf kan een vrouw zich bescheiden kleden, waarmee zij de tevredenheid

van Allah kan verwerven. 

Het niet bedekken van het haar, of  er  nog niet klaar voor zijn om aan deze verplichting te

voldoen, hoeft een vrouw er niet van te weerhouden in God te geloven en de islam als religie te

kiezen. Bovendien weerhoudt dit vrouwen er zeker niet van andere, belangrijkere aspecten van

de islam uit te dragen.

66. Waarom vasten Moslims een hele maand tijdens de Ramadan?

De geboden en verboden worden volledig bepaald door de wil van Allah. Moslims volgen deze

geboden en verboden op omdat Allah dit wil en niet anders. Uit liefde en bewondering voor

Allah onderwerpt de moslim zich aan Zijn geboden en verboden. Ditzelfde geldt voor het vasten.

Moslims vasten alleen omdat Allah het wil. 

In  het  aangezicht  van  de Almachtige en  universele  Genade,  verrichten gelovigen tijdens  de

Ramadan een collectieve daad van aanbidding. Zij wachten op de goddelijke uitnodiging om op

het moment van het breken van het vasten aan de tafel van zegeningen plaats te mogen nemen.

De enige prijs die Allah verwacht en van ons vraagt, is dankbaarheid voor het voedsel waar Hij

ons in  heeft voorzien.  Echte dankbaarheid bevindt  zich in  het  weten dat alle voorzieningen

direct van Allah afkomstig zijn, de waarde ervan te erkennen en onze eigen behoefte aan en

afhankelijkheid  van  die  voorzieningen  te  voelen.  Omdat  de  meeste  mensen  de  waarde  en

behoefte aan voedsel beter ervaren wanneer zij honger hebben, is vasten de beste manier om

deze oprechte dankbaarheid te tonen. Door in de naam van Allah te vasten, erkennen Moslims

dat  het  onderhoud  dat  wellicht  als  vanzelfsprekend  beschouwd  wordt,  direct  van  Allah

afkomstig is.

Allereerst wordt vasten in de maand Ramadan bevolen in de Koran:

“De maand Ramadan (is  de maand)  waarin de Koran geopenbaard is;  als  Leiding voor de

mensheid en als duidelijke bewijzen van de Leiding en het onderscheid. Dus wie van jullie de

nieuwe maan (van de eerste nacht) van de maand Ramadan ziet, moet die maand vasten en

iedereen die ziek of op reis is, moet hetzelfde aantal dagen inhalen op andere dagen. Allah
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wenst voor jullie het gemakkelijke en Hij wenst niet voor jullie het ongemak. En maakt het

aantal (dagen) vol en prijs Allah’s Grootheid omdat Hij jullie leiding schonk, hopelijk zullen

jullie dankbaar zijn.”218

Elk jaar zijn er mensen die aan Moslims vragen waarom ze vasten of hoe ze het volhouden. 

Wanneer zij aan deze Moslims denken, is het alsof er een bepaalde opluchting is dat zij die dag 

of periode wel kunnen eten en drinken. Maar veel mensen zijn niet bewust van het feit dat Jezus

ook heeft gevast.

“En  als  zij  in  elke  Gemeente,  met  opsteken  der  handen,  ouderlingen  verkoren  hadden,

gebeden hebbende met vasten, bevalen zij hen den Heere, in Welken zij geloofd hadden.”219

“En zij was een weduwe van omtrent vier en tachtig jaren, dewelke niet week uit den tempel,

met vasten en bidden, God dienende nacht en dag.”220

“En  zij  zeiden  tot  Hem:  Waarom  vasten  de  discipelen  van  Johannes  dikmaals,  en  doen

gebeden, desgelijks ook de discipelen der Farizeeën, maar de Uwe eten en drinken?”221

“En ik  stelde mijn aangezicht  tot  God,  den Heere,  om Hem te zoeken met het  gebed,  en

smekingen, met vasten, en zak, en as.”222

De Koran bevestigt dit door te stellen dat de mensen vóór het volk van Mohammed (vrede zij

met hem) ook moesten vasten.

“O jullie die geloven! Het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor degenen

die vóór jullie waren, hopelijk zullen jullie Allah vrezen.”223

Het woord godvrezend staat in deze context voor zelfcontrole van de verlangens ter angst voor

Allah.  Want  als  iemand  zijn  honger  kan  bedwingen,  kan  hij  al  zijn  verlangens  bedwingen.

Wanneer iemand zijn verlangens kan bedwingen, zal die persoon geloviger zijn en sterker staan

in zijn geloof. Dit is wat Jezus aan zijn discipelen vertelde:

”Toen kwamen de discipelen tot Jezus alleen, en zeiden: Waarom hebben wij hem niet kunnen

uitwerpen? En Jezus zeide tot hen: Om uws ongeloof wil; want voorwaar zeg Ik u: Zo gij een

geloof had als een mosterdzaad, zou gij tot dezen berg zeggen: Ga heen van hier tot daar, en

hij zal heengaan; en niets zal u onmogelijk zijn. Maar dit geslacht vaart niet uit, dan door

bidden en vasten.”224

218 De Heilige Koran, Al-Baqarah (De Koe) 2/185.
219 Handelingen, 14/23.
220 Lukas, 2/37.
221 Lukas, 5/33.
222 Daniël, 9/3.
223 De Heilige Koran, Al-Baqarah, (De Koe) 2/183.
224 Matteüs, 17/19-21.
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De onderzoeken die tot op heden gedaan zijn laten zien dat periodiek vasten op de korte termijn

een gunstig effect kan hebben op het vetgehalte, het cholesterol en de bloeddruk. Vanwege dit

gezondheidsvoordeel  van  vasten,  vasten  miljoenen  niet-moslims  over  de  hele  wereld

(intermittent fasting of periodiek vasten).

67. Waarom is varkensvlees haram (verboden) voor Moslims?

Het toegestaan of verboden zijn van zaken zijn afhankelijk van Allah’s gebod. Als Allah iets halal

verklaard dan is het toegestaan en als Hij het haram verklaart dan is het verboden. Kortom,

religie is een test. Het is een aanbod vanuit Allah naar de mensen toe.  

Daarnaast  aanschouwen we  dat  wanneer  wij  aandacht  schenken aan verboden dranken en

voedingswaren dat hun schadelijke effecten groter zijn dan hun profijt en dat het kwaliteiten

bevat waar men afschuw van heeft.

Als concreet voorbeeld hiervan kan het verbod op alcohol en gokken genoemd worden waarvan

we de wijsheid omtrent het verbod duidelijk kunnen inzien door de schadelijke effecten van

deze zaken.225 De huidige wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat de schadelijke effecten

van varkensvlees groter zijn dan de voordelen ervan. 

In de Koran is duidelijk vermeld dat varkensvlees verboden is:

"God heeft jou alleen de doden (karkassen), bloed, varkensvlees en wat werd geslacht in de

naam van een ander dan Allah verboden"226

God wil ons het paradijs waardig maken. Om deze reden legde Hij enkele bevelen en verboden

op. Het belangrijkste is om deze bevelen en verboden te gehoorzamen.

Deze bevelen en verboden omvatten veel voordelen voor zowel ons persoonlijk leven als voor

ons sociale leven.

De  Duitse  arts  Prof.  Reckeweg  vertelt  in  zijn  boek  "Pork  Meat  and  Human  Health"  een

herinnering en wijst als volgt op de schade van varkensvlees:

"Ik  ging  voor  behandeling  naar  de  boerderij  van  een  boerengezin.  De  vader  leed  aan

heupgewrichtsontsteking en leverziekte, de moeder had spataderen en eczeem op haar benen,

en de dochters van de familie leden aan hartfalen, reuma en bronchitis. Eén van haar zoons had

last  van  varkenshaar,  hoewel  zij  het  gezondst  was.  Een  van  hen klaagde  over  hartfalen  en

bloedpuisten.

Ik besefte dat  hun ziekte veroorzaakt werd door het eten van varkensvlees.  Op mijn advies

stopten ze met het eten van varkensvlees en herstelden ze van de meeste van hun ziekten. Nu,

225 De Heilige Koran, Al-Baqarah (De Koe) 2/219.
226 De Heilige Koran, Al-Baqarah (De Koe) 2/173.
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in  de  weilanden  rond  die  boerderijen,  verspreiden  zich  kleine  kuddes  schapen,  net  als  in

islamitische landen. "

Sommigen denken dat het een zonde is om de naam van het varken uit te spreken.  Sommigen

behandelen het varken als een vervloekt dier. Noch is het varken een vervloekt dier, noch is het

een zonde om de naam van een varken te noemen. Zoals alle geschapen wezens zit er veel

wijsheid in het creëren van het varken. Het is onze plicht om het vlees van dat dier niet te eten.

Savorin,  een  van  de Franse  filosofen,  hecht  veel  belang  aan  dit  effect  van  voeding  op  het

temperament en zei: "Vertel me wat je eet en ik zal je vertellen wat je bent."

Onze Almachtige Heer heeft veel voedsel voor ons gecreëerd. Hij verbood het eten en drinken

van bepaalde schadelijke dingen omdat Hij oneindig mededogen en genade heeft. 

Ook dit verbod bevat vele wijsheden. Wij zullen slechts een aantal ervan behandelen:

Het vetgehalte in varkensvlees is zeer hoog. Vet bevat tweemaal zoveel calorieën vergeleken

met koolhydraten en eiwitten en wordt onmiddellijk opgeslagen en slechts met grote moeite

weer afgebroken.  Daarnaast blijkt  het cholesterolgehalte van varkensvlees hoog te zijn.  Het

menselijk  lichaam  heeft  cholesterol  nodig  voor  de  aanmaak  van  celmembranen  en  voor

vettransport,  maar te veel cholesterol veroorzaakt weer afzetting op de bloedvatwanden en

bevordert toenemende vernauwing van de slagaders.

Daarnaast  bevat  varkensvlees tumor bevorderende stoffen die  als  oncogenen,  endobionten,

siphonospora en polymorfa beschreven worden. Het bevat ook virussen die zich meestal in onze

longen vestigen en grijpen hun kans tijdens een verzwakte periode van ons immuunsysteem. Dit

kan leiden tot chronische verkoudheden. 

Een  voorbeeld  van  een  gevaarlijke  en  besmettelijke  ziekte  is  trichinose.  Deze  ziekte  wordt

veroorzaakt  door  een  parasiet  welke  ‘trichine’  wordt  genoemd.  Meestal  raken  varkens

geïnfecteerd met deze ziekte door het eten van muizen met trichine. Echter resulteert trichine

bij varkens niet tot een gevaarlijke ziekte. Daarentegen veroorzaakt het bij de mens een zeer

gevaarlijke en dodelijke ziekte.

Allah heeft voor ons verschillende soorten voedsel geschapen. Daarbij verbiedt Hij het nuttigen

van bepaalde soorten voedsel en drank. De verboden en geboden zijn slechts bedoeld voor de

bestwil van de mens zelf en zijn makkelijk uitvoerbaar voor iedereen. Allah is de Bezitter van

eindeloze genadigheid en belaadt Zijn onderdanen niet met een last die zij niet kunnen dragen.

Zoals een ontwerper van een machine weet wat goed en wat slecht is  voor die machine en

onder welke omstandigheden deze optimaal  functioneert,  zo ook weet  de Schepper van de

mens wat het beste is voor hem en zijn functioneren. Aangezien Hij zegt dat varkensvlees onrein

en verboden is, is het consumeren ervan zowel slecht voor ons lichaam als voor onze geest.
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Het menselijk lichaam is een perfect kunstwerk gemaakt door de Almachtige God. Natuurlijk

weet de maker welk eten en drinken schadelijk of gunstig is voor het lichaam. Aangezien Allah

de Almachtige varkensvlees verboden heeft gemaakt, is het onze plicht om dat vlees niet te

eten.

Tenslotte zijn er talloze wetenschappelijke bronnen die dit onderwerp behandelen. Voor meer

informatie raden we onze lezers aan om zelf op zoek te gaan en kritisch te reflecteren over de

grote verscheidenheid aan nadelen bij het eten van varkensvlees. Om men op weg te helpen zijn

er een aantal bronnen in de voetnoot beschikbaar gesteld die men hierover kan raadplegen.227

68. Waarom mogen Moslims geen alcohol drinken?

Alcoholische dranken en verdovende middelen zijn schadelijke middelen die totaal tegenstrijdig

zijn met de menselijke natuur. De wezenlijke staat van de mens is dat hij nuchter en alert is. Het

is onacceptabel dat men de controle over zichzelf verliest en vervolgens suf en lui wordt. Het

verliezen van nuchterheid resulteert over het algemeen in afdwaling van het pad der waarheid.

Alle zaken met betrekking tot deze wereld en het hiernamaals kunnen alleen via het verstand

verwezenlijkt  worden.  Dit  is  niet  mogelijk  voor  degenen  die  het  gebruik  van  verdovende

middelen als iets gewoons beschouwen.

Daarnaast  maakt  de  mens  ongelofelijke  fouten  wanneer  de  mentale  capaciteiten  verloren

geraken. Net zoals  benzine die met slechts een klein vonkje ontvlamt, wordt zo makkelijk het

kwade aangewakkerd in het verstand en in het hart van iemand die verslaafd is aan alcohol. Met

alcohol creëert de duivel haat en vijandigheid tussen mensen en zet hij hen tegen elkaar op. Het

meest gevaarlijke aspect is het gestimuleerd worden om te engageren in immoreel gedrag. Er

zijn genoeg gevallen bekend in de wereld waarbij  mensen zware fouten begaan wanneer zij

dronken zijn zoals overspel, geweld, ongewenste zwangerschappen, (zelf)moord, etc.

Een  verspreid  alcoholcultuur vormt  een  groot  kwaad  voor  zowel  het  individu  als  voor  de

maatschappij. Enerzijds schaadt het de mentale capaciteiten en kan een oorzaak vormen voor

verschillende soorten ziektes. Anderzijds leiden al deze bovenstaande gevolgen bijvoorbeeld tot

het uiteenvallen van gezinnen wat op zijn beurt een nadelig psychologisch invloed heeft op de

volgende generaties.  

Eerder is er vermelding gemaakt dat de mensen met taqwa (godsvrees) het meest geliefd zijn

door  Allah.  Bovengenoemde  zaken voorkomen  dat  mensen  Allah  gedenken,  het  gebed

verrichten en andere vormen van aanbidding uitvoeren. Het koppelt hen los van zowel deze

wereld als van het hiernamaals. 

“O jullie die geloven! Voorwaar, (alle) bedwelmende middelen, het gokken, de afgodsbeelden

en de lotspijlen zijn slechts onreinheden die tot het werk van de Satan behoren. Vermijd deze

227 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Centers for Disease Control and Prevention, World Health 
Organization, NutritionFacts.org, Cure4Life.eu.
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(zaken) dus. Hopelijk zullen jullie welslagen. En hij (Satan) wil slechts vijandigheid en haat

zaaien (door jullie tegen elkaar op te zetten) met behulp van bedwelmende middelen en het

gokken. (Op die manier houdt hij jullie ‘zoet’) en weerhoudt hij jullie niet alleen om Allah te

gedenken "maar ook om het gebed te verrichten. Weten jullie dan nooit van ophouden?”228

 De boodschapper van Allah zei: “Drink nooit alcoholische drank, want het is de moeder(bron)

van alle kwaad."229 

“Indien een grote hoeveelheid van iets dronken maakt,  dan is ook een kleine hoeveelheid

daarvan verboden."230

Om deze redenen zou niemand zich moeten laten bedriegen door degenen die zeggen: “Drinken

is  niet erg, zolang je maar stopt voordat je dronken wordt.” De maatstaf in  de islam is erg

duidelijk: als het vele van een middel je dronken maakt, dan is het weinige ervan ook verboden .

Velen zijn onwetend van het feit dat zelfs de Bijbel de consumptie van alcohol verbiedt:

“De wijn is  een spotter, de sterke drank is woelachtig; al  wie daarin dwaalt,  zal  niet  wijs

zijn.”231

“En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest.”232

Door de wegen die naar zonden leiden te blokkeren, streeft de islam ernaar om het kwade op de

beste manier te doen vermijden. De religie negeert theoretische oplossingen die in de praktijk

niet werken. Het islamitische geloof stelt met wijsheid verboden vast.  Deze situatie laat zien

hoe  zeer  de  islam  de  mens  waardeert  en  hem  met  oneindig  mededogen  en  genadigheid

omhelst. Waarom zou een mens begrenzingen geven aan degene waarvan hij of zij van houdt

tenzij het uit bescherming is die voortvloeit uit zijn of haar liefde voor die persoon? Allah wil uit

liefde voor de mens hem beschermen met Zijn regelgeving van kwaadheid en immoraliteit.

69. Waarom is rente haram (verboden)?

Ondanks het feit dat rente, gebaseerd op het principe van het onvoorwaardelijk verwerven van

bezit, ogenschijnlijk een nuttig en handig middel voor de mens lijkt, is het in werkelijkheid niets

anders  dan  een  uitbuiting  van  de  moeilijke  omstandigheden  waarin  sommige  mensen  zich

bevinden en derhalve een grote schending van de rechten van de dienaren van Allah. Het is een

kwaadaardige  tumor  die  de economie van  binnenuit  kapot  maakt  en die  morele  gevoelens

uitdooft. Het  heeft als gevolg dat rijken meer rijkdom vergaren en dat de behoeftigen verder

worden uitgeknepen. Op deze wijze worden tussen de verschillende lagen van de samenleving

diepe kloven tot stand gebracht en in stand gehouden. Zoals beroemde economen het aangeven

228 De Heilige Koran, Al-Ma'idah (De Tafel) 5/90-91.
229 Hadith, Sunan Ibn Mace, Ashriba 1.
230 Hadith, Sunan Aboe Dawoed, Ashriba 5/3861; Hadith, Sunan al-Tirmidhi, Ashriba 3/1865.
231 Spreuken, 20/1.
232 Efeziërs, 5/18.
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zijn  de  maatschappijen  die  in  economisch  opzicht  het  beste  functioneren  juist  de

maatschappijen die de inflatie en het rentepercentage tot nul hebben teruggebracht. 

Bovendien brengt rente veel ander kwaad met zich mee, zoals het kunstmatig verhogen van

prijzen, het smoren van morele gevoelens (zoals onzelfzuchtigheid, samenwerking, solidariteit,

liefde, genadigheid en mededogen), het stimuleren van egoïsme en profitariaat om zo tegen

elke prijs de macht te verwerven.

Daarnaast  weerhoudt  rente  de  mens  ervan  om  te  werken  en  te  produceren.  Degenen  die

gewend raken om geld te verdienen door rente te innen, verlaten de gebruikelijke manieren van

geld verdienen zoals landbouw en handel. Wat overblijft is het vergaren van geld door middel

van geld, hetgeen een schadelijke situatie creëert ten koste van de productiviteit. 

Geld  verdienen  door  middel  van  rentenieren,  is  in  het  nadeel  van  individuen  en  van  de

maatschappij.  Al  bevalt  het  innen door  middel  van  rente  sommigen  mensen wel,  op  lange

termijn is het eveneens in hun nadeel omdat rente de relaties tussen arbeid en kapitaal in een

samenleving verstoort en het tenslotte kapot maakt. In de Koran verkondigt Allah dat Hij en Zijn

boodschapper de oorlog verklaren aan degenen die zich inlaten met rente.233 In een ander vers

staat:

“O, jullie die geloven. Vrees Allah en geef op wat er van (het vragen van) van rente overblijft,

als jullie ware gelovigen zijn!”234

Volgens profeet Mohammed (v.z.m.h) vormen de inkomsten die door middel van rente worden

vergaard, het meest kwade van alle vormen van inkomsten. Om zijn volgelingen te behoeden

voor deze grote zonde heeft de boodschapper van Allah, degenen vervloekt die rente innen of

betalen en die contracten  op rentebasis voorbereiden of daarvoor als getuigen optreden.  De

profeet zegt hierover  dat zij allemaal gelijk zijn in zonden.235 De vloek van de leermeester ten

aanzien van iedereen die helpt bij het innen van rente, heeft als doel het op de meest duidelijke

wijze uitdrukken dat er in een islamitische maatschappij totaal geen plaats is voor rente op wat

voor wijze dan ook. 

Tot slot is het verkeerd om te denken dat een rentevrije economie tegenwoordig niet mogelijk

is. Een rentevrije economie is wel degelijk denkbaar en mogelijk. Er zijn immers maatschappijen

die dit hebben gerealiseerd. De islam heeft rente strikt verboden en heeft in plaats daarvan

aangeraden om in partnerverband te werken en zo het kapitaal te vermeerderen. Deze methode

is in het voordeel van iedereen. Aan de andere kant heeft de islam economische stabiliteit en

orde in de samenleving gebracht door de verplichte aalmoes (de zakaat) te gebieden en de niet-

verplichte aalmoes (sadaqah) aan te moedigen.

233 De Heilige Koran, Al-Baqarah (De Koe) 2/279.
234 De Heilige Koran, Al-Baqarah (De Koe) 2/278.
235 Hadith, Sahieh Moeslim, Musakat 105-106.
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70. Wat is de Sharia?

Sharia is het Arabische woord voor de wet van Allah en betekent letterlijk 'weg naar de bron'.

Uw medemens geen onrecht doen, altijd eerlijk zijn, niet gokken, geen varkensvlees eten en

goed zijn voor uw ouders zijn allemaal voorbeelden uit de islamitische wetgeving oftewel de

Sharia.

De Sharia bevat zowel de geboden als de verboden van de islam.

Veel  mensen hebben  een negatief  beeld  van  de  Sharia.  Een  beeld  waarin  handen  worden

afgehakt en de doodstraf wordt uitgedeeld. We kunnen de mensen niet volledig kwalijk nemen

over  hun manier  van  denken.  Want  dit  is  het  beeld  dat  voornamelijk  de  media  de wereld

hebben ingestuurd.

Eerst en vooral willen we iets duidelijk maken. De reden dat zware misdaden zware gevolgen

hebben in de Sharia, is om het plegen van die misdaden te voorkomen en/of zo veel mogelijk te

minimaliseren. De straffen die worden gegeven als men berooft, moorden pleegt, aan overspel

doet enzovoort is enkel en alleen maar in het voordeel van de maatschappij. De Sharia zorgt

voor  gerechtigheid  onder  de  mensen.  Niemand  wil  samenleven  met  dieven,  moordenaars,

pedofielen  enzovoort.  Hoe  veilig  voelen  we  ons  in  een  maatschappij  waarin  criminelen  vrij

kunnen rondlopen?

Volgens  de Sharia  heeft enkel  de  staat  de autoriteit  om misdadigers  te  bestraffen. Mensen

mogen dit niet zomaar zelf doen. Indien men toch besluit om het in eigen handen te nemen,

begaan ze zelf een grote fout.

Hoe gaat dat dan in zijn werk? Eerst en vooral neemt de staat een aantal maatregelen vooraleer

ze iemand vervolgen en straffen. Als iemand bijvoorbeeld steelt omdat hij arm is en geen geld

heeft voor eten,  wordt  deze persoon niet  zomaar beoordeeld en  gestraft.  Eerst  worden de

nodige voorzorgsmaatregelen genomen. In dit geval zorgt men ervoor dat deze persoon van zijn

basisbehoeften wordt voorzien zodat hij niet meer hoeft te stelen om te overleven. Men kijkt

dus ook met welke motief de mensen misdrijven plegen. Wordt ondanks deze maatregelen toch

nog diefstal gepleegd en zijn daarbij 4 getuigen betrokken, dan wordt hij alsnog vervolgd en

gestraft.

Bovenstaande voorbeeld is slechts één voorbeeld van hoe gerechtigheid wordt geschied volgens

de islamitische wetgeving.  Zoals men kan zien,  is  het verplicht om zeer kritisch,  nauwkeurig

maar ook voorzichtig te werk te gaan zodat men niet onrechtvaardig handelt.

Tenslotte, de Sharia is de meest magnifieke wetgeving die alle geboden en verboden van Allah

bevat. Het is de enige wetgeving die absolute rechtvaardigheid en wijsheid biedt aan de mens.

Daarnaast is de Sharia geldig tot de Dag des Oordeels. De wetten die door mensen zijn opgesteld

worden oud en moeten elke 50 à 100 jaar - soms eerder - gewijzigd worden. Dit geldt dus niet

voor de wetten van Allah.
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71. Waarom richten Moslims zich naar de Ka’aba als ze bidden?

Qibla  betekent  in  het  Arabisch  ‘richting’.  Tijdens  het  bidden  oriënteren  Moslims  zich  in  de

richting van de Ka’aba236. Dit is waar de Moslims zich naar toe richten. Zeventien maanden lang

na de emigratie naar Medina, bad profeet Mohammed (vrede zij met hem) richting de Al-Aqsa

moskee in Jeruzalem, Palestina.  Deze richting werd later door Allah door de volgende soera

(hoofdstuk uit de Koran) veranderd naar de Ka’aba.

“Waarlijk! Wij hebben gezien dat jij je

gezicht naar de hemel toekeerde. Zeker, Wij zullen je tot een gebedsrichting laten keren waar

je tevreden over bent, richt je gezicht dus in de richting van de Masdjied Al-Haram. En waar

jullie je ook bevinden, wendt jullie gezichten in die richting (…)”237

Het is een verplichting om in de richting van de Ka’aba te bidden. Als er niet richting de Ka’aba

wordt gebeden en/of wanneer iemand zich tijdens het gebed afwendt van de Ka’aba, wordt het

gebed ongeldig. Wanneer men niet exact weet in welke richting hij moet bidden, dan dient hij

dit eerst te onderzoeken (zuidoostelijke oriëntatie voor de Europese landen). Indien hij ondanks

zijn onderzoek toch fout is qua richting, is het gebed nog altijd geldig omdat hij alle middelen

heeft toegepast en het maximale eruit heeft proberen te halen om de richting te vinden.

Wanneer een moslim tijdens zijn smeekbeden en daden zich tot Allah richt, toont hij aan dat hij

de tevredenheid van Allah wil bereiken. Zo ook behoort men zich tijdens sommige daden zich

van de Ka’aba af te keren; bijvoorbeeld het doen van je behoefte op het toilet. Wanneer iemand

wordt begraven, dient zijn lichaam ook tot de Ka’aba gericht te zijn. Dit dient ook te gebeuren

wanneer een dier geslacht wordt. 

Eén van de belangrijkste redenen dat er maar één Qibla (richting) is, is de éénheid onder de

Moslims.  Eén  Qibla  zorgt  ervoor  dat  de onderlinge  onenigheid  opgeheven wordt  en  dat  in

236 Ka’aba is het centrale heiligdom van de islam en het staat in de Grote Moskee in het bedevaartsoord Mekka.
237 De Heilige Koran, Al-Baqarah (De Koe) 2/144.
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samenhorigheid smeekbeden verricht kunnen worden. Om deze reden is een Qibla aangewezen

en is het verplicht dat hier rekening mee gehouden wordt.

72. Is jihad een radicalisering? 

De letterlijke betekenis van jihad is ‘’inspanning voor god’’ en dat kan betekenen om als goed

gelovige moslim te leven, maar ook de strijd voeren om de islam te verdedigen. 

“O, jullie die geloven! Zal ik jullie naar een zaak leiden die jullie van een pijnlijke bestraffing zal

redden? (Het is) Dat jullie in Allah en Zijn Boodschapper geloven, en dat jullie hard streven en

vechten voor de Zaak van Allah, met jullie rijkdom en jullie leven, dat is beter voor jullie, als

jullie het wisten!”238

Aan de hand van deze vers is te zien dat het begrip jihad allerlei handelingen omvat die ertoe

leiden om het paradijs te verdienen, zowel voor jezelf als je medemens. Jihad staat dus absoluut

niet voor het vermoorden van mensen en ervan uitgaan dat ze naar de hel gaan, maar juist het

ego van jezelf en de ego’s van de medemensen te redden van de hel. Met het volgende bevel

heeft Allah via profeet Mohammed (vrede zij met hem) alle mensen opgeroepen tot vrede.

“Er is geen dwang in de godsdienst (…)”239

“(…) En de verzoening is beter (…)”240

Nadat de profeet met heel veel geduld zich sterk heeft gemaakt tegen alle soorten folteringen

en  pesterijen  van  de  mensen  die  zich  niet  aan  dit  bevel  hielden,  heeft  hij  uiteindelijk  ter

zelfverdediging toestemming gekregen om strijd te voeren tegen hen.

Jihad is niet alleen strijden ten tijde van oorlog, maar ook strijden om mensen te helpen, kennis

over te brengen en je verzetten tegen alle soorten wreedheid.  Leven om een voorbeeld te

kunnen zijn voor de medemensen en zowel materieel als spiritueel gezien behulpzaam zijn ten

opzichte van iedereen, is een belangrijke manier van  jihad. Eerbied aan de ouderen tonen en

genadigheid aan de jongeren is ook een belangrijke vorm hiervan. Maar de allerbelangrijkste en

grootste vorm van jihad is strijden tegen onwetendheid. Een ander voorbeeld is een deel van je

eigendom spenderen ten tijde van vrede voor de toekomst van de mens (het eeuwige leven in

het hiernamaals). 

In  de  media  wordt  bewust  het  woord  jihad gebruikt  voor  terrorisme,  wat  zoals  hierboven

uitgelegd totaal geen verband heeft met elkaar. 

Zoals in deze vers is vermeld kan een moslim in geen enkel geval een mens doden.  Dit wordt

vermeld in de Koran. 

238 De Heilige Koran, As-Saff (De Gelederen) 61/10-11.
239 De Heilige Koran, Al-Baqarah (De Koe) 2/256.
240 De Heilige Koran, An-Nisa (De Vrouwen) 4/128.
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De Almachtige God zegt in de koran:

“`…Wie een ziel doodt — niet als vergelding voor een ziel of het verderf zaaien op aarde — het

is alsof hij alle mensen doodde en dat voor wie iemand laat leven, het is alsof hij alle mensen 

deed leven.”241

Samenvattend kunnen we zeggen dat er geen radicalisering is in de islam, dus een moslim kan in

geen enkele geval radicaal zijn. 

73. Wat is shirk (afgoderij, deelgenoot toekennen aan Allah)?

Shirk betekent  ‘deelgenoot  toekennen  aan  Allah’  en  is  het  tegenovergestelde  van  Tawhied

(Eenheid van Allah). Het is de grootste zonde in de islam. 

“En (gedenk) toen Loeqman tegen zijn zoon zei toen hij hem goede raad gaf: “O mijn zoon!

Verenig geen anderen in de aanbidding met Allah. Waarlijk! Het verenigen van anderen in de

aanbidding van Allah is zeker een grote fout.”242

“Waarlijk,  Allah  vergeeft  het  niet  als  er  met  Hem  deelgenoten  worden  aanbeden,  maar

daarnaast vergeeft Hij wat Hij wil, en iedereen die Allah deelgenoten toekent, heeft zeker een

afschuwelijke zonde begaan.”243

Hierbij kunnen we en paar voorbeelden van shirk geven:

Het aanbidden van hemelse creaties zoals de zon, de maan de sterren en de natuur. 

Een tweede soort  shirk houdt in dat er wel in Allah wordt geloofd, maar dat er met andere

dingen een deelgenoot aan Hem wordt toegekend. Er wordt dus geloofd dat andere creaties ook

goddelijk zijn en goddelijke kenmerken hebben. De Drievuldigheid, die in het christendom is

ontstaan, is een voorbeeld hiervan. Want zij noemen profeet Jezus zoon en geloven dat de zoon

en heilige geest net als Allah Almachtig en Alwetend zijn. 

Een  derde  soort  shirk wordt  de  Schepper  van  de  werelden  als  één  geaccepteerd,  maar

tegelijkertijd worden ook andere dingen zoals beelden aanbeden -zijnde als bemiddelaars- om

dichter tot Allah te komen. Echter het aanbidden van deze beelden brengt de mens noch goeds

noch slechts. Boeddhisten zijn de laagste en meest vernederende soort van  shirk. Tijdens de

opkomst van de islam was dit soort shirk over de hele wereld verspreid. 

Allah heeft in de Koran iedere vorm van  shirk ten strengste verboden. In het  bijzonder het

aanbidden van beelden, planeten, krachten van de natuur, veel godendom en de Drievuldigheid

in het christendom. De Koran heeft de eenheid aan de mens gepredikt.

241 De Heilige Koran, Al-Ma'idah (De Tafel) 6/32
242 De Heilige Koran, Luqman (Luqman) 31/13.
243 De Heilige Koran, An-Nisa (De Vrouwen) 4/48.
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74. Zijn er dierenrechten in de islam?

De islam hecht veel waarde aan nobele omgangsvormen, heeft het goede voorgeschreven voor

iedereen en allemaal, eveneens in de relatie met dieren.

Vele Moslims en niet-Moslims zullen waarschijnlijk verbaasd zijn als ze ondervinden in welke

mate de islam belang hecht jegens dieren en aanspoort tot het goed behandelen ervan.

Binnen de islam bestaan er regels die de rechten van de dieren tot uitdrukking brengen. Men

mag hen geen pijn doen, hen niet zwaar beladen, hen niet slaan, hen niet uithongeren of van

dorst laten omkomen.

Er zijn in de Koran hoofdstukken vernoemt naar dieren, bijvoorbeeld hoofdstuk de koe, de bij,

de olifanten, de spin en de mier om zo het belang van dieren aan te geven zonder de moeite

nemen om te wijzen naar de vele verzen waar dieren worden genoemd.

In een overlevering van Aboe Hurayrah zegt de profeet (vrede zij met hem); “Er was een man

die op pad was in de Sahara tot het moment hem bereikte dat hij heel erg dorst had. Hij

besloot om in een put te dalen om het water te bereiken en te drinken. Toen hij  zichzelf

omhoog waande, merkte hij een hond op die dorst had. De man zei: ‘Deze hond bevindt zich

in een situatie waar ik ook in was.’  Waarop hij de dorst van de hond leste en Allah hem zijn

zondes vergaf.” De mensen zeiden: ‘O profeet, is er een beloning met betrekking tot dieren?’

De profeet knikte hierop ja.244

Een tijdperk waarin bijna alle maatschappijen dieren geen rechten toekenden en als niets anders

dan vuil werden aangezien.

De islam heeft zodoende de opvatting en standpunt jegens dieren destijds een andere wending

gegeven  en  derhalve  werd  de  positie  van  dieren  verbeterd  en  werden  aan  dieren  rechten

toegekend.

In een andere overlevering wordt verteld dat een prostituee door Allah vergeven werd voor haar

daden omdat zij een dorstige hond van de dood heeft gered door het te drinken te geven. 245

Omwille van deze vergiffenis heeft de prostituee haar slechte daden verlaten en werd een goede

dienaar van God.

Een Hadith zegt het volgende: ‘Een vrouw heeft een kat laten verhongeren waarop deze dood

ging. Door deze daad kwam de vrouw in de hel terecht.’246

Zoals blijkt heeft de islam niet alleen de mensenrechten vastgelegd maar ook de dierenrechten.

244 Hadith, Bukhari en Moeslim.
245 Hadith, Bukhari en Moeslim.
246 Hadith, Bukhari, bed’u’l-halk 17.
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75. Gaan andersgelovigen en atheïsten ook naar de hemel volgens de 

islam?

De islam, die de rechten van de niet-gelovigen op deze wereld garandeert, resulteert niet 

automatisch in het recht tot het betreden van het paradijs. Echter de sleutel tot het paradijs is 

de geloofsbetuiging. Iemands positie in het paradijs is gebaseerd op de geloofsbelijdenis. In dit 

opzicht kan iemand zonder de geloofsbetuiging het paradijs niet betreden. 

“Waarlijk, de (geaccepteerde) godsdienst bij Allah is de islam.”247

“En wie er een andere godsdienst dan de islam zoekt, zal nooit geaccepteerd worden en in het

hiernamaals zal hij één van de verliezers (in de hel) zijn.”248 

Uit deze verzen begrijpen we dat je moslim moet zijn om het paradijs te mogen betreden.

Volgens Imam-ı Al Ghazali (grote islamgeleerde) zijn mensen, die de islam niet gehoord of aan

wie de boodschap van de islam foutief overgedragen werd, mogelijk vrijgesteld van de hel.249 

Allah weet het beste. Allah is absoluut rechtvaardig en Hij doet geen onrecht aan. Hij voorziet

elk individu met hetgeen waar eenieder recht op heeft.

76. Wat moet men doen om moslim te worden?

De islam stelt weinig voorwaarden aan een niet-moslim om moslim te worden. Door slechts de

sjahada  uit te spreken, getuig je van het geloof in Allah en de profeet schap van Mohammed

(vrede zij met hem). De sjahada dien je overigens wel met volledige overtuiging en begrip van de

betekenis uit te spreken. Je moet je afkeren van alle andere religies dan islam en met heel je

hart in de eenheid van Allah geloven.

De zes pilaren van het geloof zijn:

1. Geloof in de eenheid van Allah.

2. Geloof in alle profeten.

3. Geloof in de originele Heilige Boeken (Koran, Bijbel, Thora en Psalmen; en de teksten die niet

herschreven zijn door de mens).

4. Geloof in de engelen.

5. Geloof in het hiernamaals.

247 De Heilige Koran, Ali-Imraan (Imrans Mensen) 3/19.
248 De Heilige Koran, Ali-Imraan (Imrans Mensen) 3/85.
249 Imam Al Ghazali, Tolerantie van islam, vertaler: Süleyman Uludağ, 60-61.
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6. Geloof in de lotsbestemming (Allah Zijn alwetendheid, Allah Zijn wil, Allah Zijn schepping,

Allah Zijn toestemming)

Degenen  die  moslim  willen  worden,  moeten  eerst  zeggen:  "Er  is  geen  god  dan  Allah,

Mohammed is de boodschapper van Allah", en moeten zich afkeren van alle religies behalve de

islam en moeten met heel hun hart in de eenheid van Allah geloven.

Omdat de islam de enige religie is die door Allah wordt geaccepteerd, staat er in de Koran:

“Waarlijk, de (geaccepteerde) godsdienst bij Allah is de islam.”250 

"En wie er een andere godsdienst dan de islam zoekt, het zal nooit van hen geaccepteerd

worden en in het hiernamaals zal hij één van de verliezers (in de hel) zijn."251

Wanneer hij de sjahada uitspreekt, treedt hij toe tot de religie van de islam en worden al zijn

zonden, behalve het schenden van andermans rechten, vergeven.

 “Behalve degenen die berouw hebben en geloven en goede daden verrichten. Voor diegenen

zal Allah hun zonden in goede daden veranderen, en Allah is Vergevingsgezind, Genadevol.”252

Als iemand zich bekeert tot de islam is het niet verplicht om zijn naam te veranderen indien de

naam geen slechte betekenis heeft.

En ook besneden worden is geen verplichting voor een man die wilt bekeren tot de islam.

77. Blijf je moslim als je zondigt?

Iemand die gelooft in de zes pilaren van het geloof blijft moslim totdat hij één van deze pilaren

ontkent. Zonden zorgen er niet voor dat iemand geen moslim meer is. Als een persoon gelooft in

de zes pilaren van het geloof, maar geboden en verboden van de islam niet praktiseert, dan is

deze persoon een zondigende moslim. 

Bijvoorbeeld als een moslima accepteert dat versluiering verplicht is in de islam maar het niet

praktiseert, maakt dat van haar een zondigende moslima. Als een moslim aanvaardt dat alcohol

verboden is maar toch het benuttigt blijft hij of zij  een moslim. Hij of zij  is dan wel aan het

zondigen. Deze logica geldt ook voor het eten van varkensvlees.

250 De Heilige Koran, Ali-Imraan (Imrans Mensen) 3/19.

251 De Heilige Koran, Ali-Imraan (Imrans Mensen) 3/85.
252 De Heilige Koran, Al-Furqan (Het Reddind) 25/70.
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78. Wat zijn de vijf verplichtingen van de islam?

Het geloof in de islam steunt op vijf zuilen. Ieder moslim en bekeerling moet zich houden aan

deze vijf pilaren. Deze vormen de grondslag van de islamitische beleving en wetgeving. De vijf

zuilen zijn:

De Geloofsbelijdenis (As-Sjahada)

Het geloof in de islam begint met het getuigen dat niets of niemand waardig is om aanbeden te

worden behalve Allah en dat Mohammed (vrede zij met Hem) en alle profeten van Adem tot

Mohammed Zijn dienaar en boodschapper zijn. Dit wordt in de islam de sjahada genoemd en

gaat als volgt:  

“Ik  getuig  dat  er  geen  God  is  behalve  Allah  en  ik  getuig  dat  Mohammed  de  dienaar  en

boodschapper is van Allah.”

Natuurlijk  heeft het uitspreken van deze getuigenis alleen geen waarde. Men moet het ook

geloven en accepteren met het hart. De geloofsbetuigenis wordt door moslims vaak opgezegd

tijdens gebeden en bijeenkomsten. Voor iemand die zich bekeert tot de Islam is het uitspreken

van de sjahada een speciaal moment omdat zo bezegeld wordt dat die persoon tot de Islam

treedt.

Het gebed (As-Salaah)

Vijfmaal per dag worden er op specifieke tijden gebeden verricht als een verplichting naar Allah

toe. Deze versterken het geloof in Allah en inspireren individuen in het ontwikkelen van een

hogere moraliteit.  Ze zuiveren het hart  en helpen iemand om niet toe te geven aan allerlei

verleidingen.  Naast  deze  dagelijkse  gebeden  is  er  een  wekelijks  vrijdaggebed  en  zijn  er  2-

jaarlijkse feestgebeden die gezamenlijk verricht horen te worden.

“(…) Voorwaar, het gebed weerhoudt van onzedelijkheid en "slecht (gedrag). Het gedenken

van Allah is groter. En Allah weet wat jullie bedrijven.”253 

Er zijn heel veel verleidingen op de wereld die naar onzedelijk gedrag leiden. Daarom is het

belangrijk, vooral in het huidige tijdperk waar handelingen die leiden naar onzedelijk gedrag

makkelijk en toegankelijk zijn, om op verschillende tijdstippen over de dag verspreid Allah te

herdenken. Door een voortdurend bewustzijn van Allah zal een mens minder geneigd zijn om te

zondigen. Bovendien zorgt het voor een dagelijkse directe band met je Schepper. 

Iedere moslim die de pubertijd heeft bereikt is verplicht om te bidden. 

Het vasten tijdens de maand Ramadan (Sawm Al-Ramadan)

253 De Heilige Koran, Al-Ankabut (De Spin) 29/45.
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Tijdens  de  maand  Ramadan  onthouden  de  Moslims  zich  van  fajr  (de  dageraad  ruim  vóór

zonsopkomst) tot zonsondergang van eten, drinken en geslachtsgemeenschap of bevrediging.

Tevens  dienen zij  er  extra  naar  te  streven om zich te  onthouden van  slechte  bedoelingen,

roddelen, liegen, begeerten etc. Dit gemeenschappelijk vasten moet het individu overtuigen van

het gevoel van liefde, oprechtheid, toewijding en geduld.

Armenbelasting (Az-Zakaat)

De armenbelasting is een jaarlijkse aalmoes van minimaal 2,5% op het spaargeld of een gedeelte

van waardevolle eigendommen, nadat voldaan is aan de eigen basisbehoeften en schulden. Dit

is afhankelijk van het soort eigendom. Bij goud, zilver of grondstoffen verschilt het percentage

van deze verplichte aalmoes. Dit is een godsdienstige plicht waarmee zowel het inkomen als de

eigenaar  wordt  gezuiverd.  Hij  wordt  gezuiverd  van  gierigheid  en  hebberigheid.  Het  wordt

gegeven  aan  hen  die  arm  of  behoeftig  zijn.  Tegelijkertijd  wekt  het  gevoelens  op  zoals

genadigheid en vrijgevigheid bij de gevers en bij de armen respect en gehoorzaamheid. Op deze

manier wordt de kloof tussen arm en rijk kleiner.

De bedevaart naar Mekka (Al-Hadj)

''... Het is Allah's recht over mensen dat degenen die in staat zijn om daarheen te gaan een

bedevaart te maken naar de Ka'aba...''254  

Hadj verwijdert alle zonden:

“Degene  die  de  Hadj  verricht  om  de  Tevredenheid  van  Allah  te  zoeken  en  daarin  geen

geslachtsgemeenschap heeft en geen zondigheid begaat, keert terug (van de Hadj) vrij van alle

zonden, net als de dag waarop hij geboren werd.”255 

De hadj  of  pelgrimstocht  naar  Mekka is  verplicht voor alle gezonde,  volwassen moslims die

welgesteld genoeg zijn. Voor mensen die om gezondheidsredenen niet kunnen gaan, of niet

genoeg geld hebben, is het dus geen verplichting.

79. Wat betekent Ahl-i Sunnah wal-Djamaa’ah en wat zijn de 

kenmerken?

Ahl-i Sunnah wal-Djamaa’ah betekent lieden van de soenna en de soenna (de handelingen van

de profeet) gemeenschap; degenen die verbonden zijn aan de  soenna van de profeet en zijn

metgezellen.256 Zij volgen hen in hun godsdienst en nemen hun methoden over.

De lieden van de  soenna zijn verenigd in de Koran en de  soenna en nemen de Koran en de

soenna als bron in plaats van de rede en wijken hier niet van af als gemeenschap. 

254 De Heilige Koran, Ali Imran (Imrans mensen), 3/97
255 De hadith staat vermeld in Sahih Bukharie (1521).
256 Ashab: Vrienden, metgezellen van de profeet, degenen die hem hebben ontmoet en zijn prediken hebben bijgewoond.
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De lieden van de soenna 'Ahl-i Sunnah' volgen de profeet in de soenna; 'Ahl-i Djamaa’ah' is de

gemachtigde gemeenschap die zijn metgezellen als rechtvaardig beschouwt en hun methoden

volgen in hun godsdienstbeleving, samen worden ze de ' Ahl-i Sunnah wal-Djamaa’ah' of lieden

van de soenna en soenna gemeenschap genoemd.

De term Ahl-i Sunnah is geen benaming die in de Koran of soenna voorkomt om de moslim te

definiëren.  Het  is  een  bepaling  die  moslims  zichzelf  hebben  aangemeten  om  zichzelf  van

degenen die niet de Islam volgen zoals door de profeet aangeleerd en beleefd werd. Het is ook

geen term die de profeet ons geleerd heeft. Toen volgelingen stelden dat zij 'aanhangers van de

metgezel Ali en Shīʿa zijn' reageerden moslims om hun eigen positie hiertegenover in te nemen:

'Als jullie zo zijn, zijn wij de gemeenschap van de soenna'. Dus ze stelden ‘als jullie Shīʿa zijn, dan

begeven wij ons tot de Islam die de profeet heeft beleefd en aangeleerd en zijn metgezellen en

aanhangers hebben gevolgd. De metgezel Ali was trouwens ook zo’.

Het  is  correcter  om  ons  zelf  te  identificeren  als  Moslim  in  plaats  van  Soenniet.  Er  zijn

verschillende percepties van de Islam. Als er gevraagd wordt ‘Wat voor een moslim ben je?’ dan

kan geantwoord worden met "Ik ben een  Soenniet/Ahl-i  Sunnah Moslim". Hiermee wordt de

Islam  bedoeld  zoals  de  profeet  heeft  beleefd  en  aangeleerd.  De  İslam  is  Ahl-i  Sunnah en

omgekeerd. Hoewel dit zo is, identificeren wij ons als Moslim.

Als de beginselen van de Soennieten gekend zijn, wordt duidelijk in welke opzichten de visie van

degenen die dit niet volgen verschilt. 

Indicaties van de Soennisme:

1. Allah bestaat en is geen ander god dan Allah.

2. Engelen bestaan.

3. Heilige boeken zijn waarachtig.

4. De Koran is het woord van Allah, het is geen schepsel.

5. Mohammed (v.z.m.h.) is de laatste profeet.

6. Het weder opstaan na de dood is waarachtig.

7. De hemel en hel zijn geschapen en zijn oneindig.

8. Geloven in het lot is één van de zes pijlers van het geloof.

9. Deugd en ondeugd zijn door Allah geschapen. De mens beschikt over een vrije wil. Hij is zelf

verantwoordelijk voor zijn zonden. 

10. Niets is verborgen voor Allah zijn kennis.
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11. Hadith257  en soenna258  zijn de bron van de Islam.

12. De metgezellen van de profeet ‘Sahaba259  zijn na de profeten de meest verhevenen onder

de mensen. 

13. De stromingen ‘madhhabs’ bestaan en zijn waarachtig.

14. Grote zonde begaan maakt iemand niet ongelovig maar maakt een zondaar.

15. Een zondaar die als moslim sterft, wordt in hel gestraft maar blijft er niet eeuwig in.

16. Mirakels van de profeten bestaan en zijn waarachtig.

17. Wonderen (karamat)260 van de heiligen bestaan en zijn waarachtig.

18. Bezichtiging van Allah vanuit de hemel is waarachtig en zal gebeuren.

19. De bemiddeling,261  de overgang,262  het oordeel263  en weegschaal264  in het Hiernamaals zijn

waarachtig.

20. De  hemel  is  een  beloning  en  de  hel  is  rechtvaardiging  (Bestraffing  in  de  hel  is  een

rechtvaardiging omwille van de zonden).

21. In het graf zijn de bevraging, de kwelling en zegening waarachtig. 

22. De Hemelvaart van de profeet Mohammed (v.z.m.h) is waarachtig.265 De Hemelvaart heeft

plaatsgevonden zowel met ziel als lichaam.

23. De voortekenen van het Einde des tijds (Apocalyps) bestaan.

24. De gebeden van levenden aan overledenen zijn waarachtig.

25. De rituele wassing bovenop een lederen ademende schoen is waarachtig.

26. Wie zegt dat hij moslim is, kan niet ongelovig genoemd worden.

27. Een huwelijk is niet geldig voor een bepaalde duur en/of voor een bepaald bedrag.

257 Hadith: Woorden en toespraken van de profeet Mohammed.
258 Soenna: Is alles wat de profeet Mohammed gedurende zijn hele leven zei en deed.
259 De Sahaba of metgezellen is de groep van personen die in de tijd van de profeet v.z.m.h. heeft geleefd. Een sahaba kende
of zag Mohammed (v.z.m.h.) persoonlijk en geloofde in zijn leer.
260 Karamat: Een wonder dat door een persoonlijkheid die geen profeet is, wordt bewerkstelligd.
261 De Bemiddeling (Shafa'a) is de autorisatie en toestemming van Allah, met zijn toestemming, voor enkele speciale mensen
zoals profeten die Hij heeft gekozen voor de vergeving van zondige mensen op de Dag des Oordeels.
262 De Overgang (As-Sirāt) is een brug die over de hel loopt, ieder mens moet over deze brug. Gelovigen passeren deze brug 
en ongelovigen vallen in het hellevuur.
263 Het Oordeel (al-Hisaab) is een begrip voor een dag waarop over alle mensen een oordeel geveld zal worden door Allah.
264 De goede en slechte daden zullen op de Weegschaal (al-Mizaan) gewogen worden per persoon.
265 De Heilige Koran, Al-isra (De-nachtreis), 17/1; An-Najm (De Sterren), 53/7-18.
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28. Allah is niet verbonden aan tijd en ruimte.

29. Alleen Allah kent de toekomst en kan dit kenbaar maken aan zijn profeten of heiligen.

30. De ziel is onsterfelijk. De zielen van gelovigen en niet gelovigen kunnen horen.

31. Het grafbezoek is toelaatbaar.

32. Enkel de intensiteit van het geloof verandert, het geloof zelf vermeerdert of vermindert niet.

33. Aboe  Bakr  (beste  vriend  van  profeet  Mohammed)  is  de  meest  verhevene  onder  de

metgezellen (Sahaba).  

80. Kunt u de verschillende stromingen in de Islam toelichten?

Ten tijde van de heilige profeet Mohammed (v.z.m.h) was er geen sprake van opinieverschillen

over het geloof. Als er een betwisting was, loste men dat simpelweg op door de profeet te

raadplegen.  Na  de  profeet  traden er  onenigheden op  ten  tijde  van de metgezellen  van de

profeet en hun tijdsgenoten. Met de tijd staken meer en meer onenigheden de kop op. Dit had

verschillende redenen:

a) Sommige woorden en zinnen die in het boek en in de soenna266 voorkwamen, werden op

verschillende manieren geïnterpreteerd.

b) De Hadith was niet volledig verspreid zoals de Heilige Koran

c) Letterlijke en figuurlijke interpretatie van de Heilige Koran en de Hadith

d) Invloed van de sociale en culturele omgeving

e) Hiernaast veroorzaakten nog andere factoren onenigheden en opinieverschillen.

Maar er was geen sprake van verschillende stromingen tot de tweede eeuw na de Islam. Tot die

tijd  bevonden  er  zich  in  elke  nederzetting  verscheidene  geleerden  die  de  vragen

beantwoordden. Maar hen werd geen bepaalde stroming toegeschreven.

De hoofdstromingen zijn principieel hetzelfde in de hoofdthema’s, geboden en verboden zonder

enig verschil. Deze hoofdstromingen houden elk dezelfde haram (verboden voor moslims) en

halal  (toegestaan  voor  moslims)  bepalingen  in.  Ze  zijn  alle  gelijk  in  de  toelichting  van  de

geloofsbetuiging. Er zijn slechts enkele afwijkende standpunten over de details van sommige

onderwerpen.

266 Voor de soennitische moslims zijn de Koran en de Soenna (alles wat de profeet Mohammed (v.z.m.h) gedurende zijn hele 
leven zei en deed) leidinggevend. 85 procent van de hedendaagse moslims behoren tot het Soennisme (Maturidi en Ash’ari 
qua geloof) en qua praktisering Hanafi, Shafii, Maliki en Hanbali wetscholen.
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De Soennitische stromingen van tegenwoordig zijn niet verdelend maar verenigend en hebben

een één makend rol gespeeld.

De Islamitische geschiedenis kent geen grote conflicten tussen de verschillende stromingen –

buiten een paar gevallen. De gevallen die worden voorgesteld als conflicten tussen verschillende

stromingen van de moslims hebben eigenlijk een politieke aard. Dit kan men ook opmerken als

men dergelijke hedendaagse gevallen nader bekijkt.

80  procent  van  de  hedendaagse  moslims  behoren  qua  credo  tot  het  Soennisme267 en  qua

praktisering tot de Hanafi, Shafii, Maliki en Hanbali wetscholen.268

Deze hoofdstromingen bieden een groot gemak aan de moslims. De Islam geleerden hebben

eeuwenlang islamitische onderwerpen tot  in  detail  onderzocht  en  gestaafd met de sterkste

argumenten  voorgesteld.  Hierbij  kwam  men  tot  afwijkende  standpunten  over  bepaalde

Islamitische  onderwerpen  die  verschilden  in  detail  maar  geen  afbreuk  deden  aan  het

hoofdzakelijke principe. Deze standpunten hebben de verschillende stromingen gevormd, die

hoofdzakelijk hetzelfde zijn maar enkel in detail verschillen.

Het vertrekpunt van deze hoofdstromingen inzake geloofsovertuiging en praktisering is de Koran

en de soenna. Men kan dus eender welk van deze volgen. Ze komen allen voort uit dezelfde

bronnen van de Islam en representeren de rijkdom ervan.

81. Slot 

Het uitgangspunt van dit boek is om via vragen en antwoorden de islam toe te lichten. 

Als  moslims  in  Europa  krijgen  we  vaak  dezelfde  vragen  over  ons  geloof.  Veel  mensen  zijn

nieuwsgierig naar dit geloof, die steeds meer mensen weet te boeien. In een reeks van vragen

en antwoorden proberen we op een samenvattende wijze belangrijke islamitische concepten, de

basisprincipes en de achtergrond van de islam uit te leggen. 

We hebben door middel van informatie uit de Koran bewezen dat de islam een religie van vrede

is. Discriminatie, onrecht, terrorisme, racisme en geweld zal nooit een plaats krijgen in de Islam

die  dit  nooit  heeft  goedgekeurd  en  nooit  zal  goedkeuren.  We  hopen  met  dit  boek  veel

vooroordelen over dit vreedzame geloof uit de weg geruimd te hebben.

Uiteraard  zijn  er  nog  heel  veel  onderwerpen die  niet  aan  bod zijn  gekomen.  We verwijzen

daarom ook naar de bronnen die geraadpleegd werden tijdens het schrijven van dit boek en

naar ons leidraad, de heilige Koran.

267 Imam Maturidi weerlegde de afwijkende standpunten in geloofsleer in Centraal Azië en Imam al Ash’ari deed hetzelfde in
Iraq. Tot de dag van vandaag worden deze twee imams gevolgd door de overgrote meerderheid van de soennitische 
moslims.
268 Onder de soennitische wetscholen (madhhabs) is het hanafisme de grootste. Het wordt wereldwijd gevolgd door 
ongeveer 45% van moslims. De drie andere Soennitische scholen zijn het sjafisme, malikisme en hanbalisme.
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Indien er nog vragen of onduidelijkheden zijn, kan men ons altijd bereiken via:

                                              E-mail: info@desleuteltothetantwoord.com

                                              Telefonnummer: +32484561096

Website: www.desleuteltothetantwoord.com

We danken iedereen die ons heeft geholpen bij het samenstellen en het publiceren van dit boek…
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