Islam: Meer dan een Religie!
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977
Alle aanhalingen uit de Koran werden betrokken van: http://members.ams.chello.nl/m.elfers/koran000.html
Vertaling en voetnoten door M.V.

De laatste twintig jaar leefden mijn vrouw en ik overzee in een overwegend islamitische natie. Wij
hebben honderden vrienden die moslim zijn. In het land waar we werken1 wordt “vrede” in de menselijke verhoudingen hoger geacht dan de waarheid zelf. Een lokale spreuk zegt: “Een leugen geneest beter dan de kwetsende waarheid”. Persoonlijk hoor ik liever “de kwetsende waarheid” dan
een leugen die oppervlakkig en slechts tijdelijk “geneest”.
Sinds 11 september 2001 is er veel over de islam geschreven; soms waar, soms vals. Wat vele moslims en niet-moslims niet beseffen is dat de islam niet een religie is in de zin waarop “religie” begrepen wordt in het Westen. Philip Hitti, wijlen de Libanees-Amerikaanse geleerde die bijna 50 jaar
doceerde aan de Princeton Universiteit, was een vooraanstaand expert in de geschiedenis van de
Arabieren en de islam. Een van zijn boeken bevat drie delen: islam als Religie, islam als Staat, en
islam als Cultuur. Of moslims er zich van bewust zijn of niet, de orthodoxe islam is een drievoudig
systeem - een religieus-politiek-culturele ideologie - met de bedoeling de wereld aan zich te onderwerpen.
Alhoewel de Koran (eig. Qur’an) zegt: “Er is geen dwang in de godsdienst” (2:256), beweren vele
Koran-specialisten dat, in zijn context, dit vers niets van doen heeft met het niet dwingen van nietmoslims om zich te onderwerpen aan de islam. Velen leren ook dat dit geen-dwang-vers werd afgeschaft (2:106)2 en vervangen door de latere en talrijke verzen die dingen zeggen zoals: “O profeet,
strijd tegen de ongelovigen en de huichelaars. En wees streng jegens hen. Hun tehuis is de hel en
deze is een boze bestemming” (9:73); “En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor God wordt. Maar als zij ophouden dan ziet God voorzeker hetgeen zij doen”
(8:39); “Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek3, die in God noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat God en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard,
noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn” (9:29).
In Mohammeds dagen werden overwonnen Joden en Christenen, die zich niet tot de islam bekeerden, toegestaan te leven, maar zij moesten dan wel een “beschermingstaks” - jizya - betalen. Aan
heidenen echter werd enkel de keus gegeven van zich te bekeren of te sterven. Dit was de “vrede”
die door de 7de-eeuwse islam werd aangeboden. In elk land waar de islamitische wet (Shari’a) aangehangen wordt, worden tot op vandaag niet-moslims en vrouwen (jawel!) behandeld als tweederangs burgers.
Vrijheid van religie is verboden. “Afvallig worden” voor een moslim betekent uiteindelijk: ernstig
bestookt worden, of erger: gevangenneming, marteling en dood. Als u twijfelt aan iets hiervan en u
positieve documentatie wilt, zie dan mijn grotere artikel “Promoot de islam Vrede?” en voel u vrij
om mij te contacteren (zie achteraan dit artikel). Zelfs nog beter: doe uw eigen zorgvuldige onderzoek op het web of in een lokale bibliotheek.
Ga ook na of u een bevredigend antwoord kunt krijgen op volgende vraag: In welke islamitische
natie wordt deze “mooie, vredelievende en tolerante religie van de islam” (zoals dit in het Westen
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wordt voorgesteld) op zulk een manier gepraktiseerd dat het u ertoe zou aanzetten om daar te gaan
leven voor de rest van uw leven?
Ik zeg deze dingen niet om onvriendelijk te zijn. Het is enkel zo dat ik ervan overtuigd ben dat de
waarheid die “kwetst” beter is dan een leugen die “heelt”. Als zowel moslims als niet-moslims de
ware aard zouden ontdekken van de islam, dan is het mijn gebed dat velen een zorgvuldiger blik
zouden werpen - niet naar een of andere alternatieve religie - maar naar het “Evangelie van God, dat
Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften, van Zijn Zoon” (Rom 1:2-3).
Evangelie (Injil in het Arabisch) betekent “Goed Nieuws”. Geworteld in duizenden jaren van symbolische dierenoffers en honderden gedetailleerde profetieën, is het goede nieuws van de beloofde
Redder de boodschap waarvan de Schepper en Rechter van deze wereld wenst dat die gehoord én
geloofd wordt door de mensen. Terwijl de religies van de wereld u vertellen hoe u uzelf kunt redden, zal enkel “het Evangelie van God” een Redder voor u voorzien. “Christus Jezus in de wereld
gekomen is, om de zondaars zalig te maken” (1 Tim 1:15). Nu dat … is meer dan een religie!
Jezus, de beloofde Redder, dwong de mensen niet om zich te onderwerpen aan een drievoudig religieus-politiek-cultureel systeem. Hij dwong niemand om zich te onderwerpen aan eender wat. Maar
aan allen die verkozen het Goede Nieuws te geloven (Zijn plaatsvervangende dood voor hulpeloze
zondaars, en overwinning over de dood) biedt de Heer Jezus een drievoudige vrede aan (Efeziërs
2:11-18):
1. Vrede met God - Omdat Jezus mijn straf heeft overgenomen kan God mij rechtvaardig verklaren! Nu dat ik God ken als mijn hemelse Vader, wil ik Hem behagen in alles wat ik denk, doe en
zeg.
2. Vrede met mezelf - Mijn zonden zijn afgewassen! Ik weet waarom ik hier ben, en waar ik naartoe ga! Zijn Heilige Geest leeft binnen in mij en vervult me met een vrede die louter religie mij niet
kan geven.
3. Vrede met mensen - Nu kan ik zelfs liefhebben die mij haten, omdat God mij vergeven heeft en
mijn hart getransformeerd. Zijn liefde in mij doet mij de zonde haten maar niet de zondaar.
Geen wonder dat de profeten Christus de “Vredevorst” (Jesaja 9:5) noemden bij Jezus’ geboorte, en
dat de engelen zongen: “Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een
welbehagen” (Lukas 2:14). Dertig jaar later leerde Jezus de mensen: “Hebt uw vijanden lief; zegent
ze, die u vervloeken; doet wel aan hen, die u haten; en bidt voor hen, die u geweld doen, en die u
vervolgen” (Matt 5:44). Hij bad voor hen die Hem bespotten en kruisigden: “En Jezus zeide: Vader,
vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen” (Lukas 23:34). En tot allen die op Hem vertrouwen, en in Zijn eens-en-voor-altijd offer voor de zonde, zegt Hij: “Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven … Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld hem geeft, geef Ik
hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd” (Joh 14:6, 27).
http://answering-islam.org/TWOR/morethanreligion.html.
Vragen of commentaren?
Uw respons is welkom op TWOR@iname.com.
Voor een diepere kijk en aanvullende documentatie over bovenstaand onderwerp, van dezelfde auteur, klikt u hier: Promoot de islam Vrede? (beschikbaar vanaf mei 2004), of in het Engels:
http://answering-islam.org/TWOR/peacepromoting.html.
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