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_________ 
ISLAAM IS JOUW GEBOORTERECHT 
 
De mensheid en het universum zijn niet bij toeval ontstaan, maar 
door de wil van een Schepper. De Schepper die bekend staat als 
Allah - de letterlijke betekenis van deze naam is: de Enige God. 
De Qor-aan vertelt ons dat het de plicht van alle mensen is, om te 
leren over Allah en om vervolgens te leven volgens Zijn Wil. 
Aangezien wij geen kennis hebben over Allah en Zijn wil, heeft 
Hij boodschappers en profeten gestuurd om de mensheid te 
leiden op het rechte pad.  
 
Al deze gekozen individuen hebben dezelfde boodschap 
verkondigd en als voorbeeld gediend voor de mensen, met 
betrekking tot hoe te leven volgens de wil van Allah. Door deze 
boodschappers heeft de mensheid geleerd waarom wij geschapen 
zijn, wat met ons zal gebeuren na onze dood en wat Allah precies 
van ons verlangt. Het belangrijkste is echter de waarheid over 
Allah zelf: Hij is de Enige God, niemand is aan Hem gelijk, Hij 
heeft geen partners, noch zonen of dochters - in tegenstelling tot 
wat menselijke verzinsels beweren. Deze boodschap is hetzelfde 
gebleven sinds het begin der tijden, hetgeen dat per 
boodschapper kon verschillen is de wetgeving (sharie'ah) waarmee 
geregeerd werd. Mohammed, de laatste boodschapper van Allah, 
werd door Allah gestuurd om de laatste Openbaring te 
verkondigen in de oorspronkelijke vorm. De komst van de laatste 
profeet was noodzakelijk, doordat de boodschappen die 
verkondigd waren door vorige profeten verdraaid of vervalst 
waren door de volgelingen. Zij hadden de openbaringen van hun 
boodschappers gemengd met filosofische speculaties, bijgeloof en 
mythen. De Islaam is dus geen nieuwe religie - het is slechts de 
herhaalde openbaring van de religie van Allah, in haar meest pure 
vorm.  
 

Islaam is een Arabisch woord, dat onderwerping en 
gehoorzaamheid aan Allah betekent. Ook betekent het “vrede”, 
doordat het vrede brengt voor het hart en de geest op zowel 
individueel als sociaal niveau. 
_________ 
DE VIJF ZUILEN VAN DE ISLAAM 
In de Islaam spreekt men van 'aanbidding' wanneer men een 
handeling verricht volgens de wil van Allah. Deze handeling kan 
geestelijk zijn, maar ook fysiek, gesproken of op een andere 
wijze. Al deze handelingen zullen door Allah beloond worden.  
Er zijn 5 vormen van aanbidding, die zó fundamenteel zijn, dat de 
profeet deze de 5 zuilen van Islaam genoemd heeft. 
_________ 
ZUIL 1: DE VERKLARING VAN HET MONOTHEÏSME: 
 

De kern van de Islaam is dat men de eenheid van Allah erkent en 
bevestigt. Deze bevestiging bestaat uit de uitspraak “Er bestaat 
geen god buiten Allah Die het verdient om aanbeden te worden 
en Mohammed is Zijn boodschapper.”  
 

Men kan geen moslim zijn, totdat deze verklaring uitgesproken 
wordt, eventueel in het bijzijn van Islamitische getuigen.  

_________ 
ZUIL 2: GEBEDEN: 
Een moslim dient 5 keer per dag een gebed te verrichten. Deze 
gebeden hebben vastgestelde tijden en corresponderen ongeveer 
met de ochtend, middag, namiddag, zonsondergang en het vallen 
van de avond. Hoewel deze gebeden in elke schone plaats 
verricht kunnen worden, wordt de voorkeur gegeven aan het 
bidden in een moskee. Het gebed in gemeenschap herinnert de 
moslims er namelijk altijd aan, dat zij allen gelijk zijn. Wanneer 
vele mensen samen bidden wordt het duidelijk, dat Allah geen 
onderscheid maakt tussen mensen met een verschillende 
economische status, sociale positie, huidskleur of welk verschil 
dan ook. Het is moslims namelijk opgelegd schouder aan schouder 
en voet aan voet in het gebed te staan en vervolgens gezamenlijk 
te knielen voor Hem. Er bestaan geen uitzonderingen voor welke 
persoon dan ook! De gebeden verheffen het individu tot een 
hoger niveau van moraliteit, zij reinigen het hart en helpen de 
dienaar weerstand te bieden tegen al het slechte dat op zijn pad 
komt. 
_________ 
ZUIL 3: HET VASTEN IN DE MAAND RAMADAAN: 
Elk jaar onthouden moslims zich in de maand Ramadaan van eten, 
drinken en seksuele gemeenschap. Dit doen zij vanaf zonsopkomst 
tot zonsondergang. Een onthouding van deze handelingen schenkt 
mensen de benodigde rust en een verbeterde gezondheid - dit 
doordat men zich (onder andere) ontdoet van overgewicht. Er zijn 
echter nóg meer voordelen: de toewijding van moslims (aan 
Allah) wordt versterkt, men ontwikkelt een sociaal geweten en 
tenslotte wordt men ook herinnerd aan de situatie van de minder 
bedeelden. Overigens versterkt het vasten ook het geduld van een 
persoon, de zelfbeheersing,  wilskracht en de oprechtheid. 
_________ 
ZUIL 4: ZAKAAT: 
Elke moslim, die meer verdient dan een bepaald inkomen, dient 
jaarlijks 2,5% van zijn spaargeld dat hij een jaar in bezit heeft af 
te staan aan arme mensen. Deze handeling is als een reiniging 
voor de welvaart die men verkregen heeft, het moedigt het geven 
van liefdadigheid aan én het helpt mensen zich te ontdoen van 
hebzucht en gierigheid. Tevens zorgt Zakaat ervoor, dat er geen 
haat en jaloezie ontstaat tussen de armere en rijkere klassen van 
de maatschappij zoals we dit daarentegen wel zien gebeuren in 
vrijwel alle andere samenlevingen. 
_________ 
ZUIL 5: H’ADJJ (de bedevaart naar Mekka): 
De h’adjj is een handeling die men minstens één keer in het leven 
dient te verrichten, indien de financiële en lichamelijke situatie 
dit toelaten. Tijdens deze bedevaart ontmoeten moslims van alle 
uithoeken van de wereld elkaar voor één doeleinde: het gehoor 
geven aan de oproep van Allah. De bedevaart herinnert moslims 
eraan dat zij allen gelijk zijn, ongeacht hun geografische, 
culturele of raciale kenmerken. 
 
Meer informatie over de vijf zuilen van de Islaam, alsook de 
pilaren van het geloof (imaan) vindt u op www.uwkeuze.net. 

_________ 
DE PILAREN VAN HET GELOOF (IMAAN): Alle moslims geloven in: 
 

� De eenheid van Allah. Allah heeft geen partner, noch een zoon, 
dochter, helper of concurrent. Niets of niemand is aan Hem 
gelijk, in welk opzicht dan ook. 

� Alle boodschappers en profeten van Allah. De Qor-aan leert ons 
dat elk volk de openbaring heeft ontvangen in haar eigen taal, 
zodat alle mensen weten wat er van hen verlangd wordt. De 
Qor-aan noemt 25 profeten bij naam, onder hen zijn Noah, 
Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes, David, Salomon, 
Johannes, Jezus en Mohammed. Er zijn echter ook vele 
boodschappers en profeten die niet bij naam genoemd zijn. De 
laatste profeet van Allah, Mohammed, is gestuurd met een 
universele boodschap voor de gehele mensheid. De boodschap 
die via hem is verkondigd, is de Qor-aan en het is tevens de 
laatste Openbaring die de mensheid ontvangen heeft c.q. zal 
ontvangen. Een moslim dient alle profeten en boodschappers 
van Allah te accepteren en te respecteren; het verwerpen van 
een boodschapper staat gelijk aan de verwerping van hen 
allemaal. Voor de christelijke lezers van dit artikel: het bewijs 
van de komst van een laatste profeet kan gevonden worden in 
de Bijbel - zie: Deut. 18:15-18, 33:2-3; Jesaja 29:12; Songs of 
Salomo 5:16; Johannes 16:12-14. Tevens kan men de waarheid 
over het profeetschap van Mohammed terugvinden in de 
verschillende biografieën - deze biografieën beschrijven tot in 
details nauwkeurig het leven van de laatste boodschapper. 

� De originele boodschappen die Allah heeft geopenbaard via de 
verschillende profeten - onder boodschappen verstaat men hier 
boeken. De meest pure boodschap van alle openbaringen is de 
Qor-aan, gezien het feit dat deze geschreven en vastgelegd 
werd tijdens het leven en onder toezicht van de profeet. Alle 
boodschappen die andere profeten hadden ontvangen - de Tora 
van Mozes, de Psalmen van David, de Bijbel van Jezus, de 
Geschriften van Abraham - zijn later vervalst, verdraaid of 
verloren geraakt. 

� Het bestaan van Engelen, die onderdeel zijn van de onzichtbare 
wereld. Zij zijn spirituele wezens geschapen van licht, die geen 
eten, drinken of slaap nodig hebben. 

� De Dag des Oordeels. De Qor-aan leert ons dat het leven een 
test is voor elk individu: iedereen heeft de keus om de geboden 
van Allah gehoorzaam of ongehoorzaam te zijn. Op deze Dag 
zullen alle mensen weer tot leven worden gebracht en 
ondervraagd worden over hun handelingen tijdens hun leven. 
Degenen met goede handelingen zullen het Paradijs 
binnentreden en degenen met slechte daden zullen naar de Hel 
gesleept worden. Dit geloof schept bij het individu een besef 
van de aanwezigheid van Allah en de wil om Zijn wetten 
vrijwillig en met oprechtheid te gehoorzamen. 

� De moslim gelooft dat niets gebeurt zonder de Kennis en Wil 
van Allah. Ondanks het feit dat wij sommige gebeurtenissen in 
onze levens niet begrijpen, dienen we te accepteren dat zij 
onderdeel zijn van het goddelijke plan voor onze levens – het 
lot.  



 

I s l a a m      i s      j o u w      g e b o o r t e r e c h t 

_________ 
MOSLIMS: DE GEMATIGDE NATIE 
De Islaam verdeelt het leven niet in 'spirituele' en 'seculiere' 
gedeelten. Zoals alles in het leven verbonden is, zo spoort de 
Islaam de mens aan om te hoeden voor extreem ritualisme, 
secularisme of juist materialisme - zoals men tegenkomt in 
andere beschavingen. Handelingen worden niet geclassificeerd als 
eigendom van een individu, staat, religie, of dagelijks leven - 
deze handelingen behoren aan Allah toe, Degene Die ons 
richtlijnen heeft gegeven over hoe te handelen in het leven. Deze 
richtlijnen dienen wij na te streven in elk aspect van het leven: 
zowel op individueel, sociaal, spiritueel, politiek en economisch 
gebied (etc.). Gezien deze matiging, noemt de Qor-aan de 
moslims de 'gematigde natie'.  
_________ 
DE BRONNEN VAN DE ISLAMITISCHE LEER 
De Islamitische manier van leven is gebaseerd op de leringen en 
wetten die wij vinden in de Qor-aan en Soennah. De Soennah is 
het leven van de profeet Mohammed, terwijl de Qor-aan het 
woord van Allah is, dat middels de engel Gabriël geopenbaard is 
aan Mohammed - dit gebeurde gedurende een periode van 23 
jaar. Elke geopenbaarde versregel is opgeschreven door de 
schrijvers van de profeet en uit het hoofd geleerd door duizenden 
volgelingen. Na zijn dood heeft de eerste khalief (leider) - Aboe 
Bakr - de gehele Qor-aan verzameld in één volume (voorheen was 
de Qor-aan verspreid over meerdere mensen). De derde khalief - 
'Oethmaan - heeft verschillende kopieën laten maken van het 
origineel en vervolgens heeft hij deze naar de uithoeken van het 
Islamitische rijk gestuurd. De moslims maken dus gebruik van 
dezelfde originele versie van de Qor-aan, sinds deze verzameld is. 
De bewoordingen, taal of volgorde is nooit veranderd op welke 
wijze dan ook. Geen enkel boek, waarvan beweerd wordt dat het 
een goddelijke openbaring is, kan dezelfde authenticiteit als die 
van de Qor-aan garanderen. Noch is iemand ooit in staat geweest 
de claim van authenticiteit van de Qor-aan te weerleggen. 
 
De Soennah bestaat uit de lessen, uitspraken en handelingen van 
de profeet Mohammed. Deze informatie is uiterst nauwgezet 
overgeleverd en vastgelegd door zijn metgezellen. De Soennah is 
een essentiële informatiebron, doordat het ons leert hoe wij de 
Qor-aan dienen te praktiseren naar ons dagelijks leven. 
_________ 
ISLAAM: DE RELIGIE VAN GELIJKHEID 
De Islaam erkent geen enkele menselijke onderscheidingen, 
gebaseerd op huidskleur, stam, nationaliteit, ras etc. Alle mensen 
zijn voortgekomen uit Adam en Eva en daarom is iedereen gelijk. 
Het enige onderscheid dat de Islaam kent, is de mate van 
toewijding aan de religie - in de Qor-aan lezen wij: “...Waarlijk, 
de meest edele van jullie bij Allah is degene met de meeste 
taqwaa (vroomheid, godsvrees)...” (Koran 49:13.) 
_________ 
ISLAAM IS JOUW GEBOORTERECHT 
De Islaam geeft duidelijk aan, dat elk mens geboren is als moslim 
en vandaar van nature monotheïstisch is.  

 
In de Qor-aan lezen we dan ook, dat de mensheid geschapen is 
met een natuurlijke neiging richting de eenheid van God. Dit is 
natuurlijk ook te verwachten, gezien het feit dat Allah onze geest 
heeft ingeblazen en Hij het voorbeeld van perfecte eenheid is. 
Sprekend met de woorden van de laatste boodschapper van Allah: 
“Elke persoon is geschapen met een aangeboren religieuze trouw 
(het geloof in de Almachtige God).” Wanneer een individu dus de 
Islaam omhelst, dan keert hij zijn rug dus niet naar een andere 
openbaring, maar keert hij simpelweg terug naar de originele en 
ware openbaring van Allah. De persoon keert terug naar zijn eigen 
natuur en aard, als schepsel van Allah. Gezien dit feit, is Islaam 
dus het geboorterecht van elk mens: alle andere religies of 
ideologische systemen zijn duidelijke ontkenningen van de 
Islaam. 
_________ 
CRITERIA VOOR WAARHEID 
Hoe weet jij, of het systeem waarin jij nu gelooft waar is? Neem 
even de tijd om de onderstaande lijst door te lezen: 
 
� Zijn de leringen van jouw gedachtegoed (of religie) rationeel? 
Voldoen zij aan de normen van menselijke intelligentie en 
logica? De Islaam is dat wel. 

� Is de schepper van jouw systeem perfect? Allah, de Schepper 
van de Islaam en Hemelen en Aarde, is dat namelijk wel. 

� Bevat jouw gedachtegoed bijgeloof of mythen? Islaam gebiedt 
de mensheid slechts waarheidsgetrouwe kennis te volgen. 

� Kan jouw gedachtegoed de ontdekkingen en beweringen van de 
wetenschap weerstaan? De Islaam kan en doet dat wel. 

� Hoe nauwkeurig zijn de voorspellingen en beweringen van jouw 
gedachtegoed? Die van de Islaam zijn altijd volledig accuraat. 

� Kan een persoon jouw gedachtegoed of religie geschapen 
hebben? Niemand is ooit in staat geweest de Qor-aan te 
imiteren, ondanks vele verwoede pogingen de afgelopen 
eeuwen. 

 
De Islaam is geen nieuwe religie, die gesticht is door Mohammed. 
Het is een herhaalde openbaring van hetgeen dat eerder aan de 
mensheid is geopenbaard, via verschillende boodschappers en 
profeten. Het doeleinde van de openbaringen was dan ook: 
“...Vandaag heb Ik jullie religie vervolmaakt voor jullie, Mijn 
gunsten voor jullie volledig gemaakt en de Islaam voor jullie 
gekozen als jullie religie...” (Koran 5:3.) 
 
Aangezien de Qor-aan de laatste openbaring is van Allah en 
Mohammed Zijn laatste boodschapper is, is het voor de mensheid 
verplicht om dit te accepteren: “En wie een andere religie dan 
de Islaam wenst, het zal nooit van hem aanvaard worden en in 
het Hiernamaals zal hij tot de verliezers behoren.” (Koran 3:85.) 
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WAT ZIJN ONZE DOELEN? 
� Het weergeven van de Qor-aan en Soennah volgens 
het begrip van de selef in de Nederlandse taal. 

� Het verduidelijken van actualiteiten volgens een 
islamitisch begrip. 

� Het drukken van boeken en folders. 
� Het organiseren van lezingen en lessen…etc. 
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