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UITBUITING VAN RELIGIE
Na de emigratie van profeet Muḥammad van Mekka naar
Medina (hijra) ontwikkelde de stad Medina zich tot het
middelpunt van rust en vrede. Eeuwigdurende conflicten
werden beslecht en de harten vonden rust. De stad gaf
richting aan de menselijke beschaving middels universele
kernwaarden. Overal waar Medinezen kwamen brachten
ze harmonie.
Beste broeders!
De Islām staat symbool voor vrede. Toch zien we veel
ellende in de islamitische wereld. Kijk bijvoorbeeld naar
de schrijnende situaties in Xinjiang, Myanmar, Syrië en
Jemen. Of wat te denken van de wreedheden tijdens de
mislukte couppoging in Turkije, waarbij er een grote
massa onschuldige burgers vielen. We moeten ons dan
ook afvragen wat de oorzaak is van deze misère.
Beste broeders!
Het belangrijkste slachtoffer van de onrust en terreur in
de islamitische wereld is de Islām. Vele beschavingen
vinden hun oorsprong in de inmiddels 1.400 jaar oude
religie. Het toeschrijven van alle ellende aan de Islām is
dan ook onmogelijk. Wat we wel zien is dat er her en der
misbruik wordt gemaakt van de Islām. Degenen die zich
daar schuldig aan maken doen niets anders dan aards
profijt trekken over de rug van de Islām. Ze buiten
belangrijke islamitische waarden en normen uit, puur
omwille van persoonlijk gewin. We zien ook dat er
zwendelaars zijn die beweren een bepaalde droom te
hebben gezien en op basis daarvan allerlei, zogenaamd
heilige, verzinsels de wereld insturen. Hiermee proberen
ze op listige wijze hun kringen en invloedsferen uit te
breiden. Daarmee pogen ze het waarachtige (ḥaqq) te
verhullen en het collectieve geweten te ondermijnen.
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Al-Baqara, 2: 78-79.

Beste broeders!
De twee basisbronnen van de Islām zijn de Qurʾān en de
traditie van de Profeet (sunna). Gedurende de
geschiedenis is er een kenniscultuur ontstaan waarin
geleerden zich hebben beroepen op deze twee bronnen.
Geen enkel weldenkende moslim staat het toe om Qurʾānverzen en overleveringen van de Profeet (aḥādīth) naar
eigen believen te interpreteren.
Beste broeders!
Allah informeert ons als volgt over misbruik van geloof
in vroegere gemeenschappen: ‘Er bevinden zich
ongeletterden onder hen, die van het Boek niets weten.
Zij koesteren hun denkbeelden van horen zeggen en
zij gissen en gokken maar wat. Wee degenen die het
Boek met hun eigen handen schrijven en vervolgens
zeggen: “Dit is van Allah”, om het dan te verruilen
voor iets met weinig waarde. Wee hen dan voor
hetgeen hun handen hebben geschreven, en wee hen
voor hetgeen zij eraan en erdoor hebben verdiend.’1
Beste broeders!
Niemand heeft het recht om het Woord van God te
veranderen. Allah zal de Qurʾān voor eeuwig
beschermen. We dienen de uitleg van religieuze teksten
uitsluitend te putten uit gezaghebbende bronnen. Ook
dienen we uitsluitend bevoegde autoriteiten te raadplegen
wanneer we uitleg wensen omtrent Qurʾān-verzen en
aḥādīth. We dienen ervoor te waken dat we de Islām niet
leren uit gemanipuleerde publicaties.
Beste broeders!
Er worden vandaag de dag vele waarden kapot gemaakt
omwille van wereldse drift. Islamitische waarden worden
weggewuifd voor persoonlijk gewin. Er wordt ook veel
propaganda gevoerd tegen de Islām. Ook zijn er mensen
die een religieus masker opzetten en daarna gruweldaden
plegen. We dienen als gemeenschap waakzaam te zijn
hiervoor. Met onze religieuze waarden bouwen we aan
onze toekomst. Als gelovigen dienen we de schoonheid
van de Islām te weerspiegelen in ons gedrag. Een goed
begrip van de Islām is een voorwaarde om onze omgeving
leefbaar te houden. Ik beëindig mijn preek met een
ḥadīth: ‘Hij die een wapen op ons richt behoort niet tot
ons; hij die ons bedriegt behoort niet tot ons.’2
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