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Doel: Het belang inzien van het intellect in het begrijpen van de godsdienst. 
 
Het belang van het verstand in de Islam 
"Iemand is verantwoordelijk voor zijn daden in de mate van zijn verstand." 
Wat betekent deze zin rond de verantwoordelijkheden van een moslim tegenover Allah? 
Het verstand geeft de mens de bekwaamheid om het goede van het kwade te 
onderscheiden. Tegelijkertijd is het de voorwaarde voor elke verantwoordelijkheid, want 
alleen de personen die een gezond verstand hebben, kunnen de gevolgen van hun 
handelingen dragen. Omwille van deze reden richt de Koran zich tot diegenen die verstand 
hebben. Degenen die geen verstand hebben, dragen geen verantwoordelijkheid. De Koran 
vermeldt ons het volgende hierover: ‘Wij hebben u een Boek (de Koran) nedergezonden 
waardoor gij tot aanzien kunt komen. Gaan jullie nog altijd niet jullie verstand gebruiken?’ 
(Al Anbiya, 21/10). De belangrijkste eigenschap die een mens van andere levende wezens 
onderscheidt, is dat de mens een wezen met verstand is. Het verstand dient om te kunnen 
denken en kiezen zonder enige dwang en om de gekozene vrij toe te passen. Dus in gevallen 
waarin het verstand niet functioneert, worden de mensen niet verantwoordelijk geacht. 
  
Wat wil het volgende spreekwoord zeggen: "Tegen domheid valt niets te beginnen."? 
  
Volgens de Islam zijn de mensen die een gezond verstand hebben, vanaf hun puberteit 
verantwoordelijk voor al de geboden van de godsdienst. Een mens kan met zijn verstand 
begrijpen wat zijn Schepper precies van hem verlangt. Daarom raadt de Koran de mens aan 
om al zijn handelingen al begrijpend te doen. Dit kan worden vergeleken met een leerling die 
na het studeren van zijn les de leerstof kent en begrijpt. Bovendien zal een mens gelukkiger 
worden wanneer hij ook beseft dat wat hij geleerd heeft zijn leven mooier, gelukkiger en 
rijker maakt. Het verstand is een gift dat Allah aan de mens heeft geschonken. Het verstand 
dient niet enkel om een aantal zaken te begrijpen binnen de Islam, maar het heeft ook een 
belangrijke rol bij het verwerven van kennis. Bovendien hecht Allah belang aan kennis en 
geleerdheid. Allah raadt ons aan om onwetendheid te vermijden. De Koran acht het 



belangrijk dat het verstand gebruikt wordt om vooruitgang te boeken op elk gebied van het 
leven. 
 
Hoe verhoudt de Islam zich tot de wetenschap en verstand? 
De islam en de Koran, spreken de wetenschappelijk bewezen feiten niet tegen, ze moedigen 
de mensheid aan om het universum en de wetten die het functioneren ervan regelen, te 
observeren en daar over na te denken. In bijna 15 % van de Koran, in meer dan 700 verzen 
staan boodschappen als: 
“Voorwaar ! In de schepping van de hemelen en aarde en in de afwisseling van de dag en 
nacht liggen voorzeker Tekenen voor degenen die begrijpen. Degenen die zich staand, 
zittend en op hun zij liggend verheugen over de lofprijzingen van Allah en nadenken over 
de (wonderen der) schepping in de hemelen en op aarde (zeggen): “Onze Heer ! U heeft dit 
niet vergeefs geschapen …” (3:190-191) 
Er staan ook vele verzen in de Koran die expliciet wetenschappelijk van aard zijn. Vele 
wetenschappelijke ontdekkingen van de laatste jaren, werden 14 eeuwen geleden al in de 
Koran vermeld. Zo spreken de verzen “Zien degenen die niet geloven dan niet dat de 
hemelen en aarde één waren, maar Wij ze uiteen gehaald hebben en zullen zij dan niet 
geloven dat Wij elk levend wezen uit water hebben gemaakt.” (21:30) en “En Wij brachten 
de hemel met kracht omhoog en zeer zeker laten Wij hem uitdijen.” (51:47) duidelijk over 
de Big Bang, het uitdijende universum en levende wezens, die voornamelijk uit water 
bestaan; allemaal concepten die rond de 7e eeuw na Christus nog niet bekend waren. 
Vanaf de eerste dagen van de islam, combineerden geleerde moslimmannen en –vrouwen, 
met kennis van de leringen uit de Koran, het bestuderen van de materiële en spirituele 
wetenschappen met diepgaande spirituele beoefening. Dit heeft ertoe geleid dat de moslims 
de wetenschappelijke erfenis van die tijd bewaarden, onschatbare bijdragen leverden en 
belangrijker nog, een moderne wetenschappelijke methodologie ontwikkelden, die zij 
vervolgens aan Europa doorgaven om de huidige beschaving mee te voeden. 
De islam staat niet negatief tegenover wetenschap of verstand. Sterker nog, de islam 
moedigt het gebruik en de ontwikkeling van beide juist aan. De wetenschap is een 
weerspiegeling van het universum, dat de geschapen entiteit van Allah is. Het verstand is ook 
een wezenlijk geschapen aspect van de menselijke geaardheid, dat de mens van de rest van 
de schepping onderscheidt. Geen enkele, in zijn oorspronkelijke vorm behouden, 
geopenbaarde religie kan tegen waarneembare feiten van het universum of verstand gekant 
zijn. In dit opzicht is de Islam gemakkelijk te verenigen met wetenschap en verstand. 
Islam spoort de mensen aan om te studeren en zijn verstand te gebruiken. Laten we 
bijvoorbeeld naar een video over de werking van de bloedcellen kijken. Hoe meer we ons 
verstand met onze hart gebruiken en onszelf verdiepen in de wetenschap, hoe beter we de 
Glorie van Almachtige Allah zullen begrijpen. Niets kan aan toeval geschreven worden. Allah 
heeft alles op een perfecte manier geschapen. De op elkaar afgestemde natuurwetten zijn 
door Allah bepaald. Deze kunnen we niet aan de verstandeloze schepping toeschrijven. 
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 De Koran wilt dat de mensen 
nadenken

 Nadenken over de schepping

 Onderscheid juist of fout, 
verstand gebruiken maakt 
verschil tussen mens en 
andere wezens

 Kind die met vader Koran 
reciteert video

 

Doel: Voorbeelden geven van het feit dat de Koran belang hecht aan het gebruiken van het 
verstand. 
 
De Koran wil dat wij ons verstand gebruiken 
"Ouderdom gaat niet altijd samen met wijsheid" Wat betekent deze uitdrukking? 
  
De Koran moedigt de mensen aan om na te denken. Een voorbeeld is: "Denken jullie na?", 
"Begrijpen jullie het?" (Yoesoef, 12/2). Nadenken is een noodzakelijkheid. De honderden 
verzen die ons aanmoedigen om ons verstand op de beste manier te gebruiken, zijn 
voldoende om te laten zien hoeveel waarde de Koran aan het verstand en de kennis hecht. 
Dat Allah ons aanspreekt met "Oh jullie de verstandigen!", is ook om de mensen aan te 
sporen om hun verstand te gebruiken. Kennis hebben en bewust handelen is een ware 
deugd. In de Koran wordt dit onderwerp als volgt verduidelijkt: ''...Zeg, zijn zij die weten 
gelijk aan hen die niet weten? Maar alleen de verstandigen trekken er lering uit.'' (Az-
Zoemar1 39/9).  
 
De Koran geeft ons informatie over belangrijke onderwerpen, zoals de betekenis en de 
zingeving van het leven, het doel van de schepping en het verrijzen na de dood, enz. En het 
leert ons om over dit soort onderwerpen nadenken. Het verstand heeft als doel om ons het 
bestaan van de Verheven Schepper te doen begrijpen, Zijn kracht te vatten en draagt bij tot 
het geven van betekenis aan het leven. Bovendien laat de Koran hiervoor een brede ruimte 
open. Aldus verwacht Allah van de mens om met zijn verstand voor de veranderende en zich 
ontwikkelende levensomstandigheden aan te passen en om oplossingen te vinden voor de 
nieuwe problemen die eigen zijn aan de moderne tijd. 
  
"En inderdaad hebben Wij de mens geëerd. Hen hebben wij gedragen over land en zee, en 
hun van het goede gegeven en hen verheven boven velen die Wij hebben geschapen." (Al 
lsrâ, 17/70) 
Wat is de boodschap van het bovenstaande vers? 
  



Het verstand gebruiken en rationeel een beslissing nemen, is zeer belangrijk. Een mens kan 
enkel door na te denken het goede van het kwade, het juiste van het foute en het mooie van 
het lelijke onderscheiden. Hij ziet dan in wat voordelig en wat nadelig is. 
Dankzij zijn verstand slaagt de mens erin om te strijden tegen moeilijkheden waarmee hij te 
maken krijgt en kan hij zich ver houden van het kwade. 
Hiernaast kan een verstandig mens nieuwe dingen produceren en tot de beschaving 
bijdragen. Door ons verstand te gebruiken zal ons leven zich vanuit elk standpunt 
ontwikkelen en mooier en rijker worden. Ook kan de mens via het gebruik van zijn verstand 
manieren vinden om zijn leven makkelijk te maken. Wij moeten Allah bedanken voor ons 
verstand, dat de belangrijkste gunst is voor ons. Verantwoordelijkheden kunnen we met het 
verstand nakomen. Allah herinnert de mens aan zijn verantwoordelijkheden en wilt dat hij ze 
nakomt. Ook op dit punt nodigt Allah de mens uit om hierover na te denken en zijn verstand 
te gebruiken. Hetgeen een mens werkelijk vrij maakt en hem zo waar persoonlijkheid geeft, 
is dat hij zijn verstand kan gebruiken. Het verstand is de belangrijks e eigenschap dat een 
mens, een mens maakt en zich van andere schepsels onderscheidt. Een mens kan zonder zijn 
verstand te gebruiken zijn leven niet voortzetten zoals een mens. Het niet gebruiken van het 
verstand heeft dan ook schadelijke gevolgen voor de mens. Allah zegt hierover in de Koran: 
"Allah werpt onreinheid over degenen die hun verstand niet gebruiken" (Yoenoes, 10/100). 
Uiteindelijk bloeit een mooi leven wanneer het verstand, het juiste geloof en het juist 
handelen zich kruisen. 
Schema 
• Het verstand->De mens is verantwoordelijk->De Islam begrijpend toepassen in het 

leven. 
• Mens met verstand->Juiste kennis opdoen->Nieuwe dingen ontwikkelen->Bijdragen tot 

de beschaving. 
Kijk in het videostukje hoe een vader zijn verstand gebruikt om de Koran op een speelse 
manier aan zijn dochter te leren. Luister ook naar de vertaling van het gelezen stukje Koran 
om te begrijpen hoe Allah de mens aanspoort om na te denken over de schepping, zijn 
gunsten. 
Vader maakt bewust fouten bij het reciteren van de Koran, zodat zijn dochter hem corrigeert. 
De interpretatie van de gereciteerde verzen: 
1. De Barmhartige  
2. Heeft de Koran onderwezen.  
3. Hij heeft de mens geschapen  
4. En heeft hem de uiteenzetting (er van) geleerd.  
5. De zon en de maan doorlopen hun banen volgens het plan.  
6. De ster en de bomen buigen zich eerbiedig neer. 
7. Hij heeft de hemel hoog er boven verheven en een evenwicht bepaald 
8. Opdat u het evenwicht niet zult verstoren.  
9. Houdt de weegschaal naar recht en doet aan de maat niet tekort.  
10. En Hij heeft de aarde voor Zijn schepselen gemaakt:  
11. Daarop zijn vruchten en palmbomen met scheden,  
12. En gebolsterd graan en geurige bloemen,  
13. Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen? 
14. Hij schiep de mens uit droge klei, als aardewerk.  
15. En Hij schiep de djinn uit de vlam van Vuur.  
16. Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen?  



17. De Heer van de twee Oosten en de Heer van de twee Westen!  
18. Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen?  
19. Hij heeft de twee zeeën gescheiden, die elkander eens zullen ontmoeten.  
20. Daartussen is een versperring geplaatst welke zij niet kunnen passeren.  
21. Welke van de gunsten van uw Heer wilt u dan ontkennen? 
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 Ware en nuttige kennis

 Onzichtbare en 
nieuwsgierigheid

 Onderzoeken

 

Doel: Voorbeelden geven uit Koranverzen dat de Koran juiste kennis aanmoedigt. 
 
De Koran hecht belang aan de juiste kennis 
De Koran hecht belang aan juiste kennis. Enkel juiste kennis brengt juist handelen met zich 
mee. Wanneer een mens over juiste kennis beschikt, leidt dit tot positieve resultaten. 
Waarom hechten we belang aan de juiste kennis? 
Zoals het oog licht nodig heeft om te zien, heeft het verstand nood aan juiste kennis om juist 
te denken en juiste beslissingen te nemen. Om die reden richt de Koran zich tot het verstand 
van de mens en wil dat de mens de juiste kennis verwerft. 
Welke zijn de verantwoordelijkheden van een verstandige mens (of leerling)? 
Een mens heeft nood aan juiste kennis. Dit maakt ons geloof nog sterker. Hierdoor komen we 
dichter tot Allah die ons heeft leren denken en ons heeft geleerd onze gedachten uit te 
drukken. Kennis moet de mens tot de waarheid brengen. Onze Profeet (s.a.w.) zei hierover: 
‘Inzake een kennis die niets bijbrengt, schuil ik mij (zoek ik mijn toevlucht) bij Allah.'' 
(Moeslim, Sahih). Daarom moeten wij ons richten tot wetenschappelijke studies die nuttig 
zijn voor onszelf, de natuur, de omgeving en de hele mensheid. We moeten ons dan ook 
behoeden van nutteloze dingen voor de mens en natuur. We moeten wegblijven van magie, 
tovenarij en waarzeggerij, die enerzijds verboden zijn en anderzijds geen wetenschappelijke 
basis hebben. We moeten waarde hechten aan wetenschap. 
De juiste kennis moet betrouwbaar en zeker zijn. Het mag niet steunen op twijfels of 
vermoedens. 
Er zijn vele dingen die een mens niet ziet en waar hij nieuwsgierig naar is. Een mens wil met 
zijn verstand weten waarom hij geschapen is en gaat dan ook op zoek naar het doel van zijn 
schepping. Hij is nieuwsgierig naar het leven na de dood. In deze zoektocht helpt de Koran de 
mens en beantwoordt de noden van de mens. Allah laat het niet toe om een gedachte te 
aanvaarden zonder dat deze onderzocht wordt. Anderzijds, zegt Allah, dat de mens spijt zal 
hebben: "O gij gelovigen, indien een slecht persoon u nieuws brengt, onderzoekt het 
nauwkeurig opdat gij sommige mensen niet in onwetendheid schaadt en naderhand spijt 
krijgt van hetgeen gij hebt gedaan." (Hoedjoerât, 49/6). De Koran hecht dus belang aan 
juiste kennis. Kennis is het basisprincipe van de wetenschap, die een activiteit is met als doel 



de wetten van de natuur na te gaan. De wetenschap bestudeert het bestaande. Het geloof 
van zijn kant beoordeelt hetgeen dat bestaat vanuit het standpunt of het goed of slecht is. 
Wetenschap en geloof hoeven niet tegenstrijdig te zijn. Wanneer de ontdekkingen van de 
wetenschap en de waarden die het geloof geeft aan het goede en het kwade overeenkomen, 
wordt het zeer nuttig voor de mens. Bijgevolg moeten we belang hechten aan kennis: we 
moeten lezen, onderzoeken en onszelf blijven ontwikkelen van de wieg tot de dood. 
Samenvatting 
• Kennis maakt ons geloof sterker. 
• Juiste kennis brengt ons dichter bij de waarheid. 
• Kennis zorgt ervoor dat de mens juiste beslissingen neemt. 
• Kennis zorgt ervoor dat de mensen juiste gedragingen tonen. 
• Indien wetenschap en geloof overeenkomen is dit zeer nuttig voor de mens. 
• "Levenslang kennis opdoen van de wieg tot de dood" is de boodschap. 
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 Zintuigen
 Verschil tussen ‘kijken en zien’ of 

‘luisteren en horen’
 Meerdere mensen kunnen naar 

hetzelfde object kijken, maar 
verschillende dingen zien. 
(voorbeeld bloem)

 Observatie
 Verstand beoordeelt
 Openbaringen beantwoorden de 

ontbrekende stukken, zodat de 
puzzelstukken passen en één 
geheel vormen.

 

Doel: Inzien dat volgens de Koran de openbaring, het verstand en de zintuigen de middelen 
zijn voor kennisverwerving. 
 
Manieren om kennis te verwerven binnen de Koran 
De bronnen van kennis binnen de Koran zijn de zintuigen, het verstand en de openbaringen. 
De Koran neemt horen en zien en de opgedane kennis evalueren met het verstand als 
vertrekpunt. 
Onze zintuigen zoals zien, horen, proeven, ruiken en tasten zijn van groot belang voor de 
mens bij het verwerven van kennis. Allah wilt dat we kennis opdoen en nadenken. 
Voorbeelden uit de Koran zijn de volgende twee verzen: "Hebben zij de vogelen niet boven 
hun (hoofden) gezien, die hun vleugels uitspreiden en ineen vouwen? Niemand behalve de 
Barmhartige houdt ze tegen, waarlijk, Hij ziet alle dingen". (Moelk, 67/19). "Er zijn 
voorzeker in de schepping der hemelen en der aarde en in de wisseling van dag en nacht 
tekenen voor mensen van verstand". (Ali-Imran, 3/190). Ook het Koranvers "Kijken ze niet 
naar de hemel, hoe deze hoog verheven werd? En naar de bergen, hoe zij opgericht 
werden? En naar de aarde, hoe zij uitgespreid werd?" (Gâsjiyah, 88/18-20), spoort de mens 
aan om zijn zintuigen goed te gebruiken. De mens is een wezen dat ziet en nadenkt over 
hetgeen hij gezien heeft. Hij kan door na te denken nieuwe ideeën opdoen en deze 
schriftelijk en/of mondeling uitdrukken. Om die reden wordt een mens verantwoordelijk 
geacht voor zijn woorden en daden. Zoals er een onderscheid is tussen kijken en zien is er 
ook een onderscheid tussen horen en luisteren. Een mens kijkt en ziet wat hem interesseert 
en luistert en hoort wat hij belangrijk vindt. Bijvoorbeeld, een bloem in uw tuin is op het 
eerste zicht slechts een plant. Maar als u aandachtig kijkt, zult u zien dat het voor u een 
uiting van liefde kan zijn. Als volgens u de bloem een uiting van liefde geeft, is dit uw 
zienswijze. De bloem wordt dan een geschenk om uw liefde te tonen voor uw moeder of 
anderen. Dat er een sterke band is tussen het verstand en de zintuiglijke organen wordt 
binnen de Koran uitgelegd en van de mens wordt verwacht dat hij deze twee goed benut. In 
de koran staat hierover: "Hebben wij niet voor hem twee ogen, één tong en twee lippen 
geschapen? Hebben wij hem fout en juist, de twee wegen niet laten zien? (Al- Balad, 90/ 8-
10). De Koran laat ons de unieke creatie van het universum zien. Ze vestigt de aandacht van 



de mens op de natuur en nodigt hem uit op onderzoek te gaan. Een belangrijk deel van de 
kennis wordt verkregen door observatie. 
De Koran verwacht van de mens dat hij de dingen die rondom hem gebeuren observeert en 
erover nadenkt. Dit onderwerp wordt in de Koran als volgt uitgedrukt: "Voorwaar, in de 
schepping der hemelen en der aarde en in de wisseling van nacht en dag en in de schepen 
die de zee bevaren, met datgene wat de mensen tot voordeel strekt en in het water dat 
Allah van de hemel neerzendt, waarmede Allah de aarde doet herleven na haar dood en 
daarop alle soorten dieren verspreidt, en in de verandering der winden, en in de wolken 
die tussen de hemel en de aarde in dienst zijn 
gesteld, zijn inderdaad tekenen voor een volk, dat begrijpt." (Al-Baqara 2/164). Het 
verstand beoordeelt de kennis die verworven wordt met zintuigen, legt verbanden tussen de 
gebeurtenissen en produceert van deze resultaten nieuwe kennis. De Koran spoort de mens 
aan om het verstand te gebruiken en beschouwt dit als de beste weg om de waarheid te 
achterhalen. In de Koran wordt dit als volgt verklaard: "O, gij die gelooft, gehoorzaamt Allah 
en Zijn boodschapper en wendt u niet van hem af terwijl gij hoort. En weest niet zoals 
degenen, die zeggen: "Wij horen," maar zij horen niet. Voorzeker, erger dan de beesten zijn 
degenen zonder oren en tong, die niet willen begrijpen." (Al)Anfâl, 8/20-22). De openbaring 
beoordeelt de resultaten dat verkregen wordt doormiddel van onze zintuigen en ons 
verstand en wil dat deze resultaten verdienstelijk zijn voor de mens. Zij zorgt ervoor dat de 
bekomen kennis consequent en betekenisvol is. Verstand en openbaring zijn voor de mens 
bronnen van juiste kennis. De regels die de Koran brengt zijn aanvaardbaar voor het verstand 
omdat het Allah is die het verstand heeft geschapen en Allah ook degene is die de 
openbaring heeft gestuurd. Door middel van ons verstand, zintuigen en juiste informatie 
komen we tot kennis. Met onze zintuigen observeren we en met ons verstand onderscheiden 
we het goede van het kwade. Door ons verstand te gebruiken begrijpen we de Koran beter. 
Zo erkennen we Allah en daardoor beseffen en zien we beter wat Allah allemaal voor ons 
heeft geschapen. Het verstand is één van de mooiste en waardevolle giften van Allah. 
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 Wie met pek omgaat, wordt 
ermee besmet

 Wat is extremisme?

 Koran en kennis

 Voorbeeld

 Juist en verboden

 Zelfkritiek

 Voorvaderen

 Ieder mens anders

 Verstand en mening

 Video speech over extremisme

 

Doel: De betekenis van fanatisme en het gevaar ervan uitleggen. Inzien dat juiste kennis 
fanatisme voorkomt. 
 
Kennis voorkomt extremisme 
Spreekwoord: " Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet." (wie met slechte mensen 
omgaat, neemt de gewoontes van die mensen over). Allereerst dienen we dus onze vrienden 
goed te kiezen. Met onbekenden, die we nog niet goed kennen dienen we niet snel bevriend 
te zijn. We moeten onze verstand gebruiken en niet blindelings achter iemand aangaan. 
Anders kan men in extreme situaties terecht komen.  
Wat is Extremisme? 
Extremisme is aan een mening, overtuiging blindelings vastklampen en in een zodanige 
toestand verkeren dat men niet meer kan denken. Dit kan men ook "fanatisme" noemen. 
Ons geloof leert ons weg te blijven van fanatisme. Het is kennis dat ons behoedt van 
extremisme. Het juiste pad om ons van extremisme te bevrijden is de Koran en kennis. Het 
doel van de Koran is de mens van elke verslaving of slechte invloeden die zedenkwetsend zijn 
of een mens kleineren, te bevrijden. Mensen met extreme meningen die anderen blindelings 
nadoen of nabootsen, is een houding wat Allah niet correct acht. Iemand nadoen zonder 
enig besef, brengt de mens schade toe. Mensen die anderen nadoen geraken onder invloed 
van anderen, dit omdat zij een gebrek aan voldoende kennis hebben. Dit leidt tot 
gemakzucht en luiheid. Koppigheid, extremisme, superioriteitsgevoel en 
onverdraagzaamheid ten opzichte van andere meningen kunnen tot ongunstige situaties 
leiden. Extremistische mensen denken enkel aan hun eigen belang zonder een onderscheid 
te maken tussen goed en kwaad. Een extremistisch persoon is iemand die niets anders ziet 
dan datgene waaraan hij vastklampt. Iemand die de Islam kent, kan door zijn verstand te 
gebruiken en rationeel te handelen, vermijden dat hij anderen louter nadoet. De Koran raadt 
wel aan om een ander als voorbeeld te nemen wanneer men iets goeds bijleert, maar acht 
het nooit goed een ander blindelings te volgen. De mensen die in deze wereld hun ogen 
dicht doen en anderen blindelings volgen zullen het in het hiernamaals moeilijk hebben. 
• Kennis verwerven met het verstand -> Juiste voorbeelden aannemen -> 

Verantwoordelijkheidsgevoel -> Levenslang leren -> JUIST 



• Onwetendheid -> Anderen blindelings nadoen -> Verantwoordelijkheden ontlopen -> 
Gemakzucht en luiheid -> VERBODEN 

Een mens moet van tijd tot tijd aan zelfkritiek doen. Hij moet kunnen afwegen of hetgeen hij 
doet goed of slecht is. In een Koranvers staat: ‘En degenen die ongelovig zijn, zeggen tegen 
degenen die geloven: ‘Volgt onze weg, dan zullen wij zeker jullie zonden dragen.’ Maar zij 
zullen echter niets van hun zonden dragen. Voorwaar zij zijn zeker leugenaars.’ (Al-
Ankeboet, 29/12). Hieruit blijkt dat kwaadaardige mensen zullen beweren om voor de fouten 
van de te overhalen persoon te willen draaien, ofwel zullen ze beweren dat de fouten klein 
en niet van belang zijn, ofwel dat ze niet gepakt zullen worden, ofwel zullen ze op een andere 
manier de fouten in de ogen van de anderen proberen te verwaarlozen. Wij moeten niet in 
deze val van de duivel vallen. We moeten met onze verstand en hart erbij blijven. Een andere 
reden van extremisme is dat de mensen alles van hun voorvaderen als waarheid accepteren. 
Ongetwijfeld is de erfenis van onze voorvaderen waardevol. Respect betuigen jegens hen is 
een deugd en het is belangrijk om van het verleden en de geschiedenis lessen te trekken en 
om dezelfde fouten niet te herhalen. Het is echter niet correct om alles blindelings te 
accepteren. Ons leven is niet lang genoeg of onbelangrijk dat wij twee keer voor hetzelfde 
moeten boeten. We moeten datgene koesteren dat wij van hen hebben meegekregen, maar 
tegelijkertijd moeten wij hun fouten ook verwerpen en ze vervangen door juiste zaken die 
nuttig zijn voor de mensen. Video bekijken. Elke schepping van Allah heeft mooi 
bijzonderheden. Maar niet ieders karakter, persoonlijkheid en attributen kan anders zijn. 
Ieder persoon kan op een ander vlak gaven van Allah ontvangen hebben. Wij moeten als 
mens zijnde daarmee rekening houden. 
Een leerrijke verhaal uit het boek van Beydaba is als vogt: Een hinkende raaf zag een mooie 
patrijs. Hij bewonderde de schoonheid en het elegant hinkelen van deze patrijs. Hij begon 
deze patrijs ononderbroken te volgen. Zijn enige doel was een patrijs worden. Dit gebeuren 
begon de patrijs zodanig te storen dat hij zei: "Hoe hard iets ook op een ander lijkt niets 
wordt hetzelfde als het origineel. Je moeite is tevergeefs. Geef op! Maar de raaf gaf niet op 
en begon met dezelfde elegantie als de patrijs te hinkelen. Die arme raaf vergat zijn eigen 
hinkelen en maakte zich op die manier belachelijk tegenover iedereen. Het advies in dit 
verhaal is om je eigen kenmerken te leren kennen, om deze te ontwikkelen tot een goede, 
door Allah geliefde, persoonlijkheid. Niet ieder mens is hetzelfde. Men moet naar zichzelf en 
naar de voorbeeldige personen kijken een route uitstippelen voor zichzelf. Zonder zichzelf 
kennende, alles proberen te zijn, zal uitmonden tot inzinking. De Koran verwittigt diegenen 
die blindelings anderen nadoen en zich richten tot bijgeloof. In de Koran wordt hierover het 
volgende geboden: En wanneer er tot hen wordt gezegd: "Volgt hetgeen Allah heeft 
geopenbaard" zeggen zij: "Neen wij zullen datgene volgen wat wij onze vaderen zagen 
volgen". Zelfs al hadden hun vaderen in het geheel geen verstand en volgden zij ook de 
rechte weg niet? (Al-Baqara, 2/170). Extremisme verwijdert een mens van kennis, houdt 
hem weg van onderzoek en zorgt ervoor dat hij bevooroordeeld is. Extremisme wordt 
veroorzaakt door onwetendheid en dit springt naar voren waar er geen kennis is. 
Samenvatting 
• Onwetend nadoen 
• Bevooroordeeld zijn 
• Blindelingse overgave, zonder aan zelfkritiek te doen. 
Allah waarschuwt de mensen die tegen de waarheid in zich door hun slechte verlangens 
laten leiden die dan op hun beurt onwetendheid, behoudzucht en dwaling veroorzaken. 
Wanneer een mens iets doet zonder een onderscheid te maken tussen het goede en het 



kwade, dus zonder zijn verstand te gebruiken of daarover een oordeel te vormen, zal dit 
leiden tot extremisme. Een mens mag niet omwille van welke reden dan ook in extreme 
opvattingen belanden en volgens de soenna van de profeet Mohammed (s.a.w.) altijd de 
gulden middenweg volgen in zijn levenswandeling. In de Koran wordt hierover als volgt 
gesproken: "En wanneer zij een slechte daad begaan, zeggen zij: "Wij zagen dit onze 
vaderen doen en Allah heeft het ons bevolen." Zeg: "Allah legt nooit slechte daden op. 
Zegt gij van Allah, hetgeen gij niet weet?" (Al-Araf 7/28). De Islam heeft alles dat kennis, 
rationeel denken en vrije meningsuiting in de weg staat opgeheven. Daarom ook dat het 
verstand het rationeel denken en kiezen vrijelijk en zonder druk moet kunnen doen. Het 
denken verhinderen, is tegen de natuur van de mens. Een mens heeft nood aan andere 
meningen. Waar er geen vrijheid van mening is, domineert één mening, waardoor er geen 
ontwikkeling en vooruitgang kan zijn. Dus wanneer een mens zijn mening niet vrij kan uiten 
of hij hierop reactie krijgt, ontstaat extremisme en dit leidt tot onderontwikkeling binnen een 
gemeenschap. In de Koran wordt over deze verandering en deze behoudzucht die tegen 
vernieuwing is, als volgt gesproken: "En voorzeker, Wij hebben voor de mensen in deze 
Koran allerlei vergelijkingen gegeven; en als jij hen een Vers brengt, dan zeggen degenen 
die niet geloven zeker: ‘Jij bent niets dan een vervalser’." ( Ar Roem 30/58). Mensen die ook 
in de tijd van onze profeet niet open stonden voor andere meningen, stelden zich niet open 
voor de Koran. Luisteren is het eerste wat ieder mens behoort te doen. Vervolgens kan men 
zijn mening ofwel bijschaven ofwel standvastig daarin zijn. Standvastig zijn in de waarheid 
waarin men gelooft, zonder anderen te beledigen, is een handeling die van respectvolle 
mensen wordt verwacht. 
Conclusie 
• Wij moeten dus van elke vorm van extremisme wegblijven. 
• We moeten niet opgeven onszelf als toereikend te zien en op zoek te gaan naar de 

waarheid. 
• Het is belangrijk open te staan voor discussie en respect te hebben voor andermans 

meningen. 
• Wij moeten vermijden te denken dat enkel onze meningen juist zijn en niet de meningen 

van anderen. Want hierdoor kwetsen we anderen. 
• Zo moeten we ook iets of iemand niet blindelings nadoen. 
• We mogen niet uit het oog verliezen dat we alles met ons verstand moeten ondervragen 

en ons geweten moeten raadplegen. 
• Wij moeten proberen fatsoenlijke en eervolle mensen te zijn, onszelf kennen en 

openstaan voor nieuwigheden en andere meningen. 
Video voetballer Shkodran Mustafi bekijken. Vind je dat deze voetballer te ver gaat? Nee, 
want alcohol kopen en verkopen is verboden in de Islam. Hij moet de vrijheid krijgen om 
volgens zijn godsdienst te leven. Hij beperkt andermans vrijheid niet, heeft respect voor 
anderen, hij glimlacht. En anderen zouden respect voor zijn godsdienst moeten hebben. 
Video speech: een andere kijk op extremisme. 
 
 

 


