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DE WEG NAAR VREDE
Vrede willen wij,
naar vrede streven wij.
Ga jij ook mee op deze weg,
van liefde en respect.

O mens, kijk naar jezelf,
de vijf vingers aan je hand.
Ze zijn toch zo verschillend,
maar hebben een heel hechte band.

De natuur is geschapen,
ten dienste van de mens.
Via haar komt ons onderhoud,
en de vervulling van iedere wens.

Met elkaar kunnen ze de wereld aan,
denk maar aan die sterke vuist.
Ze accepteren elkaar zoals ze zijn,
dit is het geheim dat erachter huist.

In de natuur is ook een les,
voor een ieder die weten wil.
Zie je het niet, luister dan goed,
en blijf maar even stil.

Vrede willen wij,
naar vrede streven wij.
Ga jij ook mee op deze weg,
van liefde en respect.

Vrede willen wij,
naar vrede streven wij.
Ga jij ook mee op deze weg,
van liefde en respect.

O mens, neem hier een voorbeeld aan,
doe goed en respecteer.
Ook al is er verschil van mening,
wees een ware moslim, iedere keer weer.

Zie hoe de natuur in stand
gehouden wordt,
door die ene Onzichtbare Hand.
In harmonie beweegt al wat leeft,
een voorbeeld voor het
menselijk verstand.

Geef je over aan die ene Bron,
Die een ieder leven geeft.
Sta standvastig in dit mooi geloof,
waar een ieder een plaatsje heeft.
Vrede willen wij,
naar vrede streven wij.
Ga jij ook mee op deze weg,
van liefde en respect.

Voor degene, die succesvol wil zijn,
neem een voorbeeld aan de natuur.
Zonder een zucht helpt alles elkaar,
maak úw hart ook eens zo puur.

Het refrein wordt gezongen op de melodie van
“Fa yu kan tak’ mi no moi”.

Vrede willen wij,
naar vrede streven wij.
Ga jij ook mee op deze weg,
van liefde en respect.
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OPROEP TOT WERELDVREDE
Eenheid, tolerantie en vrede,
Is voorwaar voor iedere ware Moslim
een zeer belangrijke bede.
Het Paradijs is echt niet slechts voor één groep
om erin te geraken,
Maar iedere ware gelovige mag er gebruik van maken.
(Ref: Koran 2:62)

Ook uit andere verzen zou de tolerantie
van de Islam moeten blijken,
Daarom gaan wij nu verder in de Heilige Koran kijken.
Een huwelijk met een volgeling van het Boek
is de Moslim toegestaan,
En ook het voedsel van een volgeling van het Boek
hoeft een Moslim niet te laten staan. (Ref: Koran 5:5)
Ik hoor u reeds vragen: de volgelingen van het Boek,
waar staat dat voor?
De oprechte Joden, Christenen, Hindoes, enzovoorts,
kunnen allemaal daarvoor door!
De Almachtige belooft het goede aan een ieder,
die Hem volledig is toegewijd,
Hij gaf immers openbaringen aan al Zijn schepselen,
vanaf het begin der mensheid. (Ref: Koran 40:78, 35:24)
Niet alleen erkent de Islam de vroegere openbaringen
als zijnde van God,
Maar het geloven in de missie van eerdere profeten,
is voor de Moslims een duidelijk gebod.
Respect voor al deze profeten van God
wordt de Moslims keer op keer ingepompt,
Vandaar dat de ware Moslim respect heeft voor alle
profeten, die God steeds weer zond. (Ref: Koran 2:136)
Gebedshuizen van alle godsdiensten
zijn voor de Moslims daarom heilig,
En daarom is een ieder in de buurt van een waar Moslim
volkomen veilig.
De Moslim moet zelfs gebedshuizen van andere
godsdiensten verdedigen, indien dat nodig blijkt,
En daarin gaat hij tot het uiterste,
zover als zijn kracht reikt! (Ref: Koran 22:40)
Het zij vermeld, dat het hier uitsluitend gaat
om verdediging.
De djihaad uitleggen als een aanvalsoorlog,
is voor de Almachtige God een belediging!
Dwang in de godsdienst is er immers niet,
Een ieder is vrij te geloven in datgene,
waarin hij zijn heil ziet. (Ref: Koran 2:256, 36:17)
De tolerantie van de Islam tegenover andersdenkenden
is reeds duidelijk gebleken,
Maar het verenigen van andere goden met de ware God,
zal Hij niet vergeven!
Zo mag een Moslim niet huwen met degenen
die naar afgoden gaan,
En ook het voedsel, dat aan een afgod is geofferd,
moet een Moslim laten staan.
Maar zelfs in dit geval dient een Moslim
de rechten in acht te nemen,
En de Koran beveelt zelfs, indien nodig,
de afgodendienaars in bescherming te nemen.
(Ref: Koran 9:6, 4:48, 2:221, 5:3)

Ook het belachelijk maken van afgodsbeelden
wordt de Moslim ontzegd,
Zoals dat heel duidelijk in de Heilige Koran is uitgelegd.
Integendeel wordt de Moslims bevolen
zich in discussies heel netjes te gedragen,
En om andersdenkenden dus niet met vuile en stoere taal
op stang te jagen! (Ref: Koran 6:109, 16:125)

De profeet Mohammed, vrede zij met hem,
was het levende voorbeeld van de Heilige Koran.
Toen hij eens een Christelijke delegatie ontving,
mocht die met haar godsdienstrituelen doorgaan.
Met de Christenbroeders werd een krachtige
overeenkomst gemaakt,
Waarvan de essentie duidelijk in de Overleveringen
vermeld staat.
U zult zich zeker afvragen: waarom zoveel volkeren,
als God eenheid wenst op aard’?
De Koran geeft het antwoord: dit leven gaat
met vele beproevingen gepaard.
Het leren kennen van elkaar is in dit Heilig Boek
een duidelijk gebod;
En degene die deze en andere beproevingen
goed doorstaat, mag rekenen op de genade van God.
(Ref: Koran 49:13, 5:48)

In opdracht van de Almachtige zijn verschillende volkeren
naar de aarde gegaan,
Zeker niet met de bedoeling om elkaar
naar het leven te staan.
God schiep zwart, wit, rood en nog veel meer,
Met de duidelijke opdracht om elkaar te leren kennen,
steeds weer.
Door aan deze Goddelijke opdracht gehoor te geven,
Zullen wij steeds meer in vrede met elkaar gaan leven.
En door die vrede verder en verder te laten groeien,
Zal ook de eenheid tussen de verschillende groeperingen
steeds meer gaan bloeien.
Ons geliefd land Suriname is een levend voorbeeld
van Eenheid in Verscheidenheid,
En dat er aan deze eenheid een waarachtige vrede
ten grondslag ligt, is een onbetwist feit.
Wij zijn vandaag in verscheidenheid bij elkaar,
en dát willen wij aan de wereld tonen,
Indien u ons land als voorbeeld neemt,
kunt ook ú in vrede met elkaar wonen.
Tot slot vragen wij aan een ieder, waar ook ter wereld:
wees lief voor elkaar,
Dan zal de Almachtige lief voor ú zijn,
reken maar!
Wij ronden onze boodschap af met de Moslimgroet,
en wel nu,
AS-SALAAMOE ‘ALAIKOEM, VREDE ZIJ MET U!
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