Aspekte van 'n Islamitiese
Renaissance
D J C van W yk

D ie w erklike verhouding van Islam en die C hristendom is vandag in
b aie opsigte 'n verw arrende aangeleentheid. D it blyk byvoorbeeld
daaruit dat som m ige geleerdes bew eer dat Islam hom self vandag
hardnekkiger as ooit tevore teen die C hristelike kerk en geloof verset. A nder sien w eer in h u id ige ontw ikkelinge die groot geleentheid
vir die C hristelike kerk en sending.
G eleerdes soos H Belloc het reeds in die dertigerjare van hierdie
eeu voorspel dat daar 'n nuw e oorlog tussen Islam en die C hristelike
W este op pad is. D ie resente rew olusie of reform asies in Iran, Af
ghanistan en Pakistan het onteenseglik bew ys dat baie M oslems ryp
en gretig is daarvoor om terug te keer tot die oorspronklike vorm van
hul geloof. O f die in ten siteit van god sdienstige em osie wat hier
skuilgaan in ons W esterse wereld goed genoeg besef en begryp
w ord, is inderdaad 'n ernstige vraag.
Dat die A rabiese wereld, afgesien van alle ander oorw egings, veel
inhou wat fassinerend is, is n ie te betw yfel nie. Die hele M iddeO osterse wereld is al beskryf as 'n land gevul met dromers en
gebede. Dis die wereld van Cyrus, eerste groot koning van die
P ersiese Ryk en bevryder van Israel van B abiloniese oorheersing.
D is ook die land van die w yse m anne uit die O oste, die Shah van
Iran en die A jatollah K hom ein i; 'n m an m et die droom van 'n
Islam itiese Republiek op die patroon van M oham m ed se teokrasie
1 300 jaar gelede. Dis 'n land m et 'n kom plekse m osaiek van m ense,
godsdienste en politieke sistem e.
Drie groot w ereldgodsdienste het m enslik gesproke hulle oor
sprong h ier 'n klipgooi van m ekaar af gehad, naam lik Judai'sme,
C hristendom en Islam. Al drie is tot vandag toe intens betrokke
rondom die stad Jerusalem .
D it is nodig om in die oorw eging van die huidige opkom s van
Islam , die groot lyne uit die geskied enis in gedagte te hou. H ierdie
geskied enis vertoon 'n lang ketting van aksie en reaksie van W este
en Islam op mekaar. G edurende die eerste eeue van sy bestaan het
Islam dw arsoor die destydse C hristelike wereld uitgebrei. Dit kan,
b enew ens ander faktore, ook toegeskryf word aan die onverm oe van
die kerk en die evangelie om in sy vroee bloeitydperk die A rabiese
wereld te bereik. As antw oord op die Islam itiese ekspansie het die
kruistogte gevolg. Op sy beurt het die Islam op die kruistogte geantwoord m et die reveil van 'n m eer konserw atiew e vorm van Islam.
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Nadat die Islam aan d ie m oee m iddeleeuse Christendom 'n sterk
bestuiw ing vanuit die G riekse erfen isse toegedien het, is hy self
m ettertyd deur die opkom ende W esterse oorheersing teruggedring
tot 'n toestand van m inderw aardigheid en onderwerping.
Vandag herhaal die geskied enis hom self. Voorlopig kan ons se dat
die kragtige wyse w aarop Islam tans b esig is om op die W esterse
prestasie te antw oord en hom aan die toestand van m inderw aardig
heid te ontw orstel m et d ie volgende faktore verband hou: die Arab iese bedingingsm ag op grond van sy olierykdom m e; 'n aggressiew e verset teen eeue se W esterse m eerderw aardigheid w at hy
m oes sluk; en helaas - d ie konstante m islukking van die kerk om
hierdie w erelddeel m et die evangelie van Jesus Christus te bereik.
As vandag gepraat w ord van 'n Renaissance van Islam m oet onthou word dat dit op geen w yse 'n verligte, liberale, m oderne bew eging is nie. Daar m oet b esef word dat ons hier te doen het m et die
herlew ing van 'n konserw atiew e, fundam entalistiese Islam, 'n terugkeer na die fanatism e van die M iddeleeue.
O ns sou ook kon praat van 'n kulturele rew olusie in Islam vandag
w aarm ee gereageer word op 'n neokoloniale im perialism e uit die
W este wat m eer ekonom ies as polities bepaal is. Daar word kragtig
opgekom vir 'n Islam itiese id en titeit wat hom self bedreig voel deur
W esterse waardes.

1

K ort tipering van Islam

Om 'n kort en bond ige tip erin g van Islam as godsdiens en kultuurverskynsel te gee, is geen m aklike taak nie. Enersyds word graag
gese dat Islam 'n eenvou d ige pligtegodsdiens is wat reglynige antwoorde selfs op m oderne vrae bied . Terselfdertyd is sowel die Arab iese taal as die Koran so m oeilik dat baie m in m ense hulle w erklik
daarin verdiep. Enersyds word graag gese Islam is 'n konserw a
tiew e, fundam entalistiese en M iddeleeuse verskynsel wat hom nie
in die m oderne wereld kan aanpas of handhaaf nie. A ndersyds is
daar onrus oor 'n m agtige, opdringende herlew ing van Islam. Hoe
dit ook al mag w ees, Islam b eskik oor die vermoe om van sy aanhangers felle, fanatiese en verknogte volgelinge van Allah te maak.
D it kan nie anders as om verw ondering te wek nie: 'n Volk,
naam lik die A rabiere, w at in die kernlande van die ou beskaw ing
waar die w ereldgeskiedenis 'n aanvang neem , vir 'n tyd lank 'n
gew eldige rol speel, dan v ir byna 1 000 jaar stagneer, om tans w eer
m et nuw e saam horigheidsgevoel na bo te beur om sy plek tussen die
w ereldgodsdienste in te neem .
Ook dit moet verw ond ering w ek: Islam wat as godsdiens onder
die A rabiere ontstaan, h ierd ie grens m ettertyd egter so oorskry dat
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vandag slegs een vyfde deel van die totale aantal M oslems op die
aarde nog A rabiere is.
Die leer van Islam is in een w oord, een naam saam gevat: Allah. Die
almag en eenheid van Allah en die naderende gerig; dit loop soos 'n
skerp rooi lyn dw arsdeur die Koran. V yf keer per dag weerklink die
dw ingende appel van die gebedsroeper: "A llah is die grootste. Ek
getuig daar is geen God nie behalw e Allah. M oham m ed is die
apostel van Allah. Kom tot die g eb ed ." D ie geloof in die almag van
Allah, vervul m et gepaardgaande gevoelens van nasionalism e, bring
gloeiende geloofsyw er m ee en kw eek felle, verknogte aanhangers.
D ie M oslem spreek die naam van Allah honderde keer per dag uit.
W aar die Jood God eer deur sy Naam nie u it te spreek nie, vereer die
M oslem Allah deur sy naam soveel m oontlik uit te spreek.
G eloof is vir die M oslem oorgaw e aan Allah en die aanvaarding as
waar van alles wat Allah deur die Koran se. Uit die staanspoor is in
die Islam fel gestry teen enige vorm van politeism e. Daarby ken die
M oslem n ie so iets soos 'n persoonlike, in tiem e verhouding met
Allah nie. Allah het die goeie m ens lief. D ie sondaar het hy nie lief
nie.
D ie belyd enis dat M oham m ed die seel van die profete is, speel 'n
gew eldige rol onder die M oslem s. M oham m ed is die laaste profeet
voor die oordeelsdag aanbreek. In die tradisie van die profete is hy
die heel laaste. Enige gedagte egter dat M oham m ed aanbid moet
word as God of dat hy bonatuurlik is, word deur die Moslem fel
verw erp. Hy neem hoegenaam d nie die plek by Islam in wat C hris
tus in die Bybel inneem nie. D ie plek wat Jesu s in die Christendom
in neem , word in Islam deur die Koran ingeneem .
M oham m ed is volgens Islam gestuur tot die A rabiere, die enigste
volk w at nog geen w aarskuw er gekry het nie. Nou het elke volk 'n
billike kans gekry. Nou volg die groot eindbeslissin g. Selfs die
M ahdi, die kalief wat sal verskyn kort voor die aanbreek van die
oordeelsdag, sal niks toevoeg by die openbaring wat deur M oham 
med afgesluit is nie.
D ie verskil tussen M oham m ed en alle vroeere profete is selfs
daarin gelee dat hy 'n A rabier is, gestuur tot 'n volk aan wie die ou
boodskap nog nooit bekendgem aak is nie. D ie C hristendom in A ra
bie het tot op die tyd van M oham m ed w einig aan sendingyw er
geopenbaar. In h ierd ie vakuum tree M oham m ed op as aspostel van
die A rabiere. D it kan so gestel word: Islam het in A rabie 'n vakuum
gevul tussen 'n heidendom wat reeds in sy fondam ente geskok was
en in 'n sosiale krisis verkeer het en andersyds 'n nog verwarde
invloed vanuit die C hristendom wat hom reeds aanm eld, maar nog
geen oproep vir A rabie verw oord het nie. O f: die Christendom het
eensyd ig in H ellenistiese rigting u itgebrei. Daardeur en deur die
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swakheid van die Jod e-C h risten d om is 'n vakuum gelaat wat deur
Islam gevul sou word.
V ir die Moslem is Jodedom en C hristendom dus ou oorw onne
standpunte wat tans loon vir hul dade ontvang. Enige suggestie om
C hristen te word, is v ir die M oslem 'n terugwaartse stap en 'n
belediging.
Die sending van M oham m ed strek hom uit tot alle volke. Van die
m ees kenm erkende eienskappe in Islam is die eenheid en broederskap, asook die krag van hierdie godsdiens onder sy aanhangers.
Koran beteken voordrag, resitasie. D ie Koran bevat die bonatuurlike diktaat van Allah aan M oham m ed. Vanw ee die sentrale plek wat
die Koran in die Islam in n eem , word van Islam gepraat as godsdiens
met 'n boek. Koran is die Ipissim a V erba, die presiese eie woorde van
Allah self. Die M oslem glo dat soos die Ou Testam ent deur die Nuwe
vervul is, so is die N uw e Testam ent deur die Koran vervul.
Die pligteleer van Islam bestaan uit die volgende:
•
•
•
•
•

die uitspreek van die geloofsbelydenis;
die verrigting van die salat, die rituele gebed;
die onderhouding van vastye;
beoefening van w eldadigheid;
die verrigting van die serem onies.

Om tot die gem eente van die profeet te behoort - dit is w at alle
M oslem s m et m ekaar in gem een het. En om tot hierdie gem eenskap
te behoort, dit vorm 'n w aarborg vir hierdie lewe en daarna. Tot
hierdie gem eenskap behoort elkeen wat hom aan die wil van Allah
onderwerp. Alle skeidsm ure van taal en kultuur of ras word summ ier verw erp; Blank of Sw art of Bruin; A rabier of nie-A rabier; slegs
een ding is van oorheersend e belangrikheid: die graad van godvresendheid. Die b esef om tot die beste Um m a, die volk van gelow iges
te behoort, bring 'n b eson d ere sterk sendingbew ussyn mee. U it die
Koran leer en glo die M oslem onw rikbaar dat die gehoorsaam heid
aan die eise van Allah 'n w aarborg bied vir die ewige behoud van
die mens.

2 'n A nti-W esterse em osie
Die huidige herlew ing van Islam neem sterk anti-W esterse aksente
aan. Dit is in w erklikheid n ie iets nuuts nie. Dit was van die b egin punt van sy geskied enis af m et Islam so gewees.
Vra 'n m ens na die redes hiervoor, word verskillende m oontlikhede genoem. Een is dat d ie tipiese W esterse liberalism e lew ensvreemd is aan Islam. W esterse liberalism e wat die deel van die
W este is waarmee Islam voortdurend gekonfronteer word, het direk
uit die C hristendom gespruit. Liberalism e en verdraagsaam heid
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teenoor 'n enorm e klom p idees, in sigte en lew enstyle is im m ers
tipies van die C hristelike godsdiens. Dis slegs 'n godsdiens wat
krities na alle w ereldse aktiw iteite en sukses kan kyk wat sy aanhangers kan toelaat om verskillende, selfs botsende politieke en
sosiale filosofiee aan te hang.
H ierdie lew ensuitkyk w at parallel loop m et die evangelie is vir die
Islam lew ensvreem d. In h ierd ie opsig staan Islam baie nader aan die
O u-T estam entiese profete. Som m ige kenners verstaan Islam die
beste deur aan M oham m ed te dink as 'n O u-Testam entiese profeet
wat ontydig gebore is. G eregtigheid is vir die Moslem deur die
w erke; geregtigheid wat bestaan uit die nou gesette navolging van
die voorskrifte van die Koran. D it sluit in: aanbidding vyf keer per
dag, 'n pelgrim sreis na M ekka, gaw es v ir die arm es en om te vas
gedurende die maand Ram adan. Islam volg die Koran op dieselfde
w yse as w at Jode die dekaloog volg en gehoorsaam . D ie vergelyking
gaan verder. M oham m ed het die Koran op bonatuurlike wyse ontvang, n et soos M oses die Tien G ebooie op bonatuurlike wyse ontvang het.
O m dat geregtigheid v ir die M oslem deur die werke is, is die
C hristelike visie dat gehoorsaam heid aan die w et wel noodsaaklik
is, m aar n ie noodw endig voldoende voorw aarde v ir verlossing nie,
v ir hom totaal onaanvaarbaar.
D ie Islam itiese w etskode Sh ari'ah genoem , w at uit sowel die
Koran as die oorlew ering spruit, is die ruggraat van die w et van die
Islam itiese staat. V ir die M oslem is daar geen onderskeid tussen
m enslike en Goddelike w et in W esterse sin nie. Die Islam is 'n
n om okrasie, w ant die G oddelike w et bevat 'n kom plete beskryw ing
van die patroon vir ideale m enslike gedrag; vanaf kw essies oor
oorlog en vrede, huw elik en egskeid ing , tot by tafelm aniere.
Dit verklaar vir ons 'n in h eren te w eerstand w at in Islam skuil teen
enige vorm van liberalisering. D it op sy beurt is vir alle m oderne
W esterse state onaanvaarbaar.
D ie Koran is vir die M oslem letterlik die w oord van Allah. O m dit
op enige w yse te bevraagteken, is kettery. Islam was nog altyd
verdraagsaam teenoor ander god sd ienste b in n e sy gebied solank
sodanige godsdienste nie p oliteisties is nie. M aar net so onverdraagsaam w as Islam ook nog altyd teen enige vorm van proselietm akery
in sy m idde. D ie heilige oorlog word gevoer n ie net teen die ongelow iges w at bu ite is n ie, m aar ook teen die afvalliges in eie midde.
W ie hom op enige wyse ten doel stel om die Islam of Islam itiese
staat te liberaliseer, stel hom bloot aan aanvalle w at hulle direk op
die Koran kan beroep.
D ie Islam itiese w etskode gee ook volledige instruksies oor die
regulering van die ekonom iese lew e. W oeker word verbied, maar
privaat eiendom word toegelaat; so ook belastings om die lot van die
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armes te verlig. Dit w ord tans in die Islam geinterpreteer as regverdiging vir die w elsynstaat. D ie Sh ari'ah se etiek is daarop gebou dat
die rykes ryker word en die arm es armer. Daaruit kan alle vorm s van
'n sosialistiese ekonom ie geregverdig word. Dit is egter direk strydig m et die liberale kapitalism e.
A fgesien egter van god sd ienstige faktore, kan veel van die huidige
anti-W esterse stem m inge by Islam uit staatkundige ontw ikkelings
verklaar word. Terw yl d ie W este en die kerk nog in die greep van die
M iddeleeue verkeer h et, het Islam vir eeue lank 'n gew eldige
ekspansie en hoogbloei beleef. W at het die verval van Islam tew eeggebring? W as dit alleen die W esterse opkom s sedert die Renaissance
of was daar ook ander faktore soos inherente sw akheid? Die idees
van A ristoteles het im m ers via die A rabiere en veral Spanje die
W este ingekom en d iepgaande invloed op bv. Thom as van A cquinas
uitgeoefen. Daarom se d ie Islam graag dat hulle die dokter was wat
die pasient, die W este, genees en aan die beskaw ing gehelp het,
maar hom self toe verw aarloos het.
In elke geval, die land ing van N apoleon in Egipte in 1798 w as die
finale keerpunt. Daarna neem W esterse invloed geweldig toe totdat
bykans die hele Islam itiese wereld deur W esterse lande gedom ineer
word.
W at die w ereld vandag van Islam ervaar, is 'n geweldige regsradikale reaksie op eeu e van W esterse oorheersing. Nadat die W este
sterk deur die Islam gestim uleer is, m oet Islam eensklaps hoor dat
hulle kultuur verguis word en dat hulle as onderontw ikkeld afgeskryf word. So is b aie M oslem s vandag geneig om te redeneer. Sow el
in Turkye as in A fgh an istan en Iran was verbeeldingryke pogings
aangew end om Islam terug te dw ing en m oondhede op W esterse
patroon daar te stel. In al drie gevalle het hierdie pogings m isluk.
Vandag word bew eer dat d ie W este na sy industriele w etenskaplike
en kulturele rew olusie d ie Derde W ereld m et sy 650 m iljoen M os
lem s in groter arm oede en ellende gelaat het as wat dit nog ooit
geken het. O f dit 'n b illike oordeel is, is te betwyfel.
Dis egter 'n feit dat Islam itiese w etgeleerdes tans alle W esterse
invloed radikaal afwys. Daar m oet teruggekeer word na die Islam
van vroeer, om d ie eie id en titeit van voor die W esterse beinvloeding
terug te vind.

3

Die Islam in Iran

'n M ens kan die rew olusie in Iran nie begryp sonder kennis van die
Sh i-iete nie. Hulle is d ie nakom elinge van die wat Ali na die dood
van M oham m ed teen A boe Bakr ondersteun het. Hulle was van die
begin af dus 'n m ind erh eid en is sodoende in die posisie van 'n
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op p osisie gedryf. Hul ideaal het 'n lid van die fam ilie van die profeet
as kalief (plaasvervanger) op die troon sou kom , het nog nooit in
vervulling gegaan nie. Ali was die n eef en skoonseun van M oham 
med. In die geskied enis was die S h i'ie te m eerm ale vervolg deur die
m eerderheid Sunni-M oslem s. Hulle is daarom basies suspisieus
teen en ige regeerder wat m ag lyk op 'n u itbu iter of indringer. Hulle
heg groot waarde aan die onderrig in die verborge, m isterieuse en
glo dat die twaalf Im am s wat M oham m ed opvolg, hierin besondere
in sig het. Hulle glo dat die twaalfde Im am , M oham m ed al-M ahdi na
die jaar 940 op verborge w yse bly leef het en aan die einde van die
tyd sal terugkeer om d ie m ensdom in 'n nuw e tydperk in te lei. Baie
van w at in Iran gebeur het, word begryplik as 'n m ens hoor dat toe
die spanning begin hoog loop het, die gerug versprei is dat K ho
m eini die twaalfde Imam is. D it het die groot stim ulus gegee aan die
verdryw ing van die Shah.
H ierd ie stryd ten dode tussen d ie A jatollah en die Shah speel hom
af in d ie eeue-oue Persie, die land w aar eers ook die aanbidders van
A huram azda en A rim an, die gode van goed en kwaad, gewoon het.
D ie stryd tussen h ierd ie tw ee gode h et altyd die lewe van m ens en
volk in Persie beheers. O ok in die h eilige boeke van die Sh i'ietise
deel van die Islam is sprake van die w orsteling tussen goed en
kwaad. En hierd ie stryd sal uitloop op die kom s van die "M essiaanse" figuur, die twaalfde Imam.
En in hierdie stryd tussen goed en kwaad is van geen kom prom is
sprake nie. W ie godsdienstige fanatism e ken, w eet dat in hierdie
stryd alles, ook die lew e, edel en rustig op die spel geplaas word.
In Iran is vas geglo dat 'n kragtige boodskap, tot heil vir die volk
van Iran en vir die hele w ereld, van die stryd teen die Shah uitgegaan het. Solank A m erika Iran probeer m anipuleer of dreig, is dit 'n
teken van hoe die m ag van die kw aad aan die w erk is. Die studente
wat die gyselaars in Teheran aanhou, w il A m erika en die wereld
dw ing om hulself rekenskap te gee van die bose m etodes van die
W esterse im perialism e. A lleen as die god sdienstige m otiew e van die
leiers in Iran in ag geneem w ord, sal daar 'n oplossing kom.
Daar m oet onthou word dat in Iran W esterse invloed maar 'n klein
deeltjie van die bevolking ten goede gekom het. 'n K lein groepie het
gedeel in die welvaart en h et aan die hele land 'n m oderne W esterse
v ern issie gegee.

4

Islam en M arxism e

O or d ie w erklike houding van Islam teenoor M arxism e is al baie
studeer en geskryf en steeds is daar nie helderheid nie. Normaalweg
word gestel dat Islam onversoenbaar is m et M arxism e. Tog is daar
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treffende ooreenkom ste. D aar word geskryf van 'n man wat 'n parodie gem aak het op d ie Islam itiese geloofsbelydenis: daar is een God
en M oham m ed is sy profeet. Hy het daarvan gem aak: daar is geen
God nie en Karl Marx is sy profeet. H et hierd ie man m iskien groter
w aarheid u itgespreek as w at hy verm oed het?
Beide Islam en M arxism e b esit kanonieke tekste met spesifieke
in stu ksies vir alle om stand ighed e en lew ensterreine. A lbei is fatalisties; die een m et sy sien in g oor 'n dialektiese m eganism e van die
geskiedenis; die ander m et sy sien in g van 'n almagtige godheid.
A lbei streef na w ereld beh eersin g deur hul eie geloofsbelydenisse.
Nog Islam nog M arxism e is sku vir w apengew eld. Albei is basies
aggressief. By die Islam spruit dit uit die siening dat die wereld in
twee gedeel is: die w ereld van vrede (Islam) en die wereld van
oorlog (ongelow iges). G een perm anente vrede is tussen hierdie twee
m oontlik nie. Alle vorm s van vrede is net 'n tydelike truuk, net soos
die K om m unistiese teorie van vreedsam e naasbestaan.
Sam ew erking en oen skyn like versoening tussen Islam en Kom m unism e kom tans voor in L ib ie , Sirie en Suid-Jem en. Daar is nie
duidelikheid oor d ie m ate w aarin M oslem s en M oslem leiers deur
sekularisasie beinvloed is nie. Indien toegegee sou m oes word dat
dit ook hier tot 'n groot m ate van agnostisism e en onverskilligheid
gelei het, sou dit 'n vrugbare teelaarde vir Kom m unism e bied. Afgesien van die w erklike verh ou d in g, ken ons die M arxism e se verm oe
om ertige mag in te span v ir eie doeleindes goed genoeg om onrustig
te w ees oor sy m an ipu lerin g van Islam.

5

D ie kern van d ie kontrovers

Islam het geen begrip of aanvoeling vir 'n God van liefde of 'n m ens
wat verlossing nodig h et nie. Islam konsentreer op die afhanklikheid
van die heelal van een God.
Dit is tegelyk die groot krag en sw akheid van Islam. Dis 'n aardse
godsdiens. Die m ens m ag sw ak w ees, m aar hy het nie verlossing
nodig nie. Solank hy sy kant van die saak m et Allah reg hou, gesim boliseer deur die K a'ab a te M ekka, kan hy seker wees van die
saligheid.
Islam glo nie dat d ie m ens 'n verlosser nodig het nie omdat hulle
die C hristelike leer oor d ie erfsonde verwerp. Die m ens is nie as
sondaar gebore nie en het daarom n ie erfsonde nie.
Van die skerpste kritiek vanu it die Islam teen die C hristendom is
dat dit 'n godsdiens van die siel en die hem el is, sonder duidelike
aanw ysings oor hoe d ie m aatskappy ingerig moet word. D aarby
verdink Islam die C h risten e nie net van veelgodedom as dit om die
D rie-eenheid gaan n ie, m aar ook van w erklike afgodediens, m aterialism e, kapitalism e en m ilitarism e.
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Die C hristen se belyd enis dat C hristus ons en igste troos in lewe
en dood is en dat naas Hom geen weg tot God is nie, is vir die
M oslem 'n klap in die gesig. Jesu s is 'n profeet soos alle ander, terwyl
M oham m ed die laaste, finale profeet, die seel van die profete is.
Daar is b y Islam totale gebrek aan respek v ir h ierd ie lewe. Respek
vir die lew e m ag daar nie w ees n ie, w ant dit sou die bereidheid om
alles, ook die lew e self, vir Allah en gehoorsaam heid aan sy wil op
die spel te plaas, kon verdoof.
Ju is in d ie benadering tot lew e en dood kom van die m ees diepgaande verskille tussen Islam en die evangelie aan die lig. Die mens
m oet leer om hierd ie lewe as skoonskynende ydelheid te beskou. Na
h ierd ie lew e word hy teruggebring tot Allah, of om loon te ontvang,
of om d ie verskrikkings van die hel te ondergaan. D ie Koran het 'n
ontredderde uitkyk op die lew e. D aar is geen koninkryk wat naby
gekom h et n ie; geen versoenende sterw e aan d ie kruis n ie; geen
Paas- of Pinksterfees n ie; geen vreugde en gem eenskap van heiliges
nie. Dit ken slegs 'n herrysenis sond er opstan d ing, 'n dood waarvan
die prikkel nie ontneem is nie.

6

R ed es vir Islam se su ksesse

Die staatsensus van 1970 toon dat daar op die tydstip 270 915 M os
lem s in Suid-A frika was. By die skryf van h ierd ie artikel was die
syfers van die 1980-sensus nog nie beskikbaar nie. Van die totale
getal M oslem s in 1970 was 945 Blankes, 8 896 Sw artes, 125 987 A siate
en 134 087 Kleurlinge. Veral die groot getal K leurlinge wat M oslem s
is, is opvallend.
D it leid geen twyfel nie dat die appel van die Islam op die massas
in b aie lande so gew eldig sterk is dat dit kan opsw eep tot niks
on tsiend e fanatism e. Islam is veel m eer as 'n religie in die W esterse
sin van die woord. Dit openbaar hom self tans as 'n om vattende
kulturele rew olusie, gerig teen die opgedronge W esterse waardes en
belange. Islam beheers elke aspek van die m enslike lewe: geboorte,
geson d heid , huw elik, gebed en geluk; staatkunde en ekonom ie. Vir
oud en jon k is die Koran 'n on feilbare gids, ongeag die feit dat in
baie Islam itiese lande tot 50 persent van die bevolking nog analfabeties is. Veral die gebeure in Iran het die b esef opnuut laat ontwaak
dat die Islam as gew eldige in sp irasieb ron kan dien in die verw esenliking van ideale. D ie huid ige tend ense in Islam was aanvanklik
slegs 'n verset teen u itb u itin g en eksploitasie. Later het dit hom ook
teen ander aspekte van m od em iserin g begin rig. Bevrydingsbew egings verstaan en gebruik die em osies w at h ier skuil. Daarom gebeur die eienaardige dat Islam alm eer die stem word vir sowel antikom m u nistiese kruistogte as v ir linkse bevrydingsbew egings.
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D ie groot vraag w at 'n m ens vandag ten opsigte van Islam b oei, is:
Kan hierd ie god sd iens, na eeue se sluim ering, werklik die uitdagings van 'n m oderne wereld aandurf? Kan die profeet M oham m ed
dit m aak in die tw in tigste eeu? Kan d ie Islam itiese wet w erklik in 'n
m oderne beskaafde w ereld ten uitvoer gebring word? Na die rewolusionere oornam e van K hom ein i is b erig dat m ense w eens seksoortredings, soos pro stitu sie, hom oseksualism e en owerspel gestenig
word. V olgens Islam itiese tradisie word so 'n m ens tot op borshoogte lew endig begraw e en daarna m et klippe doodgegooi.
'n M ens m oet n atuurlik se: In verskillende lande was die tyd
eenvoudig ryp vir groot w elslae deur Islam. Daarom klink die kreet
al sterker op: nie kapitalism e of sosialism e n ie, maar Islam.
M aar dit bly 'n vraag w at die konkretisering van 'n Islam itiese
staat w esenlik b eteken. H oe m oeilik dit is om die ekonom iese lewe
in ooreenstem m ing m et d ie voorskrifte van die Islam itiese w et te
brin g, blyk bv. uit die Islam itiese renteverbod.
D ie roep om 'n Islam itiese herlew ing kan m iskien die beste begryp word as dit om skryf w ord as 'n sentim ent wat K hom eini een 
voudig en kort ond er w oorde g ebrin g het: O ns het die Koran; ons
rew olusie is die Islam ; on s is bereid om te sterf vir die Islam.
O ns sou dus kon tw yfel oor die m oontlikheid van Islam om hom
by 'n m oderne w ereld aan te pas. O ns sou kon twyfel of Islam bv. in
Suid-A frika in god sd ien stige opsig w erklike suksesse boekstaaf.
O ns kan twyfel of die herlew in g w erklik diepgaande is. Maar dit sal
'n groot flater w ees om d ie gevaarlike im pulse en em osies wat deur
'n gelade geloofsbelyd enis, soos h ierd ie een van K hom eini, ingebed
in die god sd iensfanatism e en gereedheid v ir 'n heilige oorlog van
m ense wat aggressief in gestel is teen wat hulle as bose uitbu itery en
im perialism e sien , te geringskat. V oeg daarby nog dat ons vandag
oral in die wereld by Islam 'n soepelheid en diplom asie aantref om,
soos wat dit hom in 'n bepaald e land pas, in kom binasie m et ideologiee van links en regs op tree, ook m et die M arxism e. H ieroor kan en
hoef ons vanuit die kerk allerm ins te hard te oordeel. Im m ers, ook
die C hristelike kerk en geloof toon 'n treurige geskiedenis van verbroedering m et id eolog iee deur die eeue.
Vra ons verder na die su ksesse van Islam , m oet ons daarop let dat
Islam m aklike, reglynige antw oorde verskaf op alle vrae. Islam eis
bv. die uitspreek van d ie geloofsbelyd enis sonder veel verdere begrip vir die im plikasies daarvan. Dis n ie net eenvoudig in die sin
van: doen die wil van Allah en alles is reg n ie; m aar dis ook 'n geval
dat die gebooie van Islam gem atigd is. Enigeen kan daaraan voldoen. Daarom is daar geen behoefte aan 'n m iddelaar nie. Dit was
die blye boodskap van M oham m ed: N iem and is van hierdie god s
diens u itgesluit n ie; d ie kloof tussen Jode en C hristene is geheel; die
eenheid van Allah w eerspieel hom in die eenheid van sy gem eente;
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M oham m ed is die draer van die een openbaring. Daarom is die
openbaringe van w eleer, O u en Nuwe Testam ent opgeneem in die
Koran en om gesit in die leer van die een God. Daarom is Jodedom en
C hristendom vir Islam afgedane sake, oorw onne standpunte. Om
eensklaps te hoor dat hulle w eer tot die C hristelike evangelie bekeer
m oet word, is daarom vir die M oslem absurd!
H ierdie algem ene godsdiens, Islam , is vir die M oslem die kroon
van alle godsdiens om dat elke m ens h ier selfstandig 'n weg na Allah
kan vind sodat niem and geestelike mag oor 'n ander kan he nie.
O m dat alle gelow iges voor Allah gelyk is, is Islam in w ese demokraties. V ryheid en gelykheid word deur Islam gew aarborg. Dit was 'n
geliefde uitspraak van M oham m ed: Allah is my getuie dat ek glo dat
die hele m ensdom een fam ilie is sonder voorkeur aan enige groep.
Die M oslem glo vas dat, ind ien korrek gei’nterpreteer, Islam die
antw oord op alle hedendaagse problem e het.
Daarom wil M oslem s terug na d ie oorspronklike Islam, dinam ies
en sterk soos hy in die begin w as, onaangeraak deur 'n verderflike
W esterse kultuur.
Dat h ierd ie, in sekere sin eenvoudige godsdiens, met redelik
reglynige antw oorde op m oderne vrae; m et geen rasseverskil nie;
wat poligam ie toelaat; wat bu iten d ien soepel genoeg is om hom aan
die kant van vryheidsbew egings te skaar; wat hom boonop resloos
aan enige oorlog ten dode toe v ir die een God en gehoorsaam heid
aan sy wil kan oorgee; wat veral ook fanaties genoeg is om die
w apen op te neem teen ongelow iges en die mag van die Bose; dat
h ierd ie godsdiens ook op die siel van A frika groot im pak kan he,
hoef ons n ie te verbaas nie. Islam is trots daarop om deel van die
Derde W ereldm ag te wees.
Voeg h ierb y nog die feit dat die A rabiese wereld deur die opkom s
van Israel en hulle stryd teen Israel eerder as 'n hopeloos verdeelde
as verenigde wereld ontm asker is; voeg h ierb y ook nog dat die
W esterse penetrasie sowel sosiale as politieke verskille in die A ra
b iese w ereld eerder verskerp as getem per het en sterker as ooit die
A rabiese id entiteit uitgedaag het; dan verstaan 'n m ens die sterkerw ordende kreet in hierd ie w erelddeel: dit is in die Islam itiese geloof
dat d ie enigste heil vir A rabie en die w ereld gelee is.

7

Sen d in g of dialoog

Wat m oet die kerk se houding en ben ad erin g tot Islam wees? Dat in
die dialoogprogram van die W ereldraad van Kerke en ook in die
teologie van vele prom inente teoloe nie net hernude belangstelling
ten opsigte van Islam blyk nie, m aar ook 'n totale nuwe houding aan
die lig tree, is glashelder.
In hierd ie nuw e houding en benad ering word daar nie m eer ge32

praat van die hardnekkige en halstarrige onbekeerlikheid van die
Islam tot Jesus C hristus as V erlosser nie. In hierdie teologiese denkwereld is afgereken m et d ie gedagte dat M oslem s bekeer m oet word
tot Jesu s Christus.
In hierd ie kringe w ord graag en m et reg verwys op die m isverstande by kerk en teologie ten opsigte van Islam. O ns het vandag
nog in baie opsigte 'n beeld van Islam w at uit die negende eeu stam.
Aanvanklik is gem een Islam is 'n C hristelike sekte. D aam a het die
beeld ontstaan van 'n m eer fatalistiese godsdiens. In die M iddeleeue
is M oham m ed beskou as tiran en w ellusteling met allerlei psigiese
afwykings. Die Islam is beskou as in strum ent van die Satan om die
groei van die kerk teen te gaan.
Deur m oderne n avorsing en die W esterse Islamologie is hierdie
beeld grotendeels oorw in, m aar nog nie uitgew is nie. Vele spore
daarvan, so word b ew eer, beinvloed nog steeds die houding van die
kerk teenoor Islam.
Daar word vandag gep leit v ir 'n b aie m eer positiew e w aardering
van Islam. D ie kerk m oet sy idee dat M oslem s bekeer m oet word,
laat vaar. Dis alleen d ie G ees van God w at die bekering werk. Daar
word op gewys dat die en ig ste land w aar M oslems ooit op groot
skaal tot die evangelie van C hristus bekeer is, Indonesie, die groot
getalle self tot die kerk gekom het en nie deur aggressiew e sending
van die kerk se kant nie.
Juis in die verhouding tot die Islam het die m islukking van die
sending gelei tot die soek van ander wee. H ierin het dialoog die
m ees geskikte geblyk. M aar telkens m oet C hristen-teoloe ervaar dat
as hulle, in diens van 'n poging tot eerlike dialoog, die C hristelike
w aarhede begin relativeer en praat van 'n algem ene godsdiens in die
sin dat beid e godsdienste 'n w eg tot God bied , word hy in die rede
geval met: daardie algem ene godsdiens is ju is die weg tot heil,
gegrondves op die een G od, d ie een openbaring en die een w ereldwye gem eente. As C h risten e M oslem s u itnooi om saam te bid tot die
een God, is hierd ie saam bid vir M oslem s 'n gebed tot Allah en
beteken vir hom 'n toegew ing van die kant van die Christen.
Dit is natuurlik w aar dat dit die G ees van God is wat die bekering
werk. M aar dit onthef n ie d ie kerk van sy sendingopdrag nie.
O ns m oet leer om M oslem s nie m et 'n m eerderw aardige houding
te benader nie. O ns m oet leer om nie ons W esterse kultuur op die
M oslem wereld te wil afdruk n ie, of in elk geval nie die indruk te laat
dat dit is waarom dit gaan nie. D it gaan n ie daarom nie. Dit gaan om
die verkondiging van Jesu s C hristus en sy evangelie. Die kerk m oet
erns maak daarm ee om Islam reg en eerlik te verstaan en te ken. Dit
is nodig dat m isverstand e w edersyds uitgeskakel word. M aar dit
gaan in ons ontm oeting m et Islam ook nie in die eerste plek om
kensentrasie op al die m isverstand e nie. Dit gaan om die verkondi33

ging van die ryk genade van God aan m ense w at van nature, soos
ons, in skuld en ellende dood is; m ense w at hardnekkig bly klou aan
'n pligtegodsdiens en selfverlossingsleer; m ense wat koppig bly klou
aan d ie w aan dat die m ens goed is en nie verlossing nodig het nie,
m aar w at van hierdie optim ism e oor die m ens niks sien of beleef in
die w ereld nie.

8

V erlos u it dieptes van ellen d e

Dat d ie enersyds gerieflike, andersyds half-prim itiew e godsdiens
van die Islam selfs in m oderne W esterse lande een na die ander
klaarblyklike sukses kan boekstaaf, bly aan die een kant 'n aanduiding van die verval en agteruitgang van kerk en geloof in die W es
terse w ereld en aan die ander kant 'n h erin n erin g aan die geweldige
geleenthede wat steeds voor die kerk oople.
D it bly steeds 'n brandende vraag: H oe sou die geskiedenis verloop h et as M oham m ed en die A rabiere van sy tyd met die egte,
lew ende evangelie en geloof in Jesu s C hristus, te make gekry het?
W at sien en beleef Islam vandag van die egte evangelie en die
lew ende geloof in Jesus C hristus? N orm aalw eg veroorsaak aanraking m et die W este krisis. D it lei tot ontreddering, ongeag tegniese
en ekonom iese vooruitgang w at ook die resultaat van die aanraking
m ag wees.
O ns m oet die Koran lees en die Islam ontm oet, bestudeer en leer
ken. O ns kan m et M oslem s dialoog voer of vir hulle preek. Waarop
die kerk ook al beslu it, dit m oet eg, eerlik, opreg en in w aarheid
geskied.
As ons dit in opregtheid doen, is dit te betw yfel of ons ooit enige
ander eerste en belangrikste gew aarw ording kan he as: Dank God
vir die dieptes van donker en ellende, van w anhoop en selfverlossing deur goeie w erke, w aaruit Hy ons deur Jesu s Christus gered
het.
En w ie dit ken, sal w aarskynlik nie m eer langer worstel met
ingew ikkelde vrae oor die korrekte en suksesvolle benadering tot die
M oslem nie. Hy sal deur die G ees van God b esiel wees m et die
drang en vaardigheid om m et prediking, g etu ien is en lewe ook aan
die M oslem te vertel van die sterk en ryk genade van God wat alle
verstand te bow e gaan, en w at lig en lew e en toekom s oopbreek
w aar die m ens nog net donker en dood en ondergang kan vermoed.
D ie probleem stelling oor die u niekh eid van die C hristendom is
foutief. N ie die C hristendom is u niek n ie, m aar Jesus Christus. En
die uniekh eid van Jesu s C hristus blyk nie u it 'n vergelyking met die
ander godsdienste nie. D it word verkondig deur die Bybel. En dis
n ie gelee in die m aatskappy-kritiese invloed w at van hom uitgaan,
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soos Kuitert bew eer nie. Jesu s C hristus is uniek as die groot V erlosser. Hy wys nie die w eg nie. Hy is die W eg. Daarvan weet Islam nie.
En dit is sy nood en ellende.
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