1.

: Ik ben geboren in 1963 in Brussel, de
hoofdstad van België. Mijn voorouders zijn van bescheiden afkomst,
voornamelijk arbeiders in de textielindustrie in de regio Ronse-Oudenaarde
in Oost-Vlaanderen. Net als de meeste Belgen in die tijd waren ze katholiek
en daarom werd ik rooms-katholiek gedoopt toen ik een baby was. In de
twintigste en eenentwintigste eeuw speelt religie niet langer een rol in het
leven van de meeste mensen in België en West-Europa. En nu woon ik in
een land, Frankrijk, dat het secularisme zo belangrijk vindt dat we kunnen
zeggen dat het de staatsgodsdienst is geworden en in strijd is met de
individuele vrijheid om zich te identificeren in de openbare ruimte met een
zekere overtuiging of het nu christelijk, islamitisch of iets anders zou zijn.

2. In de jaren zeventig belden Jehovah's Getuigen bij ons aan en mijn
niet-practizerende moeder accepteerde hun aanbod om met hen de bijbel
te bestuderen. Korte tijd hierna begon ik ook met hen de Bijbel te
bestuderen aan de hand van hun publicaties. Op 13-jarige leeftijd werd ik
op een lokaal congres gedoopt als een van Jehovah's Getuigen in de stad
Aalst.
3. Ik werd al snel een ‘verkondiger’ van de Wachttoren of hun interpretatie
van de Bijbel. De Wachttoren is een religieuze organisatie met het
hoofdkantoor in de Verenigde Staten van Amerika - Brooklyn NY. De leer
van Jehovah's Getuigen is geworteld in adventisten, die de terugkeer of
komst van Jezus Christus benadrukken. Toen Jehovah's Getuigen nog
steeds Bijbelstudenten werden genoemd, was hun leider en oprichter
Charles Taze Russel, de zoon van een kleermaker.
4. Ik was lid van een lokale gemeente genaamd Tomberg in
Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel) en als jongere kreeg ik snel privileges of
taken zoals het omgaan met de microfoon tijdens vergaderingen en
reageren op discussies bij wekelijkse vergaderingen. Ik hielp ook aan de
balie met het distribueren van boeken en tijdschriften. Toen ik 21 was,
trouwde ik, zoals voorgeschreven, met een Jehovah's Getuige. We zijn als
echtpaar in de pioniersdienst begonnen. Het is een vrijwillige verbintenis
voor ten minste één jaar 1000 uur te prediking. Met mijn vrouw bezochten
we ook de pioniersschool, een intensieve opleiding van twee weken voor
pioniers. Ik was ook een dienaar in de bediening - 'dienaar in de bediening'
verwijst naar iemand die als assistent van het lichaam van ouderlingen in

de gemeente dient. Hij moet voldoen aan bijbelse normen om in
aanmerking te komen voor dit dienstvoorrecht.
5. In 1996 werd ik ouderling * in onze plaatselijke gemeente, ik was 33 jaar
oud. Van een ouderling werd verwacht dat hij openbare preken kon
houden in zijn eigen gemeente en in andere gemeenten in het hele land.
De taak van een ouderling bestaat erin dat hij leden van de gemeente
controleert als ze de regels volgen die door het Wachttorengenootschap
zijn opgelegd op basis van hun interpretatie van de Bijbel. Als een persoon
zich niet aan de regels houdt, kan hij een openbare terechtwijzing krijgen
en zijn privileges verliezen of worden uitgesloten. Als ouderling heb ik
verschillende taken vervuld, zoals de dienstdoende opzichter of degene
die het predikingswerk in de gemeente leidt. Ook,
Wachttoren-toezichthouder, dit is de wekelijkse bespreking van een artikel
met een vraag en antwoord uit het officiële tijdschrift van het
Wachttorengenootschap. Heeft ook deelgenomen aan gerechtelijke
commissies om mensen te berechten die zonden hadden begaan - of
gezeteld in religieus tribunaal als u wilt. (* Ouderling: een man van
middelbare leeftijd, maar in de Schrift een die in de eerste plaats een
autoriteit en verantwoordelijkheid bekleedt in een gemeenschap of natie.
Het woord wordt ook gebruikt voor hemelse wezens in het boek
Openbaring Het Griekse woord pre · Sbyʹte · ros wordt vertaald als
"ouderling" wanneer het verwijst naar degenen die verantwoordelijk zijn
voor de leiding van de gemeente. - Citaat: Woordenlijst jw.org)
6. Andere projecten waaraan ik heb deelgenomen, waren de bouw van een
meertalig complex (Koninkrijkszaal) in Schaarbeek. Mijn werk was de
coördinatie tussen de verschillende gemeenten die bij dit bouwproject
betrokken waren (Nederlands, Frans, Duits, Italiaans en Turks). Ook ik
schreef de rapporten van de vereniging (vzw) die dit gebouw beheerde.
7. Ik kreeg ook de kans om zes maanden als ouderling in een Duitstalige
gemeente in Brussel te dienen. Ik heb ook jarenlang het tuinwerk geleid in
het conferentiecentrum van Jehovah's Getuigen in Bornem (België)
waarvoor vrijwilligers van Jehovah's Getuigen uit heel Vlaanderen waren
uitgenodigd. Dit alles geeft u een idee hoe intens ik verbonden of
betrokken ben geweest bij Jehovah's Getuigen.
8. Maar hoe komt het dat ik Jehovah's Getuigen verliet en nu een moslim ben?
Op een dag vond een van de Jehovah's Getuigen aan wie ik bijbelstudie
had gegeven en die al lid van de gemeente was, een boek op internet dat
was geschreven door een voormalig hoofd van Jehovah's Getuigen,
Raymond Franz.

9. Raymond Franz besefte dat het werk van Jehovah's Getuigen niet altijd in
overeenstemming was met wat de bijbel leert en dat zijn geweten hem
ertoe dwong zich terug te trekken uit zijn leidende rol in als lid van het
Wachttoren-bestuursorgaan. Het was niet zijn bedoeling om te vertrekken,
maar om zich onopvallend (low profile) te gedragen, maar zijn
medebestuurders drongen aan op zijn uitsluiting vanwege de afvalligheid.
10. In het begin nam ik zijn boek aan voor leugens, maar halverwege lezend en
proberend om te weerleggen wat hij schreef, kwam ik tot de
verontrustende conclusie dat hij eerlijk en goed was en het beste wenste
voor de organisatie van Jehovah's Getuigen. Elke ex-Jehovah's Getuige die
dit leest, weet hoe ik me toen voelde. Bedrogen! Ik heb mijn hele jeugd
opgeofferd voor 'De waarheid', zoals Jehovah's Getuigen hun organisatie
noemen. Maar het was niet de waarheid, maar een menselijke organisatie,
een goed geoliede machine. Qua organisatie ken ik geen groep die zo goed
georganiseerd is, maar dit is op zich geen teken van waarheid. Jehovah's
Getuigen zijn erg trots dat ze in één weekend een nieuwe
(geprefabriceerde) koninkrijkszaal kunnen bouwen! Maar mormonen doen
hetzelfde.
11. Na het lezen van dit boek getiteld "Gewetensconflict", had ik nu mijn eigen
gewetensconflict. Ik kon het niet voor mezelf houden en wilde weten of ik
gek werd. Ik vroeg mijn vrouw, wat mijn opmerkingen ook waren, om het
boek te lezen en me te vertellen wat ze ervan vond. Het resultaat was
hetzelfde, ze was ziek van de gedachte dat we al die tijd bedrogen waren
en dat anderen misleid werden. Mijn vrouw vertelde wat ze wist met een
andere Jehovah's Getuige, haar beste vriendin, en zij op haar beurt met
haar man, die ook ouderling en medelid van onze gemeente was. We
bestelden ook zijn tweede boek, "In Search of Christian Freedom", dat ook
zeer informatief is.
12. We hebben besloten deze organisatie te verlaten en hebben een brief
geschreven dat we ons terugtrokken. Dit alles had een grote impact op
ons leven. Mijn moeder was een Jehova's getuige en dat gold ook voor de
ouders van mijn vrouw. Al onze vrienden waren Jehovah's Getuigen,
omdat het de bedoeling is dat je geen vrienden hebt die geen Jehovah's
Getuigen zijn. Maar ik werkte ook in een bedrijf waarvan de baas een
Jehova's getuige was, evenals veel arbeiders. Je kunt je voorstellen dat de
sfeer erg gespannen was, als afvallige temidden van hen, hoe konden ze
ermee omgaan. Uiteindelijk heb ik ontslag genomen.
13. Net als Raymond Franz wisten we dat de organisatie van Jehovah's
Getuigen erg elitair is en dat andere groepen die beweren christenen te
zijn, als valse christenen worden afgewezen. Wat moet ik nu doen? Onze
visie was breder en dankzij internet vonden we christenen in onze
omgeving met wie we contact opnamen. Het bleken oprechte mensen te

zijn met grote liefde voor God en Jezus (vrede zij met hem). Toch was er
iets dat we niet leuk vonden, geloof in de Drie-eenheid. We waren ervan
overtuigd dat de leer van de Drie-eenheid niet christelijk is. Jehovah's
Getuigen hebben het op alle punten van hun leer niet verkeerd en we
konden niet afwijzen wat juist was. We moeten eerlijk blijven tegenover
onszelf en tegenover God. Niet zo veel christenen die we ontmoeten, zijn
actief bezig met de Drie-eenheid, maar in hun liederen is deze leer wel
aanwezig en we konden deze liederen niet met ons hart zingen.
14. Omdat we niet konden gedijen in deze Pinkstergemeenten en andere
kerken, zijn we een "huiskerk" begonnen. De huiskerken waren iets nieuws
en kwamen uit Amerika naar Europa overgewaaid. Ongeacht welke
institutionele kerk dan ook, we waren vrij als christenen en werden
opnieuw gedoopt door een Nederlandse christelijke vriend met een
pinksterachtergrond Timo K. We waren ontmoedigd omdat we niet
groeiden. We hebben ons nooit afgevraagd of het beter zou zijn om als
Jehovah's Getuigen te blijven, aangezien het onmogelijk was nadat we het
functioneren van het besturende lichaam en de theologische kwesties
kenden om als Jehovah's Getuigen te blijven.
15. Vanaf dat moment begon mijn zoektocht naar de echte "waarheid". Mijn
vrouw en onze vrienden die ook Jehovah's Getuigen hadden verlaten,
kwamen in geestelijke lethargie, maar ik had nog steeds honger. Ik begon
veel te lezen.Sinds ik als tiener de bijbel begon te lezen, voel ik me tot het
jodendom aangetrokken. Aangezien Jehovah's Getuigen de hele Bijbel
accepteren, inclusief het Joodse deel (het Oude Testament), en hun regels
op deze principes baseren, hebben alle Jehovah's Getuigen een
basiskennis van het Joodse geloof. Een voorbeeld: voor een Jehovah's
Getuige is het verboden tatoeages te dragen die zijn gebaseerd op de tekst
van het Oude Testament of het Hebreeuwse schrift: „Je mag geen vlees in
je vlees snijden voor een overleden persoon, en je mag niet maak geen
tatoeagetekens op uzelf. Ik ben Jehovah. ”- Leviticus 19:28. Nergens in het
Christelijke Nieuwe Testament is zoiets te vinden.
16. Ik heb het jodendom, zelfs de Kaballah, grondig bestudeerd en ik heb
contacten in deze gemeenschap. Het jodendom is niet geïnteresseerd in
bekeerlingen en kandidaten worden daarom over het algemeen
ontmoedigd. Voor de joden kan men ook buiten het jodendom een
aanbidder van de ware God zijn. Voor de geboorte van het jodendom
bestond er al een religie. Het was de religie van Adam (vrede zij met hem)
en zijn nakomelingen. Het jodendom werd geboren op de berg Sinaï, na de
uittocht uit Egype van de nakomelingen van Jacob (vrede zij met hem).
Wat was er eerder? Er waren individuen, en misschien hele
gemeenschappen, die alleen de Ene God aanbaden, de meerderheid
wendde zich tot de aanbidding van hun doden, die toen goden werden

genoemd. Adam, Abil, Henoch, Noach, Abraham, Melchizedek en vele
anderen zijn 'onderworpen' (in het Arabisch vertaald is dit mouslim, zij die
zich aan God overgeven) aan deze Enige Ware God. Het jodendom was een
afzonderlijke alliantie met een specifiek volk en was niet bedoeld voor
andere naties. Mijn diepe kennis van het jodendom zou me uiteindelijk
naar de islam (Arabisch islaam: overgave of onderwerping) leiden in zijn
basisvorm de religie voor de kinderen van Adam (vrede zij met hem).
17. Ik was ook geïnteresseerd in het boeddhisme en vooral in het
zenboeddhisme in Japan. Je moet ook weten dat het boeddhisme, zoals
het in het Westen wordt beoefend, verre van het boeddhisme in het Verre
Oosten is. Het benadrukken van menselijk lijden en bevrijd worden of het
doorbreken van karma en het gebrek aan doel voor dit leven stond in schril
contrast met mijn analytische geest. Wat me opviel is dat veel
westerlingen het boeddhisme idealiseren als een vreedzame religie, maar
vergeten dat er in landen met een boeddhistische meerderheid oorlogen
zijn geweest zoals in alle culturen. (Bewijs van genocide door boeddhisten
van de Rohingya-moslims in Birma.)
18. Niemand kan zich voorstellen hoe hongerig ik was naar spiritualiteit.
Achteraf denk ik dat ik erg depressief werd omdat ik geen uitweg zag en
soms ging ik naar afgelegen plaatsen in de velden en bossen om God te
aanroepen. Ik vroeg: 'Wie je ook bent en hoe je ook heet, toon me de weg,
laat me zien wat je wilt en ik zal het doen.'
19. Maar ik wist toen niet dat de hele zoektocht, om het jodendom, het
boeddhisme, het nieuwe tijdperk, de rozenkruisers en zelfs het atheïsme
te leren kennen, één doel had, alles proberen of er kennis van nemen. Het
is mijn aard om alles te testen en als ik niet alle religies had bestudeerd
voordat ik moslim werd, zou dit tot nieuwe innerlijke onrust kunnen leiden.
20. Soms denken mensen dat gelovigen zwakke mensen zijn die iets nodig
hebben om zich aan vast te klampen. Dit kan voor sommigen waar zijn,
maar ik geloof niet om een houvast te hebben. Vaak druisen religieuze
eisen in tegen mijn eigen verlangens en het is slechts een test om een
gelovige te zijn.
21. Ik geloof omdat ik er bewijs van zie in de natuur / het universum. Ik heb de
verschillende evolutietheorieën bestudeerd en ook de reden waarom
mensen graag in evolutie geloven, en het is vooral speculatie en
wensdenken. Atheïsme is een geloof in de afwezigheid van een god. Dit
geloof kan alleen bestaan door bewijs tegen geloof in een Schepper uit te
vinden, en daarom zijn er ook frauduleuze ontdekkingen en gefabriceerd
bewijs van evolutie gedaan. Zie de fraude met de zogezegde fosielen van
een aapmens, de Piltdownmens en wie kan u niet verzekeren dat meer van

deze zogenaamde frauduleuze wetenschappelijke ontdekkingen zullen
worden gepresenteerd?
22. Na het shoppen in verschillende religies en spirituele groepen, wilde ik
eindelijk gewoon terug in Jezus geloven (vrede zij met hem) omdat deze
man een integere man voor mij was die de armen en de uitgebuite
verdedigde en tegen religie georganiseerde manipulator van de religieuze
elite en dat sprak mij aan. Ik wilde zeker geen christen meer zijn, maar
gewoon in al Gods profeten geloven. Daarna begon ik opnieuw de Bijbel te
lezen, in het bijzonder de vier synoptische evangeliën (Matteüs, Marcus,
Lucas en Johannes). Met een lexicon en de tekst in het Grieks begon ik de
ware boodschap van Jezus te zoeken (vrede zij met hem). Door boeken en
tijdschriften die een wetenschappelijk beeld hebben gegeven van de
periode dat Jezus (vrede zij met hem) leefde en teksten die het hebben
overleefd, ben ik tot de conclusie gekomen dat Jezus (vrede zij met hem) )
niet de zoon van God was en ook niet dat hij een offerdood wilde leiden,
maar dat hij 'slechts' een profeet was van de God van Abraham, Isaak,
Ismaël en Jacob. (vrede zij met hen)
23. Toen realiseerde ik me dat dit ook is wat de islam leert over Jezus (vrede zij
met hem). Als Jehovah's Getuige had ik eerder interesse getoond in de
islam, maar dat om moslims tot het christendom te bekeren. Alle lof zij
Allah, ik heb nooit van een moslim een Jehovah's Getuige kunnen maken!
Ik bewonderde de moslims voor de manier waarop ze bidden. Op mijn
knieën en met mijn voorhoofd op de grond vond ik het de mooiste manier
om Jehovah te benaderen en als Jehovah's Getuige bad ik soms privé op
deze manier.
24. Hier enkele voorbeelden in de Torah (Oude Testament) waarop men bad:
“Abram viel op zijn gezicht en God sprak met hem en zei:" - Genesis 17: 3
(New Amercian Standard Bible)
“’Geen van beide', antwoordde hij.'Ik ben nu gekomen als bevelhebber
van het leger van de Heer. 'Toen boog Jozua zijn gezicht in aanbidding en
vroeg hem:' Wat betekent mijn heer voor zijn dienaar? '” - Jozua 5:14
(Christian Standard Bible)
“En Ezra zegent de Heer de grote God. Toen antwoordden alle mensen:
"Amen, Amen!" terwijl je je handen opheft. En ze bogen hun hoofd en
aanbaden de Heer met hun gezichten op de grond.” - Nehemia 8: 6
(nieuwe King James-versie)

“David keek op en zag de engel van de Heer tussen hemel en aarde staan
met zijn getrokken zwaard, reikend naar Jeruzalem. Dus David en de
leiders van Israël deden jute aan om hun diepe nood te tonen en vielen
met hun gezicht naar beneden."- Chronicles 21:16 (New Living Translation)
“Terwijl ik nog aan het profeteren was, stierf Pelatiah, de zoon van
Benaiah, plotseling. Dus viel ik met mijn gezicht naar beneden en riep: "O
Soevereine Heer, gaat u iedereen in Israël doden?" - Ezechiël 11:13 (New
Living Translation)
Enkele voorbeelden in het christelijke deel van de Bijbel (Nieuwe
Testament):
“Hij ging iets verder en boog met zijn gezicht op de grond en bad:' Mijn
Vader! Laat indien mogelijk deze beker met lijden van mij wegnemen. Ik wil
echter dat uw wil wordt gedaan, niet de mijne.” - Matteüs 26:39 (New
Living Translation)
“Alle engelen stonden om de troon met de leiders en de vier levende
wezens. Ze bogen zich neer voor de troon, het gezicht de grond rakend,
aanbaden God ”, - Openbaring 7:11 (Gods Woordvertaling)
25. Toen begon ik meer te lezen over de islam en de conclusies die ik over
Jezus trok (vrede zij met hem) kwamen overeen met wat de Koran leert en
met de profeet Mohammed (laat vrede en zegeningen over hem).
26. Als Jehovah's Getuige had ik al geleerd wat de evolutietheorie voorstelde
en hoe ik deze wetenschappelijke leugen moest bestrijden. Om dit pure
toeval te claimen, zonder intelligentie, komt alles tot stand wat een groter
geloof vereist dan geloof in de hand van een bron van leven, die we God /
Allah / Jehovah noemen. Vaak zijn de antwoorden van wetenschappers die
in evolutie geloven (en ik zeg geloven omdat het een overtuiging is) meer
filosofisch dan feiten. Dit zijn modellen en speculaties. Een van de
volgende feiten heeft altijd mijn sterke geloof in een Schepper behouden,
namelijk de symbiose of het naast elkaar bestaan van twee of meer
levensvormen die elkaar nodig hebben om te overleven. “In Zuid-Europa
zijn er verschillende wilde orchideeën waarvan de bevruchting afhankelijk
is van hun vrouwelijke bijen. Deze orchideeën moeten 'pakketten'
stuifmeel naar hun kameraden sturen. Bijen zijn de ideale dragers. Maar
omdat orchideeën geen smakelijke nectar hebben om bijen aan te trekken,
moeten orchideeën als het ware bedrog gebruiken. En de truc is dat de
bloem er zo uitziet en ruikt als een vrouwelijke bij, dat de mannelijke bij
ermee probeert te paren! Elke soort van deze orchideeën heeft zijn eigen
vermomming en een eigen aroma. Terwijl de bij zijn fout beseft, heeft de

orchidee een kleverig pakje stuifmeel op zijn lichaam gelegd. De bij vliegt
dan weg, om weer misleid te worden door een andere orchidee, die het
stuifmeel opneemt. Na enkele teleurstellingen realiseert de bij zich dat
deze orchideeën niet te vertrouwen zijn. Tegen die tijd heeft hij
waarschijnlijk een deel van de bloemen bestoven. Hoe kregen deze
onbezonnen orchideeën de juiste geur en het uiterlijk om bijen te
misleiden? Dergelijke opmerkelijke mechanismen getuigen van een
intelligente ontwerper, wiens creatie altijd verbaast en fascineert. »Citaat
van Ontwaakt! Magazine 1997, 12/08 p. 31.
27. Hoe kan ik als voormalig christen Mohammed ( )ﷺaccepteren als een
profeet van God? Ik dacht aan woorden die aan Jezus werden
toegeschreven (vrede zij met hem) die we kunnen lezen in het bijbelboek
Matteüs 7: 15-20: "Pas op voor valse profeten die in schaapskleren tot je
komen die eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Je herkent ze aan hun
vruchten. We plukken toch zeker geen druiven uit doornstruiken of vijgen
uit distels? Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte
boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte
vruchten dragen, net zoals een slechte boom geen goede vruchten kan
dragen. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt gekapt en in
brand gestoken. Je herkent ze dus aan hun vruchten.
28. Als ik deze regel van Jezus (vrede zij met hem) toepas op Mohammed ()ﷺ,
dan is hij een ware profeet van God. Hij predikte tegen afgoderij en
gehoorzaamheid en exclusieve onderwerping aan de ene God (vergelijk
Exodus 20: 1-6 8), tegen discriminerende praktijken tegen vrouwen (zoals
het begraven van levende pasgeboren dochters omdat een meisje een
schande was voor de Quraysh-stam van Mekka). Profeet Mohammed ()ﷺ
heeft ook wat de eerste grondwet wordt genoemd geschreven in de stad
Median die vrijheid van religie voorschreef. Moslims, joden en christenen
vormden een Ummah of gemeenschap van gelovigen en genoten dezelfde
bescherming. (Omdat joden en christenen waren vrijgesteld van bepaalde
verplichtingen waaraan moslims werden onderworpen, zoals militaire
dienst, moesten ze een belasting betalen die naar de schatkist ging, die ze
later konden gebruiken.) Vrouwen konden niet erven, wat wel mogelijk
werd in de islam. Hij ( )ﷺwas tegen fitnan (chaos) hij promootte regels die
een vreedzame en veilige samenleving mogelijk maken (eerlijke handel,
geen belang dat niemand meer in de schulden brengt, eervol gedrag
tussen de seksen, oorlog indien nodig en met genade) Muhammed ()ﷺ
heeft, te beginnen met de Arabische stammen, veel volkeren van afgoderij
geleid tot de aanbidding van de enige ware God, de God van Abraham,
Isaak, Ismaël en Jacob (dat de vrede zij met hen) Het is niet het werk van
een valse profeet! En voor de christenen die zeggen dat hij bezeten is, was
het van de duivel, de satan. In de islam wordt meerdere keren per dag het
volgende gezegd alvorens te bidden of de koran te lezen: "A'oedzoe

bi-Llaahi minash-shithanir-radjim." Het betekent: "Ik zoek toevlucht bij
Allah tegen de vervloekte Satan. "Het is vreemd dat een religie die van
Satan zou komen, meerdere keren per dag herhaalde dat hij door God is
vervloekt. In het satanisme wordt Satan meerdere keren per dag gezegend
en is God vervloekt. Dit zijn slechts sommige van de dingen waar ik aan
dacht, brachten me ertoe moslim te worden.
29. Moslims volgen als het ware de tien geboden, behalve de sabbat die aan
de kinderen van Israël werd gegeven. Bovendien hebben moslims, in
tegenstelling tot christenen, voedingswetten die de gezondheid van
lichaam en geest beschermen.
30. Ik werkte toen op de nationale luchthaven van Brussel in Zaventem en er is
een kleine gebedsruimte in elke terminal voor zowel moslims als voor
joden, katholieken, protestanten, orthodoxe christenen en zelfs een kamer
voor atheïsten. Ik ging toen naar deze islamitische gebedsruimte in
Terminal A en deed de shahada of geloofsbelijdenis daar alleen. Ik had de
shahada in het Arabisch op een stuk papier geschreven: "Ik getuig dat
niets in waarheid wordt aanbeden behalve God, ik getuig dat Mohammed
de boodschapper van God is." Ik werd moslim zonder de hulp van een
moslim. Ik voelde me alsof ik verbonden was met Abraham (vrede zij met
hem), die een eenvoudige maar spirituele relatie met God had.
31. Ik ging toen na het werk naar huis en zei tegen mijn vrouw, die op de
hoogte was van mijn onderzoek: "Ik ben nu een moslim". Daar kon ze niet
om lachen, want ze wist dat als ik iets deed, ik het helemaal zou doen en
sinds de vele negatieve advertenties tegen de islam (allemaal na 11
september) was het voor haar niet onmogelijk dat haar man moslim was
geworden.
32. Tot slot ging ik naar Merkes Islaami (de Grote Moskee van het vijftigjarig
bestaan in Brussel), waar mijn bekering tot de islam werd vastgelegd. Een
jaar na mijn bekering tot de islam ging ik op Hadj - de pelgrimstocht naar
Mekka -Arabië. (December 2006). Het was een heel gezegende periode.
Het eerste visuele contact met de Kaaba kan niet worden beschreven. Dit
huis van Allah (BeytAllah) gebouwd door Abraham (vrede zij met hem) is
een getuige van zijn eeuwige band met zijn aanbidders. Het idee van zo'n
huis was mij niet vreemd, omdat de Bijbel zegt dat Jakob (vrede zij met
hem), een van Abrahams achterkleinkinderen een altaar bouwde voor
Jehovah in Bethel (letterlijk: het huis van God). (Zie Genesis 28: 10-22) Ook
het wijdingsgebed waarin de koning Salomo vraagt dat iedereen die bidt in
de richting van het huis (Tempel van Jehovah) in Jeruzalem wordt
beantwoord. “Je moet luisteren naar de smeekbeden van je dienaar en je
volk Israël wanneer ze tot deze plaats bidden, zodat je jezelf kunt horen
vanuit de plaats van je verblijfplaats, vanuit de hemel; en je moet horen en
vergeven. "Jehovah antwoordde:" Wanneer ik de hemelen sluit zodat het

niet regent en wanneer ik de sprinkhanen opdraag de aarde te verslinden
en als ik een plaag onder mijn volk en mijn volk stuur naar wie mijn naam is
genoemd , verneder uzelf en bid en zoek mijn aangezicht en keer mij van
hun goddeloze wegen af, dan zal ik mijzelf uit de hemel horen en hun
zonde vergeven, en ik zal hun land genezen. ”- 2 Kronieken 6:21; 7:13, 14.
33. Het was een unieke ervaring om te wandelen waar de profeten Abraham,
Ismaël en Mohammed ( )ﷺliepen. Het belangrijkste was echter dat Hajj een
van de vijf pijlers van de islam is en dat Allah mijn Hajj accepteert met alle
beperkingen die ik toen had.
34. Ongeveer een maand na mijn bekering tot de islam werd ik besneden,
omdat degenen die tot de religie van Ibrahim behoren (vrede zij met hem),
besneden moeten worden. Het was een teken in het vlees tussen Allah en
de nakomelingen van Ibrahim (vrede zij met hem) (Zie Genesis 17: 22-27).
En de profeet Mohammed ( )ﷺzei volgens Abu Hurayrah: “Vijf (dingen)
behoren tot fitrah (natuurlijke aanleg); Scheren van de schaamstreek,
besnijdenis, kortere snor, ontharen van okselhaar en knippen van nagels.
"(Al-Bukhari en moslim)
35. U vraagt zich misschien af wat er met mijn vrouw is gebeurd? Ze kon niet
accepteren dat ik moslim werd en vooral dat ik dit geloof in praktijk bracht.
Voor haar was deze totale ommekeer in ons leven sinds we Jehovah's
Getuigen verlieten een zeer emotionele tijd, en het was teveel voor haar.
Ze werd ook onder druk gezet door vrienden en collega's om in te gaan
tegen mijn verlangen om moslim te zijn. Misschien werd ze overweldigd
door stereotiepe opmerkingen dat moslimmannen hun vrouw
mishandelen of dat ik haar zou dwingen de islam te accepteren. Niets is
minder waar. Ik heb haar nooit gevraagd de islam te accepteren en dat
bewust om niet de schuld te krijgen dat ik haar onder druk zou hebben
gezet om de Islam te aanvaarden. Moet de niet-moslimpartner accepteren
dat de ander moslim wordt? Nee, dat hoeft niet, maar dat zou leuk zijn. Je
moet begrijpen dat als je met iemand trouwt, je met die persoon trouwt
zoals hij is. Als er een radicale verandering is, zoals een verandering in
religie of politieke overtuiging, bestaat de kans dat er geen
gemeenschappelijke grond is om het huwelijk voort te zetten of, technisch
gesproken, "het contract verder te zetten". Dat moet je begrijpen. In die
tijd kon mijn vrouw, zoals ik al zei, niet leven met het idee dat haar man
moslim was geworden. Na zes maanden besloten we ons huwelijk te
beëindigen omdat we allebei vrede in ons leven wilden. We zijn daarom
vreedzaam gescheiden en ieder volgt zijn eigen pad. Omdat het mijn keuze
was om moslim te worden, dacht ik dat ze het huis dat we hadden gekocht
kon houden. Ik verliet het huis alleen met mijn persoonlijke bezittingen,
zoals kleding.

36. Als niet-moslim kan dit allemaal heel vreemd en overdreven lijken. Maar ik
kan zeggen dat degenen die de islam bestuderen en het met een open
geest doen, veel spirituele voldoening zullen vinden. Islam is een inclusieve
manier van leven, die de balans van de mens in denken en doen benadrukt.
De echte moslim is een heer als hij met anderen omgaat. Hij is zich er ook
van bewust dat de aarde met alles wat ze bevat respect verdient en
daarom respect heeft voor het milieu. Het planten van een boom wordt in
de islam zeer gewaardeerd. Hij of zij drinkt geen bedwelmende middelen
en leeft daardoor gezonder en brengt het leven van anderen niet in
gevaar.
37. Nadat ik moslims beter heb leren kennen, ontdekte ik dat er, zoals overal,
mensen zijn die beweren moslim te zijn en mensen die echt moslim zijn.
Het is jammer dat niet-moslims hun slechte voorbeeld als referentie nemen
voor wat de islam is. Ik ontdekte ook de verschillende tendensen of sekten
van de islam, maar voor mij is het duidelijk dat het water het zuiverste is
aan de bron en hoe verder het verwijderd is, hoe meer er vervuiling is en
ballast meevoert. Evenzo de islam, hoe dichter de islam is bij de periode
van de profeet Mohammed ( )ﷺen zijn eerste discipelen, hoe zuiverder de
islam zal zijn. Ik heb ook mensen gezien die zo bezorgd zijn over de letter
van de wet dat ze de geest van de wet vergeten - liefde voor God en de
medemens.
38. Ik hoop elke ochtend als moslim op te staan en als moslim te sterven. Deze
biografie is erg kort en er kunnen dingen zijn die beter of anders gezegd
kunnen worden, maar Allah weet beter en bij Hem is kennis. Ik ben
absoluut een zondaar en zoek de genade en het medeleven van Allah.
39. Ten slotte nodig ik je uit (als je dat wilt en uit eigen vrije wil) om de islam te
accepteren en een prachtige reis te beginnen en een persoonlijke relatie
met je Schepper op te bouwen.

