
Jihad – Godsdienstvrijheid in de islam 

 

 Dit onderwerp valt onder jihād vanwege de misvatting dat jihād in de islam bestaat uit het 
voeren van oorlog tegen niet-gelovigen om hen tot de islam te bekeren. De islam erkent 
volledige vrijheid van godsdienst en overtuiging voor ieder mens. Verder schrijft de 
islam geen straf voor die in deze wereld wordt opgelegd aan een persoon die de religie 
van de islam verlaat om een ander geloof aan te nemen. De koran stelt: 

 
“Er bestaat geen dwang in religie — de juiste weg is waarlijk duidelijk onderscheiden 
van dwaling.” (2:256) 

 
“En zeg: de Waarheid komt van jullie Heer; dus laat degene die dat wil, geloven, en 
laat degene die dat wil, niet geloven.” (18:29) 

 

 De koran leert dat de plicht van Mohammed, de boodschapper van Allah (v.z.m.h.), en, na 
hem, de plicht van elke moslim, slechts het overbrengen van de boodschap van de 
waarheid is: 
 

“Als zij de islam accepteren, dan volgen zij inderdaad de juiste weg; en als zij 
terugkeren, is uw plicht (o Profeet) slechts het overbrengen van de boodschap.” (3:20) 

 
“Uw plicht (o Profeet) is slechts het overbrengen van de boodschap, en Onze (Gods) is 
het afnemen van rekenschap (van de mensen).” (13:40) 
 
“En u (o Profeet) bent niet iemand om hen te dwingen. Dus herinner degene die Mijn 
dreigement vreest door middel van de Koran.” (50:45) 

 

 De Koran zegt verder dat het volgens de natuurlijke orde der dingen is, dat terwijl 
sommige mensen geloven, anderen dat niet doen. En geen enkel mens kan of mag wat dit 
betreft dwang op anderen uitoefenen: 

 
“En als het uw Heer had behaagd, dan had iedereen op aarde geloofd, allen tezamen. 
Zult u dan de mensen dwingen totdat zij gelovigen zijn” (10:99) 

 
“Voor ieder van jullie hebben Wij een wet en een weg aangewezen. En als het Allah 
had behaagd, had Hij jullie (nl. de mensheid) tot één volk gemaakt, maar Hij wenst 
jullie te beproeven met wat Hij jullie heeft gegeven. Dus wedijver met elkaar in 
rechtschapen daden. Tot Allah zullen jullie allen wederkeren, dus Hij zal jullie 
duidelijk maken waarin jullie verschilden (nl. wie gelijk had en wie niet).” (5:48) 

 
In het tweede hierboven aangehaalde vers wordt onderwezen dat, aangezien alle religies 
prediken om goed te doen, hun volgelingen moeten proberen elkaar te overtreffen in 
rechtschapen daden. Er zullen altijd verschillen tussen ons blijven bestaan wat betreft onze 



leer  zolang we leven, en pas na de dood zullen we erachter komen wie er gelijk had en 
wie er ongelijk had. Er hoeft geen geredetwist te zijn tussen religies.  

 Verder wordt aan de Profeet wordt opgedragen de boodschap over te brengen aan niet-
gelovigen: 

 
“Allah is onze Heer en jullie Heer. Voor ons zijn onze daden en voor jullie zijn jullie 
daden. Er is geen geschil tussen ons en jullie. Allah zal ons samenbrengen, en tot Hem 
is de uiteindelijke komst.” (42:15) 
 

 Zogenaamde afvalligheid: Meerdere keren spreekt de koran over mensen die terugkeren 
naar ongeloof nadat ze in de islam hebben geloofd, maar nooit wordt er gezegd dat ze 
moeten worden gedood of gestraft. Er wordt bijvoorbeeld gezegd: 
 

“O jullie die geloven, als iemand van jullie zich afkeert van zijn religie, dan zal Allah 
een volk brengen dat Hij liefheeft en dat Hem liefheeft.” (5:54) 

 

 Op een plaats zegt de koran met betrekking tot de oorlog die hun tegenstanders van 
Mekka tegen de moslims voerden. 

 
“En zij zullen niet ophouden tegen jullie te strijden tot zij jullie van je religie 
afbrengen, als ze (dit) kunnen. En wie van jullie terugkeert van zijn religie, en dan 
sterft terwijl hij ongelovig is — dit zijn degenen wier werken voor niets zijn geweest 
in deze wereld en in het Hiernamaals.” (2:217) 

 
Dit vers spreekt duidelijk van een persoon die blijft leven nadat hij zich heeft afgekeerd 
van de religie van de islam totdat hij sterft terwijl hij nog steeds een ongelovige is. Dit 
vers laat ook zien dat de vijanden geweld gebruikten tegen de moslims om hen uit de islam 
te drijven, in plaats van dat moslims geweld gebruikten om de volgelingen van de islam 
binnen haar gemeenschap te houden. 
 

 Er bestaat dus geen enkele straf die een islamitische wet, staat of orgaan of een 
individuele moslim kan opleggen aan iemand die de religie van de islam verlaat. Het is 
ook belangrijk om duidelijk te maken dat een persoon de religie van de islam alleen kan 
verlaten door zijn of haar eigen beslissing, keuze en verklaring, en niet door een besluit 
of oordeel van een andere moslim. 

 

 De koran spreekt nergens over iemand die impliciet een afvallige wordt. Er is sprake van 
afvalligheid wanneer een persoon uitdrukking geeft van zijn ongeloof, of wanneer hij de 
islam duidelijk afwijst. Men kan van een persoon die de islam belijdt niet ervan uitgaan 
dat hij een afvallige is geworden omdat hij een bepaalde mening uitspreekt of een 
bepaalde handeling verricht die volgens een moslimgeleerde niet-islamitisch is. 
Belediging van een profeet of gebrek aan respect voor de koran worden vaak als valse 
excuses naar voren gebracht om een moslim als afvallige te behandelen, hoewel hij in de 



sterkste bewoordingen kan zweren dat hij een gelooft in de Heilige Koran en in de Profeet 
Mohammed (v.z.m.h.). 
 
Uit: Ramadan Daily Quran Study Door: Dr. Zahid Aziz  
Engelse uitgave: Lahore Ahmadiya Djamaat, UK  
Vertaald door: Reza Ghafoerkhan  
Nederlandse uitgave: IslamLab 
 

 
 


