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Het conflict
tussen Soennieten en Sjiieten

Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God
genoemd worden.
issa-almasih.com
het jaar 632 werd
IZijnnMohamed
ernstig ziek.
religieuze aanhang, de
islam, was uitgegroeid tot
een machtige en rijke natie,
grotendeels gevormd op de
westelijke Arabischjoodse
erfenis. De enorme politieke, economische en wetgevende structuren met een
volwaardig religieus ritueel
systeem vereisten een sterk
leiderschap.
Mohameds familie en zijn
vroegste volgelingen genoten al veel privileges. Zoals
altijd zorgden prestige, geld
en macht voor sterke concurrentie en meningsverschillen.

Opvolger
Mohammed was een
scherpzinnig denker en hij

Matteüs 5:9
zag de fricties tussen zijn
familieleden en zijn andere vroegste aanhangers. Er
wordt gezegd dat hij voorspelde dat zijn volgelingen
zich na zijn dood in 700
sekten zouden opsplitsen.
Toen zijn gezondheid
snel achteruit ging, maakte hij zich ernstig zorgen.
Mohamed had geen zonen.
Na zijn overlijden kwam
de machtsstrijd tussen de
twee facties aan het licht.
Uit angst voor afvalligheid
hielden beide partijen het
nieuws van Mohammeds
dood drie volle dagen
geheim, terwijl ze ruzieden
over een opvolger - kalief.
De familieleden haalden
stamnormen aan, die vereisen dat de naaste mannelijke bloedverwant in
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aanmerking kwam voor
het leiderschap. Ze wezen
naar Mohammeds neef Ali,
tevens zijn schoonzoon.
Daar was een grote meerderheid het niet mee eens.
Deze stond erop dat de
kalief de meest bekwame
van Mohameds volgelingen zou zijn. Abu Bakr,
een gerespecteerde oudere
man, was zijn beste vriend
en vroegste volgeling.
Omdat zijn dochter Aisha
een favoriete echtgenote
van Mohammed was, was
Abu Bakr een beetje familie. Daarom was hij een
acceptabel compromis voor
de eerste islamitische kalief.

Factie
Abu Bakr leefde als leider van de groeiende natie

slechts twee jaar. Hij was
de enige van de eerste vier
kaliefen die een natuurlijke dood stierf. De tweede
kalief Omar werd tien jaar
later in de centrale moskee doodgestoken door
een bezoekende Perziër.
De derde Kalief, Othman,
ook een schoonzoon van
Mohamed, werd vermoord
door aanhangers van Ali
om hem de vierde kalief te
maken.
De volgelingen van Ali,
die als ketters werden
beschouwd, kregen de
naam “Factie” (Sjia). De
meerderheid hield zich aan
de Soenna: de Koran plus de
uitspraken van Mohammed
(Hadith). Daarom worden
zij Soennieten genoemd.
Zij verzetten zich tegen Ali
in een bloedige oorlog die
vervolg op achterzijde
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“Gezonde mensen
hebben geen dokter
nodig. Maar zieken
wel ... Ik ben
niet gekomen om
rechtvaardigen
te roepen, maar
zondaars.”
( Matteüs 9:12-13 )
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doorging zelfs nadat Ali
was vermoord. Zo begon
een altijd aanwezige bloedwraak binnen de islam.
Tegenwoordig zijn er veel
subgroepen en verschillende stromingen.
De Soennieten vertegenwoordigen de meerderheid van de moslims
wereldwijd. Inclusief de
meest gewelddadige jiha-

disten: Al-Qaida, Taliban,
Nusra, ISIS, Boko Haram,
Al-Shabbab en verder
militante groepen zoals de
machtige Moslimbroederschap bewegingen in
Turkije, Katar, Jordanië,
Marokko en Soedan. Allen
werden geïnspireerd en
in eerste instantie ondersteund door de dominante Saoedische, en andere
Arabische, Wahabi-tak van
de soennitische islam.

Van kwaad
naar goed
De acht jaar durende oorlog tussen Irak en Iran was
in wezen soennisme versus sjia. Er kwamen meer
dan twee miljoen mensen
om en er werden nog veel
meer mensen verminkt.
Sindsdien hebben soennitische groepen geprovoor miljoenen Soennieten,
blijft Osama Bin Laden een held. beerd om streng islamitisch

bestuur in te stellen in Syrië,
Egypte, Soedan, Irak, Libië,
Tunesië en andere plaatsen.
Ze verzetten zich tegen alle
ketterse shiietische groeperingen. Soennieten passen
de islamitische wet niet
strikt toe voor niet-moslims. Sommige sjiieten
nemen wraak door moordpartijen. Deze islamitische bloedwraak draagt in
belangrijke mate bij aan de
groeiende ontgoocheling
met de islam, vooral onder
stedelijke en ontwikkelde
moslims. Het biedt grote
kansen voor het Evangelie.
Dank God voor zoveel
mensen die zich tot de
Prins van Vrede wenden en
bid voor nog veel anderen:
S.S., een Algerijnse gepensioneerde leraar zegt: “...
Hoe meer onze mensen

weten over het ware evangelie van vrede in het leven,
en hoe meer we leren over
het goddelijke heilsplan
door Jezus Christus (Issa
Al-Masih), hoe beter voor
ons en de wereld, kijkend
naar het gezicht van religieuze haat en geweld ... wij
zijn met duizenden hier in
de noordelijke bergen die
oren bij Jezus (Issa), de weg,
de waarheid en het leven ...“
H.A. uit Sana, Yemen, zegt:
“...ik heb twee broers en een
van mijn zussen en haar
hele gezin (man en twee
kinderen) verloren aan deze
waanzinnige moslimoorlog
... Mijn gemartelde zwager
opende mijn ogen voor de
ware God (Allah) in Jezus
Christus (Issa Al-Masih)...“
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In Karbala, Irak, houden Sjiieten ieder jaar een emotionele
herdenking van het Soennitische bloedbad onder hun oprichters.
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