RELATIES EN SEKSUALITEIT IN DE WESTERSE MAATSCHAPPIJ EN DE ISLAM

Homoseksualiteit in de islam

LES 9

Het verhaal van Loet (Lot) r
In de Qur’an staat het verhaal vermeld over de Profeet Loet r.
Loet r was een neef van Ibrahiem (Abraham) r.
Nabi (Profeet) Loet, de Profeet r en zijn familie
woonde in Sodom. Het volk van Nabi Loet was totaal afgedwaald van de Weg van Allah. Ze overvielen
reizigers en beroofden hen. Daarmee overtraden ze
alle regels met betrekking tot de gastvrijheid en het
bieden van veiligheid aan de mensen die in hun land
te gast waren. Daarnaast waren de mannen van Sodom begonnen seksuele relaties met elkaar te hebben in plaats van met hun vrouwen. Het woord “sodomie” komt van de naam van het land waar Loet r
en zijn volk woonden en verwijst naar het gedrag dat
haar inwoners vertoonden, namelijk het hebben van
seks met mensen van het eigen geslacht. Dit was
nog nooit eerder in de geschiedenis voorgekomen
en het werd door Allah verafschuwd en als een grote
zonde beschouwd.
Om die reden stuurde Allah de engelen Djibriel, Mikaïl en Israfil naar Nabi Loet en zijn volk. Ze kwamen
in de gedaante van enkele mooie jongemannen bij
Loet r aan en vroegen hem om hen als gast op te
nemen in zijn huis. Nabi Loet r was bang dat, als hij
weigerde, zijn volk de mannen als gasten zouden opnemen en hen zouden aanranden. Hij nam de mannen in het geheim op in zijn huis, tegen het verbod
van zijn volk in om gasten te ontvangen. De vrouw
van Loet r stond echter aan de kant van zijn volk en
zij vertelde hen over de knappe jongemannen die bij
hen thuis logeerden. Zij kwamen met z’n allen naar
het huis van Loet r om de gasten voor zichzelf op te
eisen. Loet r zei:

ون
ِ  ق ََال ِإ َّن َٰه ُؤ َل ِء َض ْي ِفي ف ََل تَف َْض ُح68
ون
ِ  َواتَّقُوا الل ََّه َوال َ تُ ْخ ُز69
�
َ  قَالُوا أَ َول َْم نَ ْن َهكَ َع ِن ال َْعال َِم ي ن70
�
َ  ق ََال َٰه ُؤ َل ِء بَ َن ِ ت يا� ِإن كُن ُت ْم ف َِاع ِل ي ن71
سورة الحجر

“Waarlijk, dit zijn mijn gasten, beschaam mij dus niet!
Vrees Allah en breng geen schande over mij!” Zij zeiden: “Hebben wij jou niet verboden iemand te onderhouden en te beschermen?” Loet zei: Dit zijn mijn
dochters25 , als jullie zo moeten handelen.”
Hoofdstuk De Vallei (15), 67-71

�
َ ون الذُّ ك َْر
َ ُ أَتَأْت165
َ ان ِم َن ال َْعال َِم ي ن
ون َما َخل ََق َلك ُْم َربُّك ُْم ِم ْن
َ  َوتَذَ ُر166
ون
َ أَ ْز َو ِاجكُم بَ ْل أَن ُت ْم ق َْو ٌم َعا ُد

سورة الشعراء

Loet (a.s.) zei:
“Nadert u van alle schepselen mannen en verwaarlozen jullie je echtgenoten die God voor jullie heeft geschapen?”26

Hoofdstuk De Dichters (26), 165-166

Uit het bovenstaande vers blijkt het verbod op het
aangaan van seksuele relaties met iemand van het
eigen geslacht.
Het volk van Loet (a.s.) antwoordde hem:

 قَالُواْ َلق َْد َع ِل ْم َت َما َل َنا ِ ف ي� بَ َنا ِتكَ ِم ْن َح ٍّق َو ِإنَّكَ َل َت ْعل َُم َما نُ ِر ُيد79
 ق ََال ل َْو أَ َّن ِ يل ِبك ُْم ق َُّو ًة أَ ْو ِآوي ِإ َل ُرك ٍْن َش ِد ٍيد80

سورة هود

“Jij weet beslist wel, dat wij noch een wens, noch
behoefte hebben aan jouw dochters. Jij weet beslist
wel wat wij willen.” Hij zei: “Ik wenste dat ik de kracht
had om jullie te overweldigen, of dat ik tenminste
een krachtige ondersteuning had.”
Hoofdstuk Hoed (11), 79-80

Voor straf verblindde Allah de mensen van het volk
van Loet (a.s.). Ze liepen trillend rond en probeerden
steun te vinden bij de muren door ze te betasten en
dreigden dat ze de volgende dag wraak zouden nemen op Loet (a.s.).

25 Met “dochters” bedoelt de Loet (a.s.)
de vrouwen van zijn volk. Hij fungeert
als profeet net als een vader over zijn
volk.
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Allah openbaarde toen aan Loet (a.s.) dat hij ’s nachts
met zijn familie moest vertrekken uit Sodom, zonder
om te kijken naar de stad, die getroffen zou worden
met een straf van Allah. (Q. 11, 81)
De bestraffing van Allah vond zoals Hij al had aangekondigd in de ochtend plaats. Allah gaf de opdracht
aan Djibriel (a.s.) om de zeven steden van Sodom te
vernietigen met alle gebouwen, mensen en dieren. Hij
draaide de steden ondersteboven en liet het stenen
van harde klei regenen. Op iedere steen stond de
naam van degene die ermee getroffen moest worden,
zoals Allah zei:
� ِب َب ِع ٍيد
َ  ُّم َس َّو َمةً ِع َند َربِّكَ َو َما ِه َي ِم َن الظَّا ِل ِم ي ن83

سورة هود

“Getekend door jouw Heer, voor de overtreders, en
deze (bestraffing) is voor de onrechtplegers niet ver.”
Hoofdstuk Hoed (11), 83

Alle mensen van het volk van Loet werden gedood,
behalve degenen die Loet volgden van zijn familie. De
vrouw van Loet werd eveneens bestraft omdat zij het
volk steunde in hun ongehoorzaamheid en zonden.
Bron: Geschiedenis van de profeten
- Ibnu Kathir

Discussie
Zo’n 40 jaar geleden kenden ook veel
Nederlanders het verhaal van Loet (Lot)
en keurden zij relaties met hetzelfde
geslacht af. Hoe zou het komen dat dat
nu anders is?

Allah heeft hierover in de Qur’an gezegd:

 َو ِإنَّ َها ل َِب َس ِب ٍيل ُّم ِق ٍيم76
آ
ف
�
َ  ِإ َّن ِ ي� َذ ِلكَ ليَةً ِّلل ُْم ْؤ ِم ِن ي ن77
سورة الحجر

“En waarlijk, zij (de steden) waren precies gelegen op
de weg (van Mekka naar Syrië). Waarlijk, daarin is
een teken voor degenen die geloven.”
Hoofdstuk De Vallei (15), 76-77

Het verbod in de islam op het hebben van gemeenschap met iemand van hetzelfde geslacht is gebaseerd op dit verhaal.

De plaats waar Sodom destijds gelegen was is de
Dode Zee, langs een weg die vaak gebruikt wordt, als
een teken voor de mensen.

Vragen
1. Waarom werd Nabi Loet (a.s.) naar dit volk gestuurd?
2. Wie waren de gasten die bij Loet (a.s.) kwamen logeren?
3. Hoe kwam het volk erachter dat de drie jongemannen bij Loet (a.s.) verbleven?
4. Waarom kwamen de mensen van het volk van Loet naar zijn huis?
5. Hoe dacht het volk van Loet over homoseksualiteit?
6. Hoe gedroeg Loet (a.s.) zichzelf ten opzichte van zijn volk?
7. Welke bestraffing kreeg het volk van Loet (a.s.)? Wie heeft deze straf bepaald?
8. Kun je enkele parallellen trekken tussen de tijd van Nabi Loet (a.s.) en de tijd waarin wij leven? Wat is anders? Wat is hetzelfde?
9. Ken je andere religies waarin het verhaal van Loet ook bekend is of waar homoseksualiteit wordt beschreven?
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Wat de islam zegt over hoe wij om moeten
gaan met mensen met een andere geaardheid

9.1

Vrouw slachtoffer homogeweld Amsterdam
De politie heeft een man aangehouden die afgelopen weekend een vrouw
molesteerde in de Leidsestraat in Amsterdam. Hij had haar daarvoor
homogerelateerde beledigingen toegeroepen.

H

et incident gebeurde op de vroege zaterdagochtend niet ver van de Reguliersdwarsstraat, een homo-uitgaansgebied. De vrouw liep met vrienden richting het Koningsplein
toen een voorbijganger haar aansprak en beledigde. Een van de mannen die haar vergezelde nam het voor haar op.
In eerste instantie leek het of de belediger doorliep, maar hij sloeg de vrouw vol in haar gezicht.
In een ziekenhuis bleek dat ze een verschoven kaak en een dikke lip had opgelopen.
De belager probeerde te vluchten, maar de vrienden van de vrouw pakten hem vast. Hij verzette zich echter hevig en wist te ontsnappen. Op basis van zijn signalement werd de man
korte tijd later op het Koningsplein aangehouden. De politie laat woensdag weten hoge prioriteit te geven aan het tegengaan van homogerelateerd geweld.
BRON: METRO GEPLAATST 2012-11-14 OM 12:45

Groepsopdracht
Bespreek het bovenstaande artikel met je groepje. Stel een groepsleider aan die in de gaten
houdt dat iedereen even veel kans krijgt om zijn mening te geven en een notulist die aantekeningen maakt van jullie bevindingen. Laat de volgende vragen de revue passeren:
1. Wat vind je ervan dat mensen op straat worden aangevallen omdat ze homo of lesbisch zijn?
2. Heb je zo’n situatie wel eens van dichtbij meegemaakt? Hoe ging dat dan?
3. Als je zo’n situatie wel eens hebt meegemaakt, hoe reageerde je daarop?
4. Denk je dat de islam dergelijk gedrag goedkeurt?

Koppel je bevindingen plenair terug met de andere groepjes.
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9.1.1

Wat zegt de islam over “homo-bashen”27?
Zoals je in het verhaal van Nabi Loet r hebt kunnen
lezen, keurt Allah het gedrag van het volk van Sodom,
namelijk het hebben van seks met mensen van het eigen geslacht, ten zeerste af. Hij had zelfs drie engelen
en een profeet naar hen toegestuurd om hen te waarschuwen. Uiteindelijk wordt in de Qur’an vermeld dat
Allah een straf naar het volk stuurde omdat de mensen
niet wilden luisteren en zich niet wilden beteren.
Als we kijken naar het gedrag van de twee profeten die
in de tijd van het verhaal leefden, namelijk Ibrahiem en
Loet r, dan zien we dat ze de mensen van Sodom
heel beleefd en vriendelijk behandelden.
Ibrahiem r probeerde bij Allah zelfs te bemiddelen
voor deze mensen, maar Allah heeft zijn bemiddeling
niet geaccepteerd vanwege de ernst van hun daden, in
zijn ogen.
Loet bleef op een beleefde, doch doordringende wijze
advies geven aan zijn volk en bood hen zelfs een alternatief aan, namelijk zijn dochters. Hij was bang dat ze
zijn gasten iets aan zouden doen, maar toch zette die
angst hem er niet toe aan verkeerde dingen te doen.
Hij schold ze niet uit, gaf ze geen klappen en bedacht
geen plannen om hen te vernederen.
Profeten zijn door Allah gestuurd als een voorbeeld voor
ons. Bijna alle profeten hadden te maken met volkeren
die slechte dingen deden en die hen bestreden. Denk
maar aan het verhaal van Noeh, Hoed, Salih, Ibrahiem,
Sjoe`ayb, Zakariya, Yahya, `Isa en zeker ook onze profeet
Mohammed r. Al deze profeten bleven rustig, standvastig, rechtvaardig, vriendelijk en beleefd en lieten zich niet
verleiden tot slecht gedrag of onbehoorlijke taal.

De Profeet Mohammed r vatte zijn levensdoel als
volgt samen:

ض
 قال رسول هللا صىل،ر� هللا عنه قال
عن ب يا� هريرة ي
أ
أ
».» إنما بعثت لتمم مكارم الخالق:هللا عليه وسلم
رواه أحمد

“Ik ben slechts gestuurd om het goede gedrag van
de mensen te perfectioneren.”
AHMED

Hijzelf is het beste voorbeeld van iemand met een perfect karakter. Hij deed zijn plicht voor Allah en dat was
slechts het waarschuwen van de mensen voor het
Laatste Oordeel. Hij liet de mensen vrij om te geloven
of niet en gebruikte geen geweld om hen te dwingen
zich te veranderen. In de Qur’an staat immers:

نت ُمذَ ك ٌِّر
َ َ فَذَ ك ِّْر ِإنَّ َما أ21
 ل َّْس َت َعل َْي ِهم ِب ُم َص ْي ِط ٍر22

سورة الغاشية

“Waarschuw daarom: Waarlijk, jij bent slechts een
waarschuwer. Je bent geen heerser over hen.”
Hoofdstuk Het Overweldigende (88), 22

En:

ف
الر ْش ُد ِم َن ا ْلغَ ِّي
ِّ � ال َ ِإك َْرا َه ِ ي256
َ الد ِين قَد تَّ َب ي َّ ن
ُّ �
سورة البقرة

“Er is geen dwang in de godsdienst. Waarlijk, de rechte leiding is duidelijk onderscheiden van de dwaling.”
Hoofdstuk De Koe (2), 256

En:

 َلك ُْم ِدي ُنك ُْم َوِ ي َل ِد ِين6

سورة الكافرون

“Voor jullie jullie religie en voor mij mijn religie.”
Hoofdstuk De Ongelovigen (109), 6

27 Geweld tegen homoseksuelen
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Het is dus niet onze taak om mensen op het goede
pad te houden of hen te veranderen. Als zelfs de profeten niet in staat waren om mensen te veranderen,
hoe kunnen wij dan denken dat het ons wel zal lukken?
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Het is slechts onze taak om aan te sporen tot het
goede en het slechte af te raden. Mensen zijn meer
geneigd om naar je te luisteren als je je vriendelijk en
open opstelt, dan dat je streng en hardvochtig bent.
Als je vindt dat jouw levenswijze beter is dan die van
een ander, laat dat dan in ieder geval zien door je
goede gedrag. In alle overige gevallen is het nog maar
de vraag of je de islam zelf wel goed begrepen hebt!
Het volgende vers werd geopenbaard aan de Profeet
Mohammed r na de Slag bij Oehoed, die bijna verloren werd door toedoen van de boogschutters die zijn
bevel niet hadden opgevolgd. De Profeet r was niet
streng of grof tegen de boogschutters omdat ze hem
niet hadden gehoorzaamd, maar hij was vriendelijk en
rustig tegen hen. De strekking van de volgende ayah
geldt echter ook in andere, vergelijkbare situaties.

ُنت َفظًّا غ َِلي َظ ا ْل َقل ِْب
َ نت َل ُه ْم َول َْو ك
َ  ف َِب َما َر ْح َم ٍة ِّم َن الل َِّه ِل159
�الَنف َُّضواْ ِم ْن َح ْو ِلكَ فَا ْع ُف َع ْن ُه ْم َو ْاس َتغْ ِف ْر َل ُه ْم َو َش ِاو ْر ُه ْم ِ ف ي
أ
�
َ ال َ ْم ِر ف َِإذَا َع َز ْم َت َف َت َوك َّْل َع َل الل َِّه ِإ َّن الل ََّه يُ ِح ُّب ال ُْم َت َوك ِِّل ي ن

Discussie
1. Hoe zou het komen dat sommige
jongeren denken dat het o.k. is om
homoseksuelen in elkaar te slaan?
2. Waarom zouden sommige mensen de
behoefte hebben om iemand die ze
niet kennen en die hen niets gedaan
heeft in elkaar te slaan?
3. Hoe zou jij reageren als je er morgen
getuige van bent dat iemand in elkaar
wordt geslagen vanwege zijn uiterlijk
of levenswijze?

In het geval twee mensen er samen niet uitkomen,
dan is er de rechtbank om tussen hen te oordelen. Je
mag nooit het recht in je eigen hand nemen.

سورة آل عمران

“En het was dankzij de Barmhartigheid van Allah dat
jij zacht met hen was. En als je streng en hardvochtig
met hen was geweest, dan waren zij rondom jou uiteengegaan.”
Hoofdstuk De Familie van ‘Imraan (3), 159

Een andere reden waarom een moslim nooit geweld
mag gebruiken als hij het ergens niet mee eens is, is
dat hij conflicten op een vreedzame wijze moet lossen.
الس ِّي َئةُ ا ْدف َْع ِبال ِ ت يَّ� ِه َي
َّ  َوال تَ ْس َت ِوي ال َْح َس َنةُ َوال34

أَ ْح َس ُن ف َِإذَا ال َِّذي بَ ْي َنكَ َوبَ ْي َن ُه َع َد َاو ٌة َكأَنَّ ُه َوِ ي ٌّل َح ِم ٌيم

سورة فصلت

“Het goede en het slechte zijn niet gelijk. Weer (het
slechte) door datgene wat beter is; daarop zal degene tussen wie en jouzelf vijandigheid heerste worden
alsof hij een toegewijde vriend was.”
Hoofdstuk Uiteengezet (41), 34

Vragen
1. Is geweld tegen homoseksuelen of andere mensen met een andere
levenswijze op enigerlei wijze toegestaan in de islam?
Geef minstens één voorbeeld uit de Qur’an en één uit de hadith.
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