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Soera 2, Slaven: gehoorzaam afgod Al-Lah of
anders!
Mohammed als de grootste slaaf van het Al-Lah ding .
door Ibn Sufi al Kitab
Soera 2 is de langste soera van Mohammeds totalitaire handvest van overwegingen. Lezen,
onthouden en gehoorzamen. Goede Moslims dienen hun bestaan als ‘slaaf’ te aanvaarden. Hoe
bevrijdend. Een religie beroept zich op rationaliteit voor het vormen van sociale en ethische
richtlijen. Maar niet de islam. Gewoon zwijgen en volgen en geen vrije wil.
Het gebruik van de woorden slaaf of slaven komt in de koran regelmatig voor. De Koran bestaat uit
ongeveer 420 pagina’s. Het woord ‘slaven’ verschijnt op 226 pagina’s. Het woord ‘slaaf’ enkelvoud,
verschijnt op 109 pagina’s. Samen zijn ze te vinden op 335 pagina’s ofwel op zo’n 80% van alle
bladzijden. De Koran bestaat uit 6236 aantal verzen, waarvan 5% deze termen bevatten.
Wees getuige van het geraaskal in soera 2 over slaven dat meestal gekoppeld is aan geweld tegen de
gehate ongelovigen:
2:9 Aan wat slecht is, hebben zij hun ziel verkocht. Zij accepteren niet wat Allah heeft geopenbaard
waardoor zij woede na woede over zich heen krijgen; een vernederende foltering voor de
ongelovigen.
2:186 Ik [Allah] reageer op de aanroepen van mijn smekelingen. Dus laten zij mij gehoorzamen en
in mij geloven, zodat ze geleidt kunnen worden.
2:207 En onder de mensheid is hij die zichzelf zou verkopen, om Allah te plezieren. En Allah is vol
van vriendelijkheid aan (zijn) slaven.
Mohammed wordt aangeduidt als de ultieme slaaf met uiteraard, wanneer zijn naam wordt
genoemd, het gebruikelijke en nogal idiote refrein ‘vrede zij met hem.’ En dat voor een man met
een geschiedenis van bloedvergieten, het uitroeien van volkeren en slavenhandel, op touw gezet
voor een eigen persoonlijke grote harem. Hij stierf rijk, bekleedt met goud en zilver – gewurgd of
vergiftigt [of beide] door zijn eigen mannen. Soera 2:23 en soera 2:221 maken de verrassende
openbaring dat het te preferen is een slaaf van Mohammed of Al-Lah te zijn dan een vrij en
ongelovig mens.
2:23 Als u (Arabische heidenen, Joden en christenen) twijfelt aan de openbaringen, kom dan zelf
met openbaringen en neem uw getuigen mee, als u oprecht bent.
2:221 En trouw geen heidenen tot zij in Allah geloven. Voorzeker, slaafvrouwen die geloven zijn
beter om te trouwen dan ongelovigen, hoewel hen u bevalt. En geef uw dochters niet weg aan

ongelovigen. Die ongelovigen nodigen u uit voor het hellevuur en Allah nodigt u uit voor het
paradijs en geeft vergeving.
Slavernij is dus de nieuwe vrijheid in de Koran. Bevrijd jezelf door Al-Lah en Mohammed te
gehoorzamen! Vervolgens zullen alle zegeningen van de maangod aan u geschonken worden in een
hemel opgezet voor moslimmannen met eeuwige lekkernijen om de tijd te doden. De Koran heeft
niets te melden betreffende de zegeningen in het paradijs voor vrouwelijke moslimslaven. In 2:177
wordt gewezen naar het [selectief] bevrijden van slaven – de voorwaarde is dat de slaaf is
toegetreden tot de cult van Allah.
De islamitische ‘oog om oog – tand om tand’ rechtspraak wordt meestal uitgevoerd door de meer
vrome moslims. Als u een misdaad tegen een moslimslaaf begaat heeft de slaafeigenaar het recht op
een soortgelijke actie tegen uw slaaf. Deze ‘wet van gelijkheid in straf’ komt voort uit de
prehistorische ijzertijd en kan worden herleid naar neo-Babylonische tijden van 1700 v.Chr. Het is
een extreem ruwe vorm van simplistische wederkerigheid dat niet past in de moderne
jurisprudentie. Maar er zijn natuurlijk cultuur relativisten die deze sharia-code als een alternatieve
vorm van gerechtigheid zien.
2:178 Oh, Gij die geloven! Al-Qisas (de wet van gelijkheid in straf) wordt voorgeschreven voor u in
het geval van moord: een vrije man tegen een vrije man, een slaaf tegen een slaaf, en een vrouw
tegen een vrouw.
Islamitische slavernij bestaat nog steeds. De islamitische veroveringen waren in belangrijke mate
aanvallen op meer ontwikkelde beschavingen door barbaarse woestijnvolkeren op zoek naar
rijkdom, buit, vrouwen en gefabriceerde producten. Slavernij is een geaccepteerd onderdeel van
bestaan binnen de islam. Dus waarom wordt een cult dat op slavernij is gericht met de daarbij
bijbehorende immoraliteiten, gerespecteerd als een religie?

Soera 3 en slavernij
Vervloek de christenen en de Joden.
door Ibn Sufi al Kitab
De woorden slaaf of slaven worden in 335 pagina’s [80%] van de Koran gebruikt – 5% van de in
totaal 6236 verzen.
Soera 3 is berucht om zijn geweld tegen ongelovigen; slechts 27% van de tekst is dictatoriaal,
racistisch en gewelddadig tegen ongelovigen. Naast het haten van de ongelovige vraagt soera 3 ook
om kritiekloze eerbied voor het pact Mohammed en Allah. Wanneer moslims goede ‘slaven’ zijn,
dan neemt Allah daar kennis van en worden de moslims beloont. Of misschien niet. Alleen Al-Lah
weet het. Gewoon een slaaf zijn zoals Jezus – een volgeling van maangod Al-Lah;
3:61 Wie wilt nog met u [mohammed] over Isa [Jezus] discussiëren, nadat de kennis tot u gekomen
is [i.e Jezus als slaaf van Allah die geen aandeel in goddelijkheid heeft] Zeg dan; laten we allen
samenkomen en oprecht bidden dat de vloek van Allah, de leugenaars zal treffen.
Christenen die geloven dat Christus geen moslim was maar een goddelijke incarnatie van een
hogere macht worden door moslims vervloekt. Dit vers stelt dit duidelijk. Christus wordt verwijdert

en vervangen door Mohammed als de laatste en grootste ‘profeet,’ en belangrijkste mens op aarde
omdat de maangod dat heeft gezegd. Hoe handig.
Mohammed en zijn opperwezen willen slaven. Veel slaven. Die blind gehoorzamen:
3:15 Zal ik jullie iets beters meedelen dan dat? Er zijn bij de Heer tuinen met stromende rivieren
met reine kameraden. En Allah ziet al Zijn slaven.
3:2 Wanneer zij met u bakkeleien, zeg dan: “Ik en die mij volgen hebben zich aan Allah
onderworpen.” En zeg tot de onwetenden van het Boek: “Als u zich onderwerpt, dan bent u op het
rechte pad. U heeft als volgeling de plicht de boodschap over te brengen en Allah ziet Zijn slaven.
3:3 En Allah waarschuwt u tegen Zichzelf (voor zijn bestraffingen) en Allah is vol vriendelijkheid
voor (zijn) slaven.
3:182 En zeker, Allah is nooit onrechtvaardig naar (Zijn) slaven.
Joden en christenen zijn gekoppeld aan het kwaad en goddeloosheid. Allah’s ‘slaven’ worden in de
hemel met onvoorstelbare heerlijkheden beloont. Allah weet en ziet alles betreffende uw juiste
onderwerping aan de islamitische doctrine. Mohammed; “Ik heb mijzelf onderworpen aan Allah en
zo ook degenen die mij volgen.”
Dit is altijd het doel van een cult; het creëren van een groep slaven die zich onderwerpen, maar
tegelijkertijd de vrije wil, de logica, de gouden regel, dankbaarheid, tolerantie en het goede willen
voor iedereen, opgeven.
Haat de niet-cultleden. Dood hen. Verneder hen. Raaskal in minachting over hen. Maar aanbidt
Allah en Mohammed.

Slavernij in soera 4
Slavernij is vrijheid!
door Ibn Sufi al Kitab
Soera 4 bevat een nogal dwangmatig schurkengedrag.
Slechts 30% van soera predikt haat en geweld tegen de ongelovige.
Een groot deel van de rest eist onderwerping aan Mohammed.
Aangezien Mohammed de enige mens is die de ‘waarheid’ bezit, is uw rol in het leven het
volgende; gehoorzamen en nooit afwijken van het totalitairisme van de Koran en dus gewoon
zorgen dat u een goede slaaf bent:
4:172 Mohammed zal het nooit verwerpen om een slaaf van Allah te zijn. En wie zijn aanbidding
verwerpt en trots is, Allah zal hen allemaal verzamelen [in het vuur].
Bent u een goede slaaf van de Mekkaanse maan godheid, dan zal Hij u toelaten uw eigen slaven te
bezitten. Mohammed bezat en handelde in slaven. Hij had er 15 tot 20 voor zijn erotisch plezier:

4:36 Vergelijk niets met Allah. Aanbidt niets anders dan Allah en wees goed naar ouders,
verwanten, wezen, de armen, en slaven waarover u beschikt.
Islam bevordert slavernij. De slavernij van niet-moslims, blanken, zwarten, hindoes en boeddhisten
is een belangrijke kenmerk van de Mohammedaanse cult. 10-15.000.000 zwarten werden
overgeheveld uit zwart Afrika naar de mohammedaanse centrale gebieden. Dit is hetzelfde aantal
aan blanken die door moslims van 630 na chr. tot 1900 na chr. in slavernij werden gebracht. In de
Koran theologie bestaat er veel discussie over slaven. Soera 4:3 en 24 bespreken polygamie,
trouwen met jonge meisjes en seksslaaf meisjes:
4:3 En wanneer u bang bent niet rechtvaardig te zijn, trouw dan [andere] vrouwen naar uw keuze,
twee, drie of vier. Maar kunt u hen niet onderhouden dan één, of gevangenen/slaven die in uw
macht zijn [wat uw rechterhand bezit]
4:24 Ook (zijn verboden) de vrouwen die al getrouwd zijn met uitzondering [gevangenen en slaven]
welke uw rechterhand bezit.
Al-Lah of Mohammed ondersteunt de wens van moslims om met gelovige slaafmeisjes te trouwen.
Al-Lah heeft altijd gelijk, altijd genadevol en vergevensgezind [tenzij u een slaaf bent]:
4:25 En wie van u niet de middelen heeft om vrije eerbare gelovige vrouwen te trouwen, huw dan
hetgeen wat u beschikt aan gelovige slavinnen.
Als u dit Allah-ding boos maakt dan pakt Hij als straf uw slaven af:
4:118 Allah vervloekt hem. En hij shaitan (satan)] zei: “Ik zal zeker een vastgesteld deel van uw
slaven nemen;
De Koran heeft een nogal vreemde uit de pre-ijzertijd stammende reglementen met betrekking tot
compensaties in de vorm van slaven en bloedgeld, te betalen wanneer een gelovige per ongeluk
wordt vermoord. Dit is een typische tekst die men kan verwachten van een cultuur uit de ijzertijd:
4:92 Het is niet aan een gelovige, tenzij bij vergissing een andere gelovige te doden. Bij vergissing
behoort de dader de erfgenamen te compenseren met een gelovige slaaf en bloedgeld [diya]. De
erfgenamen kunnen de schuld ook kwijtschelden. Indien de gedode een gelovige is die tot een
vijandig volk behoort dan moet de dader een gelovige slaaf vrij laten. Is de gedode een gelovige
waarmee een verbond is dan moet er behalve een gelovige slaaf bevrijdt worden, ook bloedgeld
betaalt worden. En wie niets te geven heeft moet twee maanden vasten.
Echt bizar. Als een moslim per ongeluk een andere moslim doodt, kan de dader wegkomen met het
bevrijden van een slaaf en wat bloedgeld. Dat is pas gerechtigheid! Dergelijke sharia ‘wetten’ geven
voor de marxistische-moslim multiculti meer dan enkel wat mild ongemak, die menen dat de

moslim ‘wetten’ hetzelfde zijn als de westerse wetten. De Arabische Bronstijd met een cultuur van
codes, bloedgeld en het offeren van slaven hebben niets gemeen met moderne jurisprudentie.
In ieder geval is het onwaardig om slavernij – een kenmerk van hersenloze culten en sekten, te
verbinden aan welke religie dan ook . Maar het is zeker [hoe kan het ook anders] een belangrijk
thema binnen de Koran en de islamitische geschiedenis. Misschien kan iemand uitleggen hoe
slavernij bevrijdend kan zijn en een bijvrouw vrouwelijke gelijkheid betekent.

Soera 5 , Slaven, gehoorzaam Allah want
anders..!
Wees een slaaf. Zo niet dan wacht het hellevuur. Islam is altijd een beweging geweest met een
obsessie voor slaven. Een beweging opgebouwd middels slavernij.
Moslims zijn gewoon slaven:
5-118 Indien Gij hen straft, zijn zij Uw slaven en indien Gij hen vergeeft, zijt Gij zeker de
Almachtige, de Alwijze..”
Allah is almachtig en alle moslims zijn Zijn slaven en zijn geketend aan de grillen van de maangod
Allah van Mekka, of misschien haar woordvoerder, Mohammed. Alleen Allah kan mensen [zijn
‘slaven’] straffen, en alleen Allah kan vergeven.
De straf van Allah en bevrijdt uw slaven:
5-89 ”Allah zal u niet ter verantwoording roepen voor uw ijdele beloften, maar Hij zal u wel ter
verantwoording roepen voor de belofte welke gij in ernst aflegt [maar vervolgens overtreed].
Daarvoor geldt de volgende boetedoening; tien armen te eten geven met het gemiddelde voedsel
waarmede gij uw gezin voedt, of hen te kleden, of het vrijmaken van een slaaf. Maar wie dat niet
kan, zal drie dagen moeten vasten.”
Arabieren hadden vele zwarte slaven als eigendom voor huiselijke en algemene arbeid. Slavernij
was ‘gewoon’ in het pre-mohammedaans Arabië en een natuurlijk feit dat Mohammed en de makers
van de Koran hadden aanvaard. Slaven bevrijden zodat ze konden toetreden tot de cult van de islam
was een dictaat van Mohammed die teruggaat tot de eerste dagen van zijn prediking in Mekka. Het
bevel aan mensen om zich slaafs aan Al-lah te onderwerpen ging gepaard met bedreigingen naar
degene die zich niet volledig aan de strenge regels van de islam wilden houden. Deze strenge regels
werden geintroduceerd door Mohammed, beheerd door Mohammed en ten behoeve van
Mohammed. In slavernij inderdaad:
5:36 Over degenen die het geloof verwerpen en rijk zijn. Zij kunnen hun straf op de dag des oordeel
niet afkopen. Het zou van hen nooit worden geaccepteerd. Er wacht hen een pijnlijke straf.
5:37 Zij zullen uit het vuur willen komen, maar kunnen dat niet en dit zal voor hen een blijvende
straf zijn.

Eén van de meest bekende en gewelddadige van verzen uit de Koran;
5:33 ‘’De vergelding voor degenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar
streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun
handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land
worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het hiernamaals zullen zij
een grote straf ontvangen.”
Volgens de islam is iedereen een slaaf van Allah en geboren als een moslim. Zodoende kan dit
opperwezen iedereen straffen die deze cult dreigt te verlaten dan wel weigert deze cult te dienen. De
Koran presenteert dit eindeloze geweld tegen de ongelovige als een kwestie van een
onvermijdelijke wetmatigheid.
Alle mensen zijn geboren moslim en behoren tot Allah. Een ieder die niet de suprematie van Al-Lah
en Mohammed erkennen dienen te worden bestraft. Het is een simplistische, fatalistische en
volledig tot de ijzertijd behorende logica. De maangod van de Ka’aba én van de familie van
Mohammed, werd door Mohammed getransformeerd tot de enige universele goddelijke kracht uit
de geschiedenis.
Al-Lah muteerde dus van maan-aanbidding tot de enige kracht die het universum heeft doen
ontstaan en de macht heeft over alle levensvormen op aarde. Inderdaad ontstaat er elke seconde een
nieuwe ‘werkelijkheid’ door deze Almachtige onkenbaar goddelijke kracht. Maar op een of andere
manier heeft dit bovennatuurlijke denkbeeld, Mohammed genomineerd als belangrijkste schepsel in
de geschiedenis.
Hoe handig inderdaad. Slaven moeten Al-Lah volgen in wat Mohammed zegt. Nogmaals hoe
handig. Een weigering zal resulteren in een eeuwige straf. Islam betekent overgave aan God en is
een zeer goede naam voor een cult van slaven.

Soera 6 en slavernij
Gehoorzaam Al-Lah anders heeft het consequenties!
De woorden ‘slaven’ en ‘slaaf’ zijn op 335 pagina’s van de Koran te vinden.
Soera 6 is nogal geobsedeerd door geweld tegen degenen die geen slaven van Mohammed en AlLah
zijn;
”En degenen, die Onze tekenen negeren, zij zullen bestraft worden voor de zonde die zij hebben
begaan.” [6:49]
Niet meer dan 15 procent van deze soera predikt haat en geweld tegen de ongelovige.
Wordt een goede slaaf, Al-Lah vraagt het je, want hij is de alwetende en almachtige
bovennatuurlijke kracht:
6:18 En Hij is de onweerstaanbare, staat boven zijn slaven en is de Alwijze en goed op de hoogte
van alle dingen.
6:61 Hij is de onvermijdelijke heerser over zijn slaven en stuurt voogden [engelen] naar u en
wanneer uw dood nadert, zullen Onze boodschappers (engelen van de dood) zijn ziel nemen, en zij
verzaken nooit.

6:88 Het is Allah die zijn slaven leidt, en Allah leidt wie hij wil. Maar worden er anderen naast
Allah aanbeden dan zijn al hun vruchten voor niets geweest.
Vers 6:88 meldt een duidelijke afwijzing van de vrije wil. Mohammeds familie godheid de maangod
Hub’Al – later veranderd in Allah is de enige instelling in het universum met een vrije wil.
Hij of Zij bepaalt wie van zijn slaven wordt geleid. Dit is opmerkelijk en een direct bewijs van de
ontkenning van de mens als individu, bewijs in de ontkenning van rationaliteit en de ontkenning tot
het vermogen om te handelen.
Het leidt tot een mentaliteit van lotsbestemming [inshallah] waarbij Allah de enige autoriteit is die
jouw lot bepaalt in dit leven en het hiernamaals. De logica is om deze God te behagen of anders
geconfronteerd te worden met de gevolgen:
6:39 Zij die onze Ayat verwerpen ( bewijzen, verzen, lessen, tekenen, openbaringen, enz.) zijn doof
en stom en leven in duisternis. Allah laat dwalen wie hij wil en leidt degene op het rechte weg wie
hij wil.
6:43 Waarom werden zij niet nederig toen onze straf tot hen kwam? Omdat hun hart verhard was,
en satan deed hun daden schoon schijnen.
Dit is een beangstigend geloofssysteem. Het individu is deel van de gemeenschappelijke cult maar
een kritisch onderzoek naar het cultisch document de Koran, of Mohammeds leiderschap, of
proberen te begrijpen wat dit Allah-ding is, kan leiden tot het einde:
6:124 En wanneer er een teken van Allah komt, zeggen zij: “Wij zullen niet geloven voordat ons is
gegeven wat de boodschappers van Allah is gegeven. Allah weet het beste bij wie Hij zijn
boodschap plaatst. Allah zal de overtreders met een vernedering treffen, voor hetgeen zij plachten te
plotten.
In de Koran zijn de belangrijkste criminelen de Joden, christenen en heidense Arabieren die alles of
een deel van de koran en het profeetschap van Mohammed verwerpen. Dat blijkt duidelijk uit soera
6 die een buitensporige hoeveelheid tekst besteedt om mensen te waarschuwing de Koran theologie
te volgen, en daarbij ziekelijk gedetailleerd de vernietiging vermeld van degene die zich niet willen
onderwerpen.
Slavernij op zich bevordert zelfverloochening, analfabetisme, lethargie en onwetendheid. Sinds
wanneer bevordert een ‘religie’ anti-humanistische idealen?

Soera 7 en slavernij
Dood degenen die geen slaven van Allah zijn.
Leven als slaaf van Allah betekent ”leven in vrijheid.” omdat je gevrijwaard bent
geterroriseerd/gediscrimineerd/bedreigt te worden door de slaven van Al-lah.
Hoe dit helpt een humane beschaving te ondersteunen weten alleen moslims en Allah.
Zo’n 15 % van soera 7 spreekt over geweld tegen niet-cultleden. Hoe gematigd. Degenen die geen
slaven van Allah zijn worden aangemerkt voor vernietiging – ongeacht hoe liefdevol, oprecht en

tolerant zij ook zijn:
….18% van dit hoofdstuk bevat bedreigingen tegen niet-moslims. Van de 206 verzen preken 37
verzen intolerantie en geweld tegen ongelovigen.
De verzen die intolerantie prediken en oproepen tot geweld [fysiek, geestelijk of sociaal] tegen
ongelovigen zijn: 4, 5, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 27, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 47, 50, 72, 78, 84, 90, 91,
99, 100, 133, 136, 147, 164, 166, 167, 173, 177, 178, 179, 182, 186, 191, 202
7:4 En een groot aantal steden (en hun bevolking) vernietigden wij(voor hun misdaad in ongeloof).
7:5 Toen de toorn op hen kwam konden zij niets anders dan toegeven dat zij zondaars en in
overtreding waren.
7:8 Degene waarvan de schaal [met goede daden] zwaar zal zijn, zullen het paradijs binnentreden.
[‘goed’ in de islam betekent de Koran volgen]
De cult promoot slavernij als ‘goed’. Volg, gehoorzaam en reciteer. Dit is het hele thematische van
de mohammedaanse cult. Bent u geen goede slaaf dan zal dat resulteren in een bestraffing en u zal
worden ‘vernietigd’ voor uw ‘zonden.’ Het niet volgen van Mohammeds dictaten is een zonde in de
islam. Volgens de logica van de islam zijn degene die niet geloven de zondigen die in overtreding
zijn. En daarom het risico lopen bestraft of erger, vermoordt te worden.
Wat culten [naar Engelse betekenis] nodig hebben zijn slaven. Nadenken, logische analyses en de
menselijke vrije wil worden niet getolereerd binnen de cult. Dat zou enkel tot discussie, onderzoek
en verdeeldheid kunnen leiden:
7:32 Voor wie heeft Allah de prachtige geschenken, mooi en zuiver, verboden verklaard? Deze
geschenken zijn op de dag der opstanding uitsluitend voor degenen die tijdens het aardse leven
gelovig waren. Zo verklaren wij de tekenen van een volk dat weet.
7:128 Musa (Moses) zeide tot zijn volk: “zoek hulp bij Allah, want de aarde behoort aan Allah. Hij
geeft het als erfgoed aan hen die hij als Zijn slaven gekozen heeft. De overwinning is uiteindelijk
aan de vrome god vrezenden.
7:194 Degenen die zij naast Allah aanroepen zijn ook slaven, zoals gij. Roept hen en laat u dan
verhoren, als gij de waarheid spreekt.
Alle mensen zijn geboren moslims. Moses en andere profeten waren volgens de Koran echte
moslims en predikte het woord van Allah – de godheid van de maan van Mekka. Saillant detail; In
610 na Chr. werd de islam door Mohammed opgericht, dat is 1800 jaar later dan de periode met
Moses.
Volgens de Koran zijn Joden gewoon eigenzinnige moslims die het ware woord van ‘God’ of AlLah [dat niets te maken heeft met de God van het jodendom] hebben ontkend. Voor dit ‘vergrijp’
mogen Joden en ook christenen worden gedood.

7:40 Voor degene die Onze tekenen verloochenen en er zich hoogmoedig van afwenden, zullen de
poorten van de hemel niet worden geopend, noch zullen zij in het paradijs komen. En zo vergelden
Wij de daden der schuldigen.(overtreders, polytheïsten, zondaars, enz.).
7:41 Zij zullen de hel tot bed en een bedekkingen [van vuur] hebben. En zo vergelden Wij de
Zalimun. (alle niet-moslims).
Zalimun zijn de mensen in de laagst mogelijke vorm en enkel geschikt voor het hel. Allah is dus een
meedogenloze, boze, wraakzuchtige godheid, zoekend naar niet-moslims om hen te straffen of te
doden.
Deze vreselijke oppergod ontkent liefde, compassie, vrije wil, humanisme, liefdadigheid, tolerantie
en dankbaarheid zowel voor het leven als voor niet cult-leden.
Dit is niet de ‘God’ zoals Jezus Christus het bedoelt heeft, maar een uit de ijzertijd, of pre-ijzertijd
hemelse kracht, geobsedeerd door de dood, de hel en vergelding.
Deze Allah heeft niets te maken met godsdienstige ethiek.

Soera 8 en slavernij
Zo vrij als een slaaf!
Zo’n 5% van de koranverzen benoemt slavernij in de vorm van
slaven bezitten,
slaven verkopen,
slaven bevrijden [wanneer zij moslim zijn],
in slavernij brengen,
slavenbezit aan uw rechterhand
en natuurlijk de goede slaven [dienaren] van Al-lah.
Waarom moet een religieus document op zo’n grote schaal slavernij bespreken? Slaaf zijn van Allah
en oorlogshitser Mohammed, betekent in de islam ‘vrijheid.’ Bevrijd jezelf door te kruipen voor de
islam. Hoe dit de beschaving en het humanisme bevordert is mij een raadsel.
Slechts 42% van de verzen bevat haatdragende taal tegen de niet-moslims. Dus absoluut een
gematigd en fatsoenlijk boek…
Van de 75 verzen in hoofdstuk 8, zijn er 33 die onder de bestaande wetten van Europa aangemerkt
kunnen worden als haatdragende taal.
8:39 stelt het onomwonden;En bestrijdt hen totdat er geen tumult en onderdrukking meer is en de
godsdienst geheel voor Allah wordt. Maar als zij ophouden dan ziet Allah voorzeker hetgeen zij
doen.
Moslims moeten vechten tot het huis van oorlog onder controle is. Dit is wat er wordt bedoeld met
‘geen tumult en onderdrukking.’ Het bestaan van ongelovigen en ontkenners van de cult van Allah
is gewoon onuitstaanbaar voor de vrome moslim. Het gebod van het Allah-ding is duidelijk – ieder
mens moet in knechtschap en onderwerping aan de godheid van de maan, ofwel de cult van
Mohammed.”

Niet-moslims moeten worden geterroriseerd totdat ze Mohammed of Al-lah als hun ‘God
accepteren’:
8:12 Voorwaar, ik ben met jullie en dat sterkt hen die geloven. Ik zal de harten van hen die
ongelovig zijn schrik aanjagen. Hak in op de nekken en hak al hun vingers eraf.
Slaven zijn wat culten [culten naar Engelse betekenis] nodig hebben. De grootste slaaf van Al-Lah,
de godheid van de maan van Mekka of Hub’Allah is natuurlijk Mohammed – de grootste mens in
de geschiedenis, die de moslims leidde naar de beroemde overwinning in Badr. Door deze
overwinning vestigde Mohammed zijn leiderschap over een groep bandieten. En Mohammeds grote
vriend Allah, had zich bewezen door tijdens de slag om Badr engelen te doen neerdalen om de
heidense Mekkanen te helpen verslaan. Mohammed kreeg vanwege zijn leiderschap 20% van de
‘buit’ [een voorschrift die je wel vaker tegenkomt bij criminele organisaties]:
8:41 En weet dat een vijfde (1/5de) van de buit is toegewezen aan Allah , de boodschapper en zijn
bloedverwanten, de wezen, de armen en de reiziger, indien gij in Allah gelooft en gelooft in hetgeen
Wij aan Onze slaaf [Mohammed] op de dag der onderscheiding nederzonden, de dag waarop de
twee legers elkander ontmoetten.
Al-Lah was zo genereus om zijn favoriete ‘slaaf’ te zenden en zodoende de Arabieren uit hun
armoede en onwetendheid te helpen met verheffende bezigheden zoals oorlog voeren, moorden,
plunderen, vrouwenhandel en de ‘ander’ in seks-slavernij te dwingen. Zeer verhelderend en
overtuigend.
Allah is erg aardig voor zijn slaven- zij moeten de ongelovigen straffen en vernederen.
De ongelovige kan zich niet verbergen voor een boze, oorlogszuchtige schare moslims, noch kan
het zich verbergen voor de onmenselijke straf die hen na dit aardse leven wacht.
8:57 Als u in de oorlog meesterschap over hen krijgt, laat hen alle kanten uitvluchten zodat zij hun
lesje wel zullen leren.
8:59 En laat de ongelovigen niet denken dat zij een voorsprong hebben. Voorzeker, zij kunnen niet
aan Ons ontkomen.
Al-Lah en Mohammed willen enkel goede ‘slaven’ tolereren die geen tumult en oppressie
veroorzaken bij de moslims. Deze goede slaven moeten de niet-moslims bestrijden om zodoende de
aarde te ‘zuiveren.’
8:73 En de ongelovigen zijn bondgenoten van elkaar en als u moslims, jullie ook niet verenigen
[een verenigt blok als een kalifaat] dan zal er onheil en wanorde in het land komen [oorlogen,
gevechten, polytheïsme].

Soera 9 en slavernij
Eindeloos geweld tegen de ‘ander’.
Het Al-lah opperwezen, herverpakt als ‘de enige God,’ eist slaven. We kunnen deze religie
herdefiniëren tot een cult van blinde gehoorzaamheid en bedriegerij omdat het de vrije wil, kritisch
denkvermogen, zelfexpressie, debatten en wetenschappelijk onderzoek verbiedt.
De Koran – Mohammeds handboek naar een totalitaire macht zegt:
9:104 Weten zij niet, dat Allah berouw van Zijn dienaren accepteert en aalmoezen [zakat] aanvaardt
en dat Allah vergevensgezind en genadevol is?
Al-Lah houdt van zijn slaven. Vooral als zijn slaven meehelpen om de macht en de daadkracht van
de mohammedaanse Umma te ondersteunen. Liefdadigheid in de islam betekent het schenken ten
bate van de moslims/islam. Er is geen enkel bewijs van liefdadigheid of enige vorm van hulp
richting de niet-moslims. Zakat is een belasting die naar de mohammedaanse autoriteiten gaat, die
het vervolgens besteed aan het welzijn van de arme moslims. Joden en christenen hoeven nergens
op te rekenen.
9:60 De aalmoezen zijn voor de armen en de behoeftigen, voor hen die ermee belast zijn en voor
hen wier harten naar de islam neigen voor het vrijkopen van slaven en schuldenaren om hen in te
zetten ten bate van de islam. En voor hen die onderweg zijn. Dit zijn verplichtingen van Allah.
Allah is alwetend en alwijs.
Zakat is een politiek instrument om de harten te veroveren van degene die naar de islam neigen.
Zelfs het financieren voor het vrijmaken van een slaaf is toegestaan, op voorwaarde dat de slaaf de
plannen van Allah ondersteunt – zoals het meevechten in heilige oorlogen. Weer een zeer specifieke
verwijzing van een cult dat zich wil versterken.
Soera 9 is natuurlijk één van de meest gewelddadige hoofdstukken in de Koran. 40% van deze soera
predikt haat en geweld tegen niet-moslims die weigeren zich als slaaf aan Mohammed te
onderwerpen.
9:30 En de Joden zeggen: “Ezra is de zoon van Allah” en de christenen zeggen: “De Messias is de
zoon van Allah.” Allah’s vloek zij over hen, zij zijn afgedwaald!
9:123 O, gij die geloven, bestrijdt de ongelovigen in jullie omgeving en laat hen hardheid in u
vinden.
Allah [een uitvinding van Mohammed] heeft een hekel aan Joden, christenen, atheïsten en iedereen
die zich verzet tegen de islam. Zelfs een neutrale houding is een zonde in de islam.
De logische conclusie van deze gewelddadige, jihadistische verhandeling zoals Soera 9 is, dat enkel
de ‘goede’ slaven die Mohammeds cult vereren, zullen worden getolereerd. De ‘anderen’ moeten in
dit leven worden uitgeroeid, die in het hiernamaals op zijn minst worden gemarteld en vernederd.

Soera 10 en slavernij
Er staan in de Koran meer dan 300 directe verwijzingen met de woorden slaven en slaaf. Gezien het
feit dat dit boek zo’n 420 pagina’s bevat met de associatie van een veronderstelde theologie en
slavernij als concept, is het wel interessant.
Enkele verzen pleiten voor het vrijmaken van slaven op voorwaarde dat zij moslim zijn en blijven.
Het hele bouwwerk van de islam is gebouwd op de eis van blinde gehoorzaamheid en gedwongen
slavernij van zijn volgelingen:
10:107 En als Allah u met pijn raakt, is er niemand die dit kan verwijderen behalve Hij; en als Hij
het goede voor u wenst, is er niemand die Zijn genade kan beletten. Hij kent haar toe aan die slaven,
die Hij wenst.
Islam verzet zich tegen de vrije wil. Deze en tientallen anderen verzen maken dit duidelijk. Zonder
vrije wil wordt men een gevangene van de islamitische liturgie alsmede een gevangene aan de
plichten aan de cult.
Al-lah bepaalt alles, inclusief wie een moslim is en wie niet, want Hij bepaalt welke slaven Zijn
gunsten ontvangen. Dit is een zeer nauwkeurige en concrete samenvatting van de islam. Allah
zegent enkel zijn slaven. De rest is verdoemd, rijp voor het hellevuur.
In de Koran zijn er eveneens meer dan 250 verzen waarin het ”bezit van huisslaven, seksslaven en
ongelovigen die uw rechterhand bezit wordt besproken. Binnen de islam geeft de rechterhand macht
en bevoegdheden.
De zelfverklaarde profeet Mohammed, tevens rechterhand van uitvinding Al-Lah, is natuurlijk
gezegend met net zoveel seksslaven en knechten als hem goeddunkt;
33:50 O profeet, Wij hebben de volgende vrouwen voor u rechtmatig gemaakt aan wie gij een
bruidsgeld geven zal;
degenen aan uw rechterhand die Allah u als oorlogsbuit heeft gegeven
de dochters van uw ooms en tantes van vaderszijde
de dochters van uw ooms en tantes van moederszijde die met u migreerden,
elke gelovige vrouw die de profeet wenst te huwen.
Dit laatste is slechts voor de profeet en niet voor andere gelovigen.Wij hebben deze verordening
kenbaar gemaakt omtrent hun (gelovige) vrouwen en degenen aan hun rechterhand, zodat er geen
blaam aan hen zal kleven.
Zo’n 15% van dit hoofdstuk is een tirade, doordrenkt met haat en intolerantie tegen de niet-moslims
en het thema is vrij duidelijk; moslims die de Koran volgen zullen degene die geen slaaf van Allah
zijn, niet tolereren.
10:7-8 Degenen die met het leven dezer wereld tevreden zijn en er voldoening in vinden en die
onoplettend naar onze tekenen zijn, wier verblijfplaats is het vuur.
10:11-15 En Wij vernietigden de generaties vóór u omdat zij kwaad verrichtte door de duidelijke

tekenen van onze boodschappers te negeren. Zij wilden niet geloven. Zo vergelden Wij het
schuldige volk.
Niet-moslims zijn criminelen die de tekenen van islamitische suprematie hebben verworpen, en die
gedoemd zijn te dwalen in aardse verleidingen in opdracht van de maangod Al-Lah om vervolgen
ter dood te worden gebracht zoals met generaties eerder gebeurt is. Dit is cult-denken.
Soera 10, zoals bijna elk hoofdstuk, eist slavernij. Weigert u, dan bent u opstandig en dus strafbaar;
10:21-25 Maar wanneer Hij hen heeft gered, beginnen zij te rebelleren [ongehoorzaamheid aan de
islam]. O mensen, uw opstand keert zich slechts tegen u zelf. Thans geniet gij het genoegen van het
tegenwoordige leven. Daarna zal uw terugkeer tot Ons zijn en Wij zullen u inlichten over hetgeen
gij deed.
Ongehoorzaam zijn aan Mohammed of het Allah-ding zal uiteindelijk worden bestraft. Enkel de
denkbeeldige Allah weet hoe, omdat enkel Hij een vrije wil heeft. Wie het aandurft zijn gezonde
verstand, geweten en vrije wil te gebruiken dat tegen de islam indruist moet worden vernietigt. Dit
zijn problemen die bij een cult horen, niet bij een religie.
Cult naar Engelse betekenis

Soera 11 + 12 en slavernij
Soera 11 bevat slechts 18 hatelijke verzen tegen niet-moslims. Let op het respect voor
joden en christenen in deze nogal typerende zin: (N.v.d.r.: dit hoofdstuk is in feite en dus
chronologisch het 53° van de 89 hoofdstukken van de Mekkaanse koran, allicht is dit de
verklaring van dit fenomeen)
11:17 Kunnen zij (moslims), die vertrouwen op de koran gelijk zijn aan ongelovigen?
Voorheen kwam het boek van Mozes en zij geloven daarin maar als zij de Koran
verwerpen dan zullen zij de hel binnengaan. Het vuur is hun ontmoetingsplaats.
Soera 12 bevat maar enkele passages van geweld en intolerantie tegen de ongelovige –
een zeldzaamheid voor zo´n lange soera. Maar het thema, dat de bijbelse Joseph eigenlijk
een moslim was, is op zijn zachtst gezegd bizar. De schrijvers van soera 12 zijn vrij direct
in hun claim dat alle joden moslims zijn, omdat behalve Joseph ook alle joodse historische
figuren eigenlijk volgelingen van de Mekkaanse maan godheid waren:
12:90 Zij vroegen. “Zijt gij dan Jozef?” Hij zeide: “Ik ben Jozef en dit is mijn broeder en
Allah is ons inderdaad genadig geweest.
Er is voor de niet-moslim in beide soera’s geen liefdadigheid te bespeuren. En natuurlijk is
er de discussie over slaven en het slaaf zijn. De islam is ontstaan uit een heidense
Arabische cultuur, doordrenkt met slavernij, vrouwenhaat en banditisme. Slavernij wordt
door de Koran goedgekeurd, en is zelfs nu nog steeds actueel in de mohammedaanse

cultuur.
Vrouwen [heidense] verlangen seks met hun slaaf-jongens:
12:24 En zeker, zij begeerde hem. Als hij geen teken van zijn Heer had gezien, zou hij
haar hebben begeerd. Zo was het, opdat Wij het kwaad en de zedeloosheid willen
afwenden. Hij is zeker één van Onze oprechte slaven. Slaven genomen voor de handel of
als roofbuit.
12:19 Er kwam een karavaan langs en deze zond een waterputter, die zijn emmer liet
neerdalen. “O, goed nieuws,” zei hij. “Hier is een jongeling.” En zij verborgen hem als
koopwaar [als slaaf] en Allah was alwetend in wat zij deden. Al-Lah houdt van zijn slaven.
Al-Lah beschermt zijn slaven. Al-Lah wil dat alle mannen en vrouwen zich als slaven aan
Hem onderwerpen. Slavernij is een belangrijk thema in de Koran en op vrijwel elke pagina
te vinden.
Er zijn meer dan 300 directe verwijzingen in de Koran met de woorden slaaf en
slaven. Het hele bouwwerk van deze vermeende theologie is gebouwd op de gebod
naar blinde gehoorzaamheid en gedwongen slavernij van zijn volgelingen.
12:30 En de vrouwen in de stad zeiden: “De vrouw van Aziez zoekt haar slaaf om hem
tegen zijn wil te verleiden. Hij heeft haar met verliefdheid vervuld. Wij zien haar inderdaad
dwalen.”

Soera 13-14 en slavernij
Een leven zonder vrije wil betekent een leven in vrijheid.
Slechts 37% van soera 13 predikt geweld. In de cult van de islam zijn mensen vazallen en
schildknapen:
13:26 Allah bepaalt de levensstandaard voor wie Hij wil. Zij verheugen zich over het aardse leven,
terwijl het aardse leven in vergelijking met het hiernamaals slechts tijdelijk en vergankelijke is.
Soera 14 is daarentegen zeer gematigd want slechts 33% predikt intolerantie tegen de ongelovige
varkens en apen. Absoluut een beschaafd percentage.
Net als soera 13, is hoofdstuk 14 nogal geobsedeerd door de macht van de enige kracht in het
universum met een vrije wil, de maangod Al-Lah die gericht is op de volledige controle over Zijn
slaafse volgelingen;
14-4 En Wij zonden om het duidelijk te maken, dan enkel een boodschapper met de taal van zijn
volk. Allah bepaalt wie Hij misleidt en wie niet. [Enkel Allah heeft keuze vrijheid].

14:27 Allah versterkt het geloof voor degene die geloven en laat de onrechtplegers [niet-moslims]
dwalen. Allah doet met hen wat Hij wil.
Al-Lah zorgt ervoor dat bepaalde mensen zullen dwalen en gestraft worden, terwijl anderen ervoor
bestemd zijn te worden gered. Er ontstaan natuurlijk veel problemen wanneer mensen denken dat
een denkbeeldige macht als Allah alles voor hen bepalen in alles wat zij doen, en vervolgens de
verantwoordelijkheid bij deze denkbeeldige God neerleggen. Het leidt tot fatalisme, apathie,
nihilisme, corruptie en ook een soort van theocratisch totalitarisme wanneer de politiek ermee
geïnfecteerd is. De logische gevolg van dit islamitisch fatalisme is slavernij. Ieder mens moet een
slaaf van de onkenbare en nooit gedefinieerde hemelse kracht ‘Al Lah’ geworden.
14:11 Hun boodschappers zeiden tot hen: “Wij zijn inderdaad slechts mensen zoals gij, maar Allah
schenkt zijn genade aan wie Hij wil van Zijn slaven. Het is niet aan ons u een bewijs te brengen. En
in Allah behoren de gelovigen te vertrouwen.
14:29-33 Zeg tot mijn gelovige dienaren dat zij het gebed behoren te onderhouden en van hetgeen
Wij hun hebben gegeven heimelijk en openlijk besteden, voordat er een dag komt, waarop er handel
noch vriendschap zal zijn.
Mohammeds slaven die ‘geloven’ moeten met behulp van liefdadigheid andere moslims helpen [via
de Zakat belasting]. Niet-moslims ontvangen natuurlijk geen liefdadigheid omdat zij ongelovigen
zijn. Allah’s genade wordt enkel verstrekt aan degenen die Hij als Zijn slaven heeft gekozen. Dit
verduidelijkt de ontkenning van het individu, de menselijke vrije wil, een persoonlijke mening ook
het natuurlijke recht op vrij denken en spreken. Het vraagt hersenloze instemming met wat de cult
propageert als de ‘waarheid’ en de ‘juiste weg.’
Het thema ‘slavernij’ komt op vrijwel elke pagina van de Koran voor. Slechts enkele verzen pleiten
voor het vrijmaken van slaven, maar enkel wanneer zij moslim zijn en moslim blijven. Het hele
bouwwerk van de islam is gebouwd op de vraag naar blinde gehoorzaamheid en gedwongen
slavernij van zijn dienaren.

Soera 15 en slavernij
Slaven van Mohammed.
Op vrijwel elke pagina van de Koran staan toespelingen op slavernij.
Slechts enkele verzen pleiten voor het vrijmaken van slaven op voorwaarde dat de slaaf een moslim
is en blijft.
Het hele bouwwerk van de islam is gebouwd op de vraag naar blinde gehoorzaamheid en
gedwongen slavernij van zijn volgelingen.
Een leven als moslimslaaf betekent vrijheid, oftewel ‘in veiligheid’ aangaande terreur en
vervolging.
Een despotische cult als de islam wil haar vijanden dehumaniseren. In bijvoorbeeld soera 15
worden joden en christenen gelijkgesteld aan Iblis of Satan. En dus zijn het Christendom en
Jodendom besmet met kwaad en zonde die natuurlijk overtroffen worden door de ‘zuiverheid’ van
de islamitische liturgie, opgelegd door de maangod al-Lah van Mekka. De vermeende logica is dan
ook dat Joden en christenen minderwaardige mensen zijn die bestreden, gedood, vernederd of
gekruisigd mogen worden.

15:10-14 Op deze wijze laten wij het (polytheïsme en ongeloof) in de harten van de Mujrimun
binnengaan [criminelen, polytheïsten, heidenen, etc. (omwille van hun spot op de profeten)].
15:21-25 Voorzeker, Wij zijn het die doen leven en doen sterven. En Wij zijn de erfgenamen [van
deze aarde]
Tirannieke culten eisen van hun volgelingen misdaden tegen de menselijkheid. Omdat de cult en
haar leiderschap zich boven alles verheven voelt en een tegendraadse versie van goed en kwaad
ondersteunen, is één van hun belangrijkste kenmerk; het gebruik van geweld. Deze steun moet door,
van vrije wil en geweten verstoken moslims, onvoorwaardelijk en zonder twijfel worden
uitgevoerd.
15:39-40 Ik zal hen zeker doen dwalen, behalve Uw slaven onder hen, die toegewijd zijn.
15:42 Voorzeker, jij [satan] hebt geen macht over Mijn slaven, behalve over de dwalende die jouw
volgen.” [Joden, polytheïsten en christenen worden vergeleken met dwalende mensen].
15:49 O Mohammed, deel Mijn slaven mee dat Ik de vergevende, de barmhartige ben.
islamitische liturgie zijn Joden en christenen gelieerd aan satan. Ze zijn bedorven en onethisch en
moeten hard worden aangepakt. Aan de andere kant worden Mohammed en Zijn slaven gedirigeerd
door Allah en zijn de uitverkorene om op aarde te heersen. Aan de ware moslim worden gunsten en
barmhartigheid verleend en indien je man bent dan wordt er een aangenaam leven na de dood
beloofd. De wereld in tweeën delen is het kenmerk van een racistische cult, niet die van een religie.
Slavernij is het tegenovergestelde van wat een religieuze theologie doceert. Het ontkennen van de
vrije wil en rationaliteit is de leer uit een bronstijd cult, niet die van een modern of zelfs premoderne
filosofie van verlichte metafysica.

Soera 16 en slavernij
Van moslims wordt verwacht dat zij slaven bezitten.
Uit een totaal van 6236 verzen, bespreken 500 verzen slavernij op verschillende wijze. Dit is een
opmerkelijk bewijs van de heidense oorsprong van de Koran. Dit ‘heilige’ boek is gebaseerd op
Arabische rituelen en normen, waaronder het hebben van slaven [en niet te vergeten het plunderen,
het oplossen van conflicten met wapens, banditisme en racisme]. Slavernij was in Arabië dermate
geaccepteerd dat het door Mohammed en zijn Al-Lah als gewoon werd aanvaard en als een
onveranderlijk feit der natuur.
Soera 16 weerspiegelt de Arabische welwillendheid tot slavenhandel.
16:2 Hij doet de engelen neerdalen met een waarschuwende boodschap voor zijn moslim-slaven.
Zeggende, “Er is geen andere God dan Allah. Dus vreest Mij.”

Het Al-Lah ding [of is het Mohammed], houdt van zijn gelovige ‘slaven’ en geeft hen meer rijkdom
dan anderen. En goede moslim hoeft zijn rijkdom voorzeker niet te delen met zijn slaven aan zijn
‘rechterhand’ [vrouwen worden in de Koran natuurlijk nooit genoemd als gelijke aan mannen];
16:71 En Allah heeft sommigen van jullie in rijkdom boven anderen bevoorrecht, maar zij die
bevoorrecht zijn geven hun rijkdom niet door aan hun slaven om de ongelijkheid duidelijk te laten
zijn.
Een goede moslim wordt geacht slaven te bezitten zoals het bovenstaande vers duidelijk maakt.
Soera 16 weerspiegelt ook de hardnekkige, gewelddadige vijandigheid tegen ongelovigen.
Heidenen, Joden en christenen zullen branden in de hel:
16:56 En zij geven een gift aan wat zij niet kennen [valse goden]. Een gift wat Wij hun voor hun
levensonderhoud gegeven hebben. Jullie zullen zeker door Allah ter verantwoording geroepen
worden over wat jullie gedaan hebben.
16:61 En als Allah de mensen grijpen voor hun onrechtvaardigheid, dan zou Hij [op aarde] geen
dier overlaten. Maar Hij geeft hun uitstel tot een vastgesteld termijn. En wanneer hun tijd komt, dan
zullen zij ontboden worden.
16:62 Zij kennen aan Allah toe wat hun tegenstaat en hun tongen uiten de leugen dat de betere
dingen voor hen zullen zijn. Het staat vast dat het vuur voor hen bestemd is en dat zij zich daarvoor
verhaasten.
Volgens de despotische islamitische liturgie zijn Joden en christenen gekoppeld aan satan. Ze zijn
goddeloos en immoreel en moeten hard worden aangepakt. Aan de andere kant worden Mohammed
en zijn slaven ‘geleid’ en ‘gekozen’ door Al-Lah om te heersen. Aan hen worden gunsten en genade
verleend en indien je een man bent dan wordt er een aangenaam leven na de dood beloofd. De
wereld in tweeën delen is het kenmerk van een racistische cult, niet die van een religie. Slavernij is
het tegenovergestelde van wat een religieuze theologie doceert. Het ontkennen van de vrije wil en
rationaliteit is de leer uit een bronstijd cult, niet die van een moderne of zelfs pre-moderne filosofie
van verlichte metafysica
Vertaling h/t: http://westerse-beschaving.org/
N.v.d.r.:
Gelieve te noteren dat hier de officiële rangschikking van de hoofdstukken wordt gehanteerd.
Hierdoor komt het dat de langste hoofdstukken die werden opgetekend in Medina (het
vroegere Yathrib) vooral vooraan staan en de overige meest gewelddadige hoofdstukken
handig verstopt werden over het hele boek teneinde de chronologie en daarmee het in Medina
opgetekende imperialisme met al zijn haat en gewelddadigheid te verbergen.
De enige chronologische en dus wetenschappelijk verantwoorde volgorde van de zogenoemde
openbaringen van Al-lah vindt men hier:
http://www.wikiislam.net/wiki/Chronological_Order_of_the_Qur'an

Vervolg (Engels):

[un] Holy Koran! Slavery
9/28/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 83-114
9/26/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 82
9/24/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 81
9/21/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 80
9/20/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 79
9/17/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 78
9/12/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 77
9/11/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 76
9/10/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 75
9/6/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 74
9/5/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 73
9/2/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 72
8/30/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 71
8/28/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 70
8/27/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 69
8/24/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 68
8/23/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 67 or Dominion
8/22/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 66
8/21/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 65
8/20/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 64
8/17/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 63
8/16/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 62
8/14/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 61
8/13/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 60

8/12/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 59
8/1/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 58
7/30/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 57
7/28/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 56
7/25/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 55
7/23/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 54 'The Moon'
7/17/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 53
7/15/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 52 – The Mount.
7/13/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 51 – Muhammad
uber alles.
7/12/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 50
7/10/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 48 – Fatah or
Victory.
7/8/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 47 – The Prophet.
7/4/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 46.
7/2/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 45.
6/29/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 44.
6/27/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 43
6/25/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 42
6/23/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 41.
6/20/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 40
6/19/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 39
6/18/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 38.
6/14/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 37
6/11/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 36
6/8/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 35
6/7/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 34

6/5/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 33.
6/4/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 32
6/1/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 31
5/30/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 30
5/28/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 29.
5/25/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 28.
5/24/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 27
5/22/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 26
5/21/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 25.
5/19/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 24.
5/17/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 23
5/15/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 22
5/14/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 21.
5/11/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 20
5/10/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Suras 18 and 19
5/8/2012: Holy Koran and Slavery ! Slaves – obey the Al-Lah idol or else ! Sura 17.

