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Elke niet-moslim is een kafir (NL: kaffer) 
door David Cloud, http://www.wayoflife.org/otimothy/pdf/otimothy_2016_01.pdf  

Uittreksel uit THE BIBLE AND ISLAM – free eBook: 
http://www.wayoflife.org/free_ebooks/bible_and_islam.php  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling door M.V. 

 

 

OPMERKING: Er bestaan verschillende vertalingen van de Koran. Ik voeg hier nog een bijkomende Engelse 
en een Nederlandse vertaling bij (M.V.): 

Toegevoegde citaten uit de Engelse Koran betrokken van http://www.islamicity.com/mosque/SURAI.HTM 
Toegevoegde citaten uit de Nederlandse Koran betrokken van http://www.islam-info.be/idp/kuran/koran/ 

 
Het volgende komt uit het boek THE BIBLE AND ISLAM, ver-
krijgbaar als boek of als free eBook: 
http://www.wayoflife.org/free_ebooks/bible_and_islam.php.  
In het licht van de huidige nieuwsberichten doen we er goed aan 
wat de Bijbel zegt over de Islam. De Islam controleert een groot 
deel van de wereld en is bezig met een jihadische uitzinnigheid 
die in honderden jaren niet gezien werd. Dit verreikend boek 
beschijft het begin van de geschiedenis van de Islam, de doctrine 
van Allah, de Koran, Islam en redding, de drie stadia van Jihad, 
Islam’s doctrine van abrogatie (hier het Nederlands vertaald: 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Islam-abrogatie.pdf ), Islam 
en Judaïsme, Islam en Christendom, de Sharia-wet, Jihad en we-
reldverovering, Islam en slavenhandel, Islam als een oordeel 
over een afvallig Christendom en afvallig Israël, Islam’s ver-
deeldheid en moorddadige haat (Soenieten, Sjiieten, enz.), Islam 
als voorbereiding op de Antichrist, de Antichrist en het Midden-

oosten probleem, en moslimnaties in profetie. Het boek verklaart wat er gebeurt in het Midden-
Oosten, en waar deze gebeurtenissen ultiem naar zullen leiden.  

---------- 
Volgens de Islam wordt de mensheid opgedeeld in dezen die Mohammed accepteren als de profeet 
van Allah, en dezen die dat niet doen. Deze laatsten zijn de Kafirs – vandaar ons Nederlandse 
woord “kaffer”. 
Kafir is het woord dat gebruikt wordt in de Koran (plaatje rechts), en het is een sterk 
woord. Het is het woord voor Allah’s vijanden. Het is het woord voor dezen die de waar-
heid tegenstaan. Kafirs zijn onrein, boos, vervloekt, onontwikkelde leugenaars en part-
ners van Satan. 
“Het wordt gewoonlijk vertaald als ‘ongelovige’, maar die vertaling is verkeerd. Het woord ongelo-
vige is neutraal. Maar de attitude van de Koran jegens ongelovigen is erg negatief. … Kafir geeft de 
algemene behandeling aan van de christen, jood, hindoe, boeddhist, animist, atheïst en humanist. 
Wat gedaan wordt aan een heiden kan ook gedaan worden aan een jood of enige andere Kafir” (A 
Simple Koran). 

---------- 
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Een Kafir wordt gehaat 
“They who dispute the signs of Allah without authority having reached them are greatly hated by 
Allah and the believers. So Allah seals up every arrogant, disdainful heart” (Surah 40:35).  

“(Such) as dispute about the Signs of Allah, without any authority that hath reached them, grievous and 
odious (is such conduct) in the sight of Allah and of the Believers. Thus doth Allah, seal up every heart - 
of arrogant and obstinate Transgressors”. 

“Degenen die twisten over de tekenen van Allah zonder dat enig gezag (daarover) tot hen kwam; 
dit is afkeurenswaardig in de ogen van Allah en de gelovigen. Alzo verzegelt Allah het hart van iede-
re hoogmoedige en onderdrukker”. 

 
Een Kafir kan tot slaaf gemaakt worden 
“Muhammed then said, ‘Saed, give these people [the Jews of Medina] your verdict.’ Saed replied, 
‘Their soldiers should be beheaded and their women and children should become slaves.’ Moham-
med, pleased with the verdict, said, ‘You have made a ruling that Allah or a king would approve 
of’” (Sahih Al-Bukhari hadith 5,58,148).  
Vertaald: “Mohammed zei dan: ‘Saed, geef dit volk [de Joden van Medina] uw verdict’. Saed antwoordde: 

‘Hun soldaten moeten onthoofd en hun vrouwen en kinderen slaven worden’. Mohammed, te-
vreden met het verdict, zei: ‘U hebt een bepaling gesteld waarmee Allah of een koning zouden 
akoord gaan’”. 

 
Een Kafir kan bespot worden 
“On that day the faithful will mock the Kafirs, while they sit on bridal couches and watch them. 
Should not the Kafirs be paid back for what they did?” (Surah 83:34-36). 

“But on this Day the Believers will laugh at the Unbelievers 35. On Thrones (of Dignity) they will com-
mand (a sight) (of all things). 36. Will not the Unbelievers have been paid back for what they did?” 

“Daarom zullen op deze Dag de gelovigen over de ongelovigen lachen, 35. Op hoge sofa’s zittende 
zullen zij aanschouwen; 36. Voorzeker wordt de ongelovigen vergolden voor hetgeen zij plachten te 
doen!” 

 
Tegen een Kafir kan een plan gesmeed worden 
“They plot and scheme against you [Muhammed], and I [Allah] plot and scheme against them. The-
refore, deal calmly with the Kafirs and leaven them alone for awhile” (Surah 86:15-17). 

“As for them, they are but plotting a scheme, 16. And I am planning a scheme. 17. Therefore grant a de-
lay to the Unbelievers: Give respite to them gently (for awhile)”. 

“Voorwaar zij smeden een plan. 16. En ook Ik smeed een (machtiger) plan. 17. Geef derhalve de 
ongelovigen voor een wijle uitstel”. 

 
Een Kafir mag bedrogen worden 
“Mohammed asked, ‘Who will kill Ka’b, the enemy of Allah and Mohammed? Bin Maslama rose 
and responded, ‘O Mohammed! Would it please you if I killed him?’ Mohammed answered, ‘Yes.’ 
Bin Maslama then said, ‘Give me permission to deceive him with lies so that my plan will succeed.’ 
Mohammed replied, ‘You may speak falsely to him’” (Sahih Al-Bukhari hadith 5,59,369). 
Vertaald:  “Mohammed vroeg: ‘Wie zal Ka’b, de vijand van Allah en Mohammed, doden? Bin Maslama 

stond op en antwoordde: ‘O Mohammed! Zou u het goed vinden dat ik hem dood?’ Moham-
med antwoordde: ‘Ja’. Daarop zei Bin Maslama: ‘Geef me toestemming om hem te misleiden 
met leugens opdat mijn plan zal slagen’. Mohammed antwoordde: ‘U mag vals spreken tot 
hem’”. 
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Een Kafir kan geterroriseerd worden 
“Then your Lord spoke to His angels and said, ‘I will be with you. Give strength to the believers. I 
will send terror into the Kafirs’ hearts, cut off their heads and even the tips of their fingers” (Surah 
8:12). 

“Remember thy Lord inspired the angels (with the message): ‘I am with you: give firmness to the Belie-
vers: I will instil terror into the hearts of the Unbelievers: smite ye above their necks and smite all their 
finger-tips off them’”. 

“Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: ‘Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ont-
zag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers 
af’”. 

 
Een Kafir kan onthoofd worden 
“When you encounter the Kafirs on the battlefield, cut off their heads until you have thoroughly 
defeated them and then take the prisoners and tie them up firmly” (Surah 47:4). 

“Therefore, when ye meet the Unbelievers (in fight), smite at their necks; At length, when ye have tho-
roughly subdued them, bind a bond firmly (on them)”. 

“Wanneer gij de ongelovigen (in oorlog) ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar 
zijt, bindt hen dan vast”. 

 
Een Kafir kan geannihileerd (afgesneden) worden 
“So the Kafirs were annihilated. All praise be to Allah, the Lord of the worlds!” (Surah 6:45). 

“Of the wrong-doers the last remnant was cut off. Praise be to Allah, the Cherisher of the worlds”. 
“Zo werd de levensader van de mensen, die slecht handelden, afgesneden. Alle lof komt Allah toe, 
de Heer der Werelden”. 

 
Een Kafir kan gedood worden 
“If they do not keep away from you or offer you peace or withdraw their hostilities, then seize them 
and kill them wherever they are. We give you complete authority over them” (Surah 4:91). 

“If they withdraw not from you nor give you (guarantees) of peace besides restraining their hands, 
seize them and slay them wherever ye get them: In their case We have provided you with a clear argu-
ment against them”. 

“Als zij zich derhalve niet op een afstand van u houden, noch u vrede aanbieden, noch hun handen 
terughouden, grijpt hen dan aan en doodt hen waar gij hen ook vindt. Tegen dezen hebben Wij u 
duidelijk gezag gegeven”. 

 
Een Kafir kan gekruisigd en handen en voeten afgehakt worden 
“The only reward for those who war against Allah and His messengers and strive to commit mis-
chief on the earth is that they will be slain or crucified, have their alternate hands and feet cut off, or 
be banished from the land. This will be their disgrace in this world, and a great torment shall be 
theirs in the next except those who repent before you overpower them. Know that Allah is forgiving 
and merciful” (Surah 5:33-34). 

“The punishment of those who wage war against Allah and His Messenger, and strive with might and 
main for mischief through the land is: execution, or crucifixion, or the cutting off of hands and feet from 
opposite sides, or exile from the land: that is their disgrace in this world, and a heavy punishment is 
theirs in the Hereafter. 34. Except for those who repent before they fall into your power: in that case, 
know that Allah is Oft-forgiving, Most Merciful”. 
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“De vergelding dergenen 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 uit-
gezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote 
straf ontvangen. 34. Dit, met uitzondering van hen die berouw tonen, voordat gij hen in uw macht 
hebt. Weet derhalve, dat Allah Vergevensgezind, Genadevol is”. 

 
Een Kafir kan bestreden en vernederd worden 
“Make war on those who have received the Scriptures but do not believe in Allah or in the Last 
Day. They do not forbid what Allah and His Messenger have forbidden. The Christians and Jews do 
not follow the religion of truth until they submit and pay the poll tax [jizya], and they are humilia-
ted” (Surah 9:29). 

“Fight those who believe not in Allah nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbid-
den by Allah and His Messenger, nor acknowledge the religion of Truth, (even if they are) of the People 
of the Book, until they pay the Jizya with willing submission, and feel themselves subdued”. 

“Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, 
noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch 
de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig 
zijn”. 

 
Een Kafir kan niet als vriend genomen worden 
“Believers should not take Kafirs as friends in preference to other believers. Those who do this will 
have none of Allah’s protection and will only have themselves as guards. Allah warns you to fear 
Him for all will return to Him” (Surah 3:28). 

“Let not the believers Take for friends or helpers Unbelievers rather than believers: if any do that, in 
nothing will there be help from Allah. except by way of precaution, that ye may Guard yourselves from 
them. But Allah cautions you (To remember) Himself; for the final goal is to Allah”. 

“Laat de gelovigen geen ongelovigen als vrienden verkiezen boven de gelovigen - en wie dat doet 
heeft geen deel aan Allah, tenzij gij u zorgvuldig voor hen hoedt. En Allah waarschuwt u voor Hem-
zelf en tot Allah zullen allen wederkeren”. 

 
Een Kafir mag niet vriendelijk behandeld worden 
“Oh, you who believe, do not take My enemy and yours for friends by showing them kindness” 
(Surah 60:1). 

“O ye who believe! Take not my enemies and yours as friends (or protectors)”. 
“O gij die gelooft, neemt Mijn vijanden en uw vijanden niet tot vrienden!” 

 

ISLAM en de BIJBEL  
Islam is bezig met datgene te doen waarin ze faalde vroeger in haar geschiedenis, 
en dat is het veroveren van Europa. Islam bereikt dit objectief door immigratie, 
vruchtbaar nakomelingschap en doortrapte politiek. Dit alles werd mogelijk ge-
maakt door de geestelijke blindheid, gebrek aan wijsheid en pacifisme van Euro-
peanen in het algemeen. De meest radicale vorm van Jihad wordt ondersteund 
door een groot deel van de islamitische wereld. Moderne jihadisten hebben tien-
duizenden mensen vermoord, twee van ’s werelds grootste buildings neergehaald 
in de machtigste natie van de wereld, presidenten en premiers bedreigd, en enorme territoria over-
wonnen. Als het niet was voor bijbelse profetie, zou het niet onredelijk zijn te veronderstellen dat de 
Islam uiteindelijk haar permanente objectief zal bereiken van een wereldkalifaat te stichten. Maar 
dat zal nooit gebeuren.  
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Free download @ http://www.wayoflife.org/free_ebooks/bible_and_islam.php . 

 

Lees ook: 
o De Koran over Joden en Christenen: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Koran-Joden.pdf 
o Schandelijke uitspraken van de Hadith: http://www.verhoevenmarc.be/Hadit-041-Jews.gif 
o Bevordert de Islam vrede?: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/islam-vrede.pdf 
o De Islam, meer dan religie: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/islam-religie.pdf  
o Opmars van de Islam #1: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/islamopmars1.pdf 
o Opmars van de Islam #2: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/islamopmars2.pdf 
o Echte vijanden in een echte oorlog: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/islam-geen-vrede.pdf  
o Islam’s doctrine van abrogatie: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Islam-abrogatie.pdf  
 

Jezus Christus in Mattheüs 5:44: “Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; 
zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor 
hen die u beledigen en u vervolgen”! 
 

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm 

“Schepping vs. Evolutie”: http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm 
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