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Dromen en visioenen bij moslims  
(Isa-Jezus gezien) 

Stukje uit https://bijbelenonderwijs.nl/huis-van-islam/dromen-en-visioenen-bij-moslims/ , 
10-10-2017 

Inlas door M.V. 
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 

 
 

De alles beslissende vraag is:  
Handelt God vandaag de dag in uitzonderlijke gevallen in tegenspraak met Zijn Woord? 

 
Ronald Graf : Maar al te graag zou ik geloven, dat de Heer in bepaalde landen per-
soonlijk de zendingsopdracht van de gemeente uitvoert. Maar als we dat als feit accep-
teren, verwerpen wij het geïnspireerde Woord van God. En dat weiger ik tot mijn laat-
ste ademtocht. Het boek* is voor mij een duidelijk bewijs, hoe de antichristelijke geest 
op deze schijnvrome manier probeert ons van de Bijbel weg te lokken, zodat wij het 
Woord van God niet meer helemaal voor vol aannemen. De boze wil het er bij ons in-
hameren: “God maakt ook weleens uitzonderingen! De uitspraken in het Nieuwe Tes-
tament zijn niet in steen gebeiteld!” Dat is de grote verzoeking!  
* “Dromen en visioenen” van Tom Doyle en Greg Webster. 

 

Jezus wordt niet meer gezien 

1.  Hoofdprincipe: Jezus zou heengaan naar de Vader en de gelovigen  
zouden Hem niet meer zien: Johannes 16:10. 

2. Als bewijs van Zijn opstanding is Hij aan een aantal mensen verschenen:  
1 Korinthiërs 15:5-8.  

3. Na Zijn hemelvaart werd Hij het laatst gezien door Paulus, de laatste  
apostel, tot bewijs van zijn apostelschap: 1 Korinthiërs 9:1; 15:8. 

GOD HEEFT VOOR ZIJN KERK ALLES BESLOTEN ONDER HET  
GELOOF : 

Johannes 20:29; 2 Korinthiërs 5:7; 1 Petrus 1:8; 
Romeinen 1:17 & Habakuk 2:4; Romeinen 3:21-22; 8:24-25; 10:17;  

Galaten 3:11; Hebreeën 10:38; 11:1, 6. 

 

Lees ook: 
o Rubriek “Jezus gezien / Hemel gezien”: http://www.verhoevenmarc.be/#hemelgezien  
o Wees op uw hoede voor beweringen dat men Jezus heeft gezien:  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Jezus-gezien.pdf  
o God heeft voor Zijn kerk alles besloten onder het geloof:  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/besloten-onder-het-geloof.pdf  
 

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

https://bijbelenonderwijs.nl/huis-van-islam/dromen-en-visioenen-bij-moslims/
http://www.verhoevenmarc.be/#hemelgezien
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Jezus-gezien.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/besloten-onder-het-geloof.pdf
mailto:verhoevenmarc@skynet.be
http://www.verhoevenmarc.be
http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

