Bevordert de Islam1 Vrede?
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977
Alle aanhalingen uit de Koran werden betrokken van: http://members.ams.chello.nl/m.elfers/Koran000.html
Vertaling en voetnoten door M.V.

Mijn vrouw en ik hebben honderden vrienden en kennissen die Moslim zijn. Sinds 11 september
2001 stellen vele niet-Moslims in het Westen mij vragen. De meest voorkomende vraag is: “Is de
Islam een vredelievende religie?”. Ik beken dat ik niet alles weet over wat men kan weten over de
Islam, maar gebaseerd op mijn twintig jaar leven in een overwegend-Moslim land en honderden
(misschien duizenden) uren gespendeerd te hebben aan de studie van de Koran (eig. Qur’an) en ander Islamitisch bronmateriaal, wens ik hierop een antwoord te geven vanuit een EvangelischChristelijk perspectief.
Het Arabische woord voor vrede is salaam - een woord dat voorkomt in de Arabische/Moslim
groeten. Islam is het Arabisch voor overgave of onderwerping. Moslim betekent iemand die zich
onderwerpt. Voor vele niet-Moslims staat het woord Moslim synoniem voor boosaardig gepeupel
en zelfmoordbommers. Deze stereotypie van Moslims is gepatenteerd verkeerd. De meeste Moslims
zijn gewone, vredelievende mensen met hun eigen verlangens en problemen, en zij zouden moeten
behandeld worden met hetzelfde respect dat wij aan iedere andere medemens geven.
Laat mij erop wijzen dat Jezus Christus zijn volgelingen leerde:
“Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel aan hen, die u haten; en bidt voor hen,
die u geweld doen, en die u vervolgen” (Mattheüs 5:44).
Niettegenstaande Jezus’ duidelijke leer en voorbeeld, is er eeuwenlang veel geweld en boosheid gepleegd door hen die zich “Christenen” noemen. Net zoals er velen zijn die zich Moslim noemen en
niet leven volgens de leer van Mohammed, is het veilig te zeggen dat velen die zichzelf “Christenen” noemen helemaal niet leven overeenkomstig de leringen van Christus.
Laat me ook zeggen dat ik de Moslims van over de hele wereld kan begrijpen, die geschokt zijn
over de beschamende morele standaarden die door zovele Amerikaanse films in beeld worden gebracht. En andere mediavormen die dikwijls het geweld verheerlijken en anti-goddelijke waarden
normaliseren. Alhoewel er nog talloze mensen in het Westen een godvruchtig en moreel hoogstaand
leven leiden, neigen de media ertoe deze voorbeelden te negeren en de amorele in de kijker te zetten. Ongelukkigerwijze stellen velen zulke tolerantie en boosheid gelijk met “Christendom”. Niets
kan verder af staan van wat Christus leerde en wat Hij als voorbeeld stelde.
Alhoewel het waar is dat de Amerikaanse natie gefundeerd werd op Christelijke principes, is de
VSA niet een “Christelijke natie”. In de strikte zin van het woord is het fout van enig land te zeggen
dat het een “Christelijke natie” is, omdat Jezus Christus zei: “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn Koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden Mijn dienaren gestreden hebben, opdat Ik de Joden niet ware overgeleverd; maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier” (Joh 18:36).
De enige “Christelijke natie” die in de Bijbel wordt erkend is samengesteld uit hulpeloze zondaars
“uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie” (Openb 5:9), die “wedergeboren” werden (zie Johannes
3) of “gered” (zie Romeinen 3, 5 en 10), door te geloven in het Goede Nieuws van de profeten over
Gods weg van redding. Echt Christendom is niet een religie, maar een verhouding met God, door
Jezus Christus. Ik zal hierover verder spreken aan het eind van dit artikel.
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De Islam werd gesticht door Mohammed in 622 na Christus. De Koran werd geschreven door Mohammed in de periode 622-632 n.C. en is ingedeeld in 114 hoofdstukken, Soera’s genoemd.
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Laten we ons nu richten op ons onderwerp: BEVORDERT DE ISLAM VREDE? Indien dat zo is:
wat voor vrede dan? Recent gaf een jonge Moslimman mij een pamflet met de titel “De Islam uitgelegd” (van de Islamic Circle of North America). Daarin staat dat de Islam “mensen instrueert
over hoe zij samen in vrede en harmonie kunnen leven, ongeacht ras, klasse of geloof”. Alhoewel ik ermee instem dat de meeste Moslims “vrede en harmonie ongeacht ras, klasse of geloof”
verkiezen, is de vraag die wij willen beantwoorden: Zijn Moslims voor de vrede wegens de Islam
of niettegenstaande de Islam? Promoot de Islam zèlf vrede en tolerantie? Beschouw de volgende gegevens:
1. WAT DE KORAN ZEGT
De bekende term jihad, dikwijls vertaald met heilige oorlog, betekent letterlijk strijd. Vele Moslims
benadrukken dat jihad de strijd is tegen boze verlangens en, indien nodig, het verdedigen van iemands eigen land en religieus erfgoed:
Koran 2:190-193 “En strijdt voor de zaak van God tegen degenen, die tegen je strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, God heeft de overtreders niet lief. 191 En doodt hen, waar je hen
ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij je daarin bevechten. Maar indien zij je
bevechten, bevecht hen dan - zo is de vergelding voor de ongelovigen. 192 Maar als zij ophouden,
dan is God zeker Vergevensgezind, Genadevol. 193 En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer
is en de godsdienst alleen voor God wordt. Maar indien zij (met strijden) ophouden, dan is er geen
vijandelijkheid meer toegestaan, behalve tegen de onrechtvaardigen”.
Een favoriet vers van gematigde Moslims is 2:256:
Koran 2:256 “Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden…”.
Militante Moslims echter wijzen u op talloze Koranteksten waar Mohammed (als de spreekbuis van
Allah) zijn volgelingen beveelt om iedereen te bevechten en te onderwerpen die de Islam tegenstaan. Wat brengt jonge mensen ertoe om te sterven en anderen te doden “voor de zaak van Allah”?
Zou het iets te maken kunnen hebben met het feit dat de Islam zijn aanhangers geen zekere hoop
biedt voor de hemel, tenzij met één uitzondering? Beschouw hierna slechts enkele Koranteksten:
Koran 47:4-6 “Wanneer gij de ongelovigen (in oorlog) ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij
overwinnaar zijt, bindt hen dan vast. En wanneer de oorlog opgehouden is, laat hen dan vrij uit
gunst of voor een losprijs. Zo zij het. En indien God wilde, had Hij hen Zelf kunnen bestraffen.
Doch Hij wilde sommigen uwer door anderen op de proef stellen. En degenen die terwille van God
worden gedood, hun werken zal Hij zeker niet vruchteloos maken. 5 Hij zal hen leiden en hun toestand verbeteren. 6 En hen in het paradijs, dat Hij hun heeft bekend gemaakt, toelaten”.
Koran 4:74, 76 “Laten derhalve zij, die hun tegenwoordig leven voor het leven in het Hiernamaals
willen offeren, voor de zaak van God strijden. En wie voor de zaak van God strijdt, hetzij hij gedood wordt of overwint, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven … 76 Zij die geloven,
strijden voor de zaak van God, maar de ongelovigen strijden voor de zaak van de boze. Strijdt daarom tegen de vrienden van Satan; voorzeker, Satan’s plan is zwak”.
Koran 4:95-96 “Diegenen der gelovigen die niets doen, met uitzondering der onbekwamen, zijn
niet gelijk aan degenen die met hun rijkdommen en hun persoon terwille van God strijden. God
heeft degenen, die met hun rijkdommen en hun persoon strijden doen uitmunten boven de rustenden
en aan ieder heeft God het goede beloofd. God zal de strijders boven de stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning, 96 nl. in graden, ook van vergiffenis en barmhartigheid. En God is
Vergevensgezind, Genadevol”.
Koran 9:5 “Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar je hen
ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, God is Vergevensgezind, Genadevol”
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Koran 5:33-34 “De vergelding dergenen die oorlog tegen God 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. 34 Dit, met uitzondering van hen die berouw tonen, voordat gij hen in uw
macht hebt. Weet derhalve, dat God Vergevensgezind, Genadevol is”
Koran 8:39 “En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor God wordt.
Maar als zij ophouden dan ziet God voorzeker hetgeen zij doen”.
Koran 8:65 “O profeet, spoor de gelovigen aan om te vechten. Als er twintig onder u zijn die stand
houden, zullen zij tweehonderd overwinnen en als er honderd uwer zijn zullen zij duizend der ongelovigen verslaan, omdat zij een volk zijn dat niet wil begrijpen”.
Koran 9:29 “Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek2, die in God noch in de laatste Dag
geloven, noch voor onwettig houden wat God en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij
onderdanig zijn.
Moslimgeleerden zien de wereld verdeeld in twee “huizen”: het Huis van Vrede (Dar Al-Salaam) en
het Huis van Oorlog (Dar Al-Harb). Het algemene idee is dat de Moslims behoren bij het Huis van
Vrede, terwijl zij die zich nog niet onderworpen hebben aan de Islam behoren tot het Huis van
Oorlog totdat zij “volkomen onderworpen” zijn. Maar dit onderscheid wordt dikwijls vervaagd
doordat militante Moslims ook gematigde Moslims onderbrengen in het Huis van Oorlog. Zie het
volgende:
2. ISLAMITISCHE NATIES IN DE WERELD
Het concept jihad is geworteld in een ander concept: Shari’a (Islamitische wet). Vele van de meer
dan 40 overwegend-Moslim landen in de wereld hebben de Shari’a omarmd, en zij die dat nog niet
gedaan hebben staan onder een meedogenloze druk om dat ook te doen. Zo zijn er de laatste negen
jaar in Algerije zo’n 100.000 Moslims geslagen door militante Moslims. De reden? Deze laatsten
willen de politieke controle over de natie. Dit is een groeiende trend in de Islamitische wereld - ook
al is het een trend die door de meeste Moslims afgekeurd wordt.
Naar het 94%-Moslimland Senegal (waar vrijheid van religie is toegestaan en de Sharia onwettelijk), worden door verscheidene landen uit het Midden-Oosten Islamitische leraren uitgezonden, en
bouwen zij Islamitische scholen en financieren zij moskeeën, in een poging Senegals Islam te “zuiveren”. Nu, hoe ziet een “zuivere Islam” eruit? Vele Moslims zullen u vertellen dat er geen land is
in de wereld dat als voorbeeld kan dienen voor de Islam. Maar de Islam beweert een religie te zijn
die de antwoorden heeft voor de maatschappij, een religie die vrede en volheid biedt. Zo, waar zouden wij naar moeten kijken om een voorbeeld te vinden van de ware Islam? Iran? Afghanistan? Pakistan? Libië? Turkije? Indonesië? Egypte? En wat te zeggen van Saoedi-Arabië?
Terwijl de meeste Moslims het koninkrijk van Saoedi-Arabië afkeuren, als zijnde corrupt, is het
niettemin toch de “bewaarder van de Islam” en het religieuze centrum waarnaar meer dan een miljard Moslims vijf keer per dag zich richten om hun Arabische gebeden herhaaldelijk op te zeggen.
In Saoedi-Arabië bestaat geen vrijheid van religie. Het is er illegaal de Bijbel te lezen of een nietMoslimgebed uit te spreken, zelfs in de beslotenheid van uw eigen huis. Onder de Islamitische wet
is bekering tot het Christendom voor Saoedische burgers strafbaar met onthoofding. Saoedische
leiders geven geen steun aan het idee dat de Islam “mensen instrueert over hoe zij kunnen
samenleven in vrede en harmonie, onafgezien ras, klasse of geloof”.
Volgens Amnesty International is de vervolging van Christenen in Saoedi-Arabië “dramatisch toegenomen” sinds de Golfoorlog. Meer dan duizend gevallen werden gedocumenteerd waarbij Christelijke buitenlandse arbeiders, gevangen genomen en/of geslagen werden, omdat zij deelnamen aan
private aanbiddingssamenkomsten. Voeg hieraan het feit toe dat ontelbare incidenten niet gerap
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porteerd blijven, in het bijzonder met betrekking tot derde-wereld-arbeiders, zoals Egyptenaren, Indiërs, Koreanen, Filippino’s en anderen, die verdere represailles vrezen tegen hen en hun families.
Een meer gematigde Islamitische natie, aan de andere kant van de rode zee ten opzichte van SaoediArabië, is Egypte. Ik bezocht recentelijk een familie die uit Egypte was gevlucht om asiel te zoeken
in het Westen. De reden? Constante teistering vanwege hun religieus geloof. In Egypte kunnen
Christenen zelfs niet hun muren schilderen, of kleine reparaties doen aan hun kerken, zonder een
bouwvergunning - een vergunning die virtueel onmogelijk te verkrijgen is. Bij een bepaalde vrouw
werden haar identificatiepapieren geconfisqueerd en wordt zij onder huisarrest geplaatst - dit alles
omdat zij de Islam verliet om Christus te volgen. De beschuldiging van “beledigen van de Islam”
wordt regelmatig uitgesproken tegen Christenen die betrokken zijn in het bekeren van een Moslim
tot Christus. Vele Christenen die in Opper Egypte leven, werden gedwongen om “beschermingsgeld” te betalen aan Moslimafpersers. Zij die weigeren te betalen worden het voorwerp van gewelddadige aanvallen. In oktober 1995 werd Shehata Fawzi (een Christelijke landbouwer) dood geschoten toen hij weigerde 5000 Egyptische ponden te betalen aan locale Moslims. Het centrum voor
mensenrechten in Cairo rapporteert de moord op dozijnen Kopten, in de voorbije jaren. Zij zeggen
dat de overheid heeft gefaald om daar een eind aan te maken. Ondertussen wil de militante Gama’a
al-Ialamiya groep de “gematigde” regering van Egypte vervangen door een striktere Islamitische
staat!
De harde realiteit is dat in elk land waar de Sharia wordt aangehangen, niet-Moslims aanzien tegen
beperkte religieuze vrijheden en teisteringen - voor niets anders dan hun religieuze geloof. Het moet
gezegd worden dat er tijden zijn dat de overheden, groepen of individu’s de Islam allereerst gebruiken als voorwendsel om hun politiek-economisch-culturele agenda uit te voeren. Een afschuwelijk
voorbeeld kan gezien worden ten zuiden van Egypte, in centraal Soedan, waar sinds 1983 de Moslimoverheid van Khartoem meer dan twee miljoen Soedanezen heeft uitgeroeid. Een andere vijf
miljoen werden verplaatst. Het afbranden van dorpen en boerderijen, slavernij, verkrachting, marteling, geforceerde indoctrinatie van kinderen tot de Koran, dynamiteren van kerken, zijn regelmatige
gebeurtenissen.
Ondertussen zien we in Indonesië de Laskar Jihad, een goed georganiseerde, goed gefinancierde en
goed bewapende Islamitische militie, die een campagne voert om de Christelijke bevolking daar te
vernietigen. De laatste jaren werden duizenden Indonesiërs afgeslacht omdat zij weigerden zich te
bekeren tot de Islam. Indien de Islam zich inzet voor “vrede en harmonie ongeacht ras, klasse
of geloof”, waarom worden dan die duidelijke en heldere, wijdverspreide aanrandingen door
de Moslimgemeenschappen gepleegd in de naam van Allah?
Ja, er kunnen ook beschuldigingen geuit worden over de verschrikkelijke wreedheden die begaan
werden door de velen die zich Christenen genoemd hebben (Kruistochten, Inquisitie, slavenhandel,
abortus, enz.). Maar is er niet een fundamenteel verschil tussen de twee? Waar de Bijbel duidelijk
stelt dat overheden het recht hebben om het “zwaard” te gebruiken als “Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem, die kwaad doet” (Romeinen 13:4), is het uitoefenen van geweld door Christenen in absolute tegenspraak met Jezus’ leer en voorbeeld, Die bad voor degenen die Hem kruisigden: “Vader, vergeef het hun…” (Lukas 23:34). Van de andere kant is het gebruik van agressie door
de Islam, bij tijden, blijkbaar in harmonie met de leer van de Koran (zie hoger de verzen onder I) en
het voorbeeld van Mohammed.
3. HET VOORBEELD VAN MOHAMMED
De geschiedenis zegt ons, dat Mohammed aanvankelijk geen geweld gebruikte om Joden, Christenen en heidenen ertoe te krijgen de Islam te accepteren. Later echter, toen de mensen en de omstandigheden zich tegen hem keerden, en toen hij een leger voor zichzelf verzamelde, begon hij zijn
volgelingen te zeggen dat de laatste “openbaringen van Allah” dingen waren als dit:
Koran 9:73 “O profeet, strijd tegen de ongelovigen en de huichelaars. En wees streng jegens hen.
Hun tehuis is de hel en deze is een boze bestemming”.
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Dus begon Mohammed zijn loopbaan van oorlog, in de naam van Allah. Zij die door Mohammed
werden verslagen kregen bescherming aangeboden indien zij zich zouden onderwerpen aan de dictaten van de Islam. Zij die weigerden Moslim te worden hadden de “keuze”: een bijdrage te betalen,
of ter dood gebracht worden. Dit is blijkbaar de “vrede en verdraagzaamheid” die Mohammed aanbood aan niet-Moslims. Niet-Moslims waren de Dhimmis (het volk van de verplichting) en, als zodanig, moesten zij “onderdanig zijn” (9:29).
Ongeveer twintig jaar geleden leende mij een Moslimbuur zijn boek over het leven van Mohammed, in de hoop dat ik aangetrokken zou worden door de Islam. Temidden van de vele positieve
dingen over Mohammed, was er één frase die me tot op vandaag nog dwarszit, namelijk dat de
Moslimauteur schreef dat Mohammed zowel “medelijdend” was als “wreed”. Een van de beter bekende voorbeelden van Mohammeds “wrede kant” is opgetekend in verscheidene Hadith’s3, zowel
als in andere geschriften, zoals de Geschiedenis van Tabari, Sirat Rasul Allah, en de Kitab Al Tabaqat Al Kabir ...
“Een groep van acht mannen van de stam van Ukil kwam tot de Profeet. Zij vonden het klimaat van
Medina ondraaglijk voor hen. Daarom zeiden ze: “O Allah’s Apostel! voorzie ons van melk’. Allah’s Apostel zei: ‘Ik beveel u aan mee te gaan met de kudde kamelen’. Zo gingen zij dan en dronken urine en melk van de kamelen (als medicijn) tot zij gezond en dik werden. Daarna doodden zij
de herder en dreven de kamelen weg, en zij werden ongelovig, nadat zij Moslim geweest waren.
Toen de Profeet ingelicht werd en zijn hulp werd gevraagd, zond hij enkele mannen, en voordat de
zon hoog stond, werden zij gebracht, en hij liet hen de handen en voeten afhakken. Daarna vroeg hij
om nagels, die dan verhit werden en over hun ogen gehaald, en ze werden zo achtergelaten in de
Harra (d.w.z. het rotsige land in Medina). Zij vroegen om water, maar niemand gaf het hen, tot zij
stierven” (Hadith, Sahih Bukhari, Volume 4, Boek 52, Nummer 261: Verteld door Anas bin Malik).
De oudste, nog steeds verkrijgbare biografie van Mohammed, wordt genoemd “Sirat Rasul Allah”
(“Het leven van de Profeet van Allah”). Dit boek werd geschreven door Ibn Ishaq, een eeuw vóór
enige van de belangrijke werken van de Hadith. “Sirat Rasul Allah” wordt als de meest authentieke
biografie van Mohammed beschouwd. Op pagina 515 lezen we van een gebeurtenis van drie jaar
vóór de dood van Mohammed. Dit specifieke verhaal gaat over Mohammeds verovering van Khaibar, een grote Joodse vestiging met een van de beste dadelpalmen in de streek. De Joden van Khaibar waren welvarende handelaars, handwerkslieden en landbouwers. Kinana al-Rabi, van wie gezegd werd dat hij een aantal schatten in het oog hield, werd bij Mohammed gebracht, die hem hierover vroeg. Kinana ontkende dat hij wist waar het was. Een Jood kwam bij Mohammed en zei dat
hij Kinana had zien rondwandelen bij een bepaalde ruïne, elke ochtend vroeg. Toen de apostel tot
Kinana zei “weet u dat als we iets ontdekken, ik u zal doden?” antwoordde hij “Ja”. Mohammed gaf
dan het bevel dat de ruïne zou opgegraven worden, en er werd iets van de schat gevonden. Toen hij
daarop Kinana vroeg naar de rest van de schat, weigerde deze, en zo gaf de apostel bevel aan alZubayr Al-Awwam: “martel hem totdat u exact weet wat hij heeft”. Toen ontstak deze een vuur met
vuursteen en bracht ijzer op zijn borst tot hij bijna dood was. Daarna leverde Mohammed hem over
aan Mohammed Maslama die hem het hoofd afsloeg. …Waren Mohammeds handelingen in
overeenstemming met een religie die voor vrede is? En dit is nog maar één voorbeeld onder vele.
Vrienden, neem mijn woorden niet klakkeloos aan. Doe uw eigen onderzoek. Kijk eens naar de
hierboven genoemde biografie (Engelse vertaling: “The Life of Muhammad” by A. Guillaume; Oxford Univ. Press), of “23 Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad” (door Ali Dashti;
Mazda), of lees sommige Hadith’s. U zult zelfs lezen van voorbeelden waarbij Mohammed onschuldige mensen ter dood bracht (zoals Abu Afak, een 120-jaar oude man en Asma bint Marwan,
de moeder van vijf kinderen, een slavin-moeder van twee kinderen, en de eenogige herder, allen
vermoord terwijl zij sliepen. Hun enige misdaad was dat zij op een of andere manier “de profeet”
beledigden).
Ik ben er mij terdege van bewust dat zulke informatie zowel pijnlijk is als beledigend is voor mijn
beste Moslimvrienden. Maar waarheid is waarheid. Jezus draaide niet rond de pot toen Hij zei:
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“Maar wacht u van de valse profeten, die in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij
grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of
vijgen van distelen? Alzo iedere goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom
brengt voort kwade vruchten” (Matt 7:15-17).
“…Want er zullen … valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo
dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden” (Matt 24:23-24).
“Laat hen varen; zij zijn blinde leidslieden der blinden. Indien nu de blinde de blinde leidt, zo zullen
zij beiden in de gracht vallen” (Matt 15:14).
4. DE GESCHIEDENIS VAN ISLAMITISCHE EXPANSIE
Encarta Encyclopedie 1999 zegt: “De opmerkelijke snelheid van de religieuze expansie [van de Islam] kan toegeschreven worden aan het feit dat die voornamelijk werd bereikt door militaire veroveringen. Mohammed dreef de Arabieren van het Arabische Schiereiland naar de Islam, door middel van zijn krachtige persoonlijkheid, de belofte van redding voor hen die sterven voor de Islam, en
het lokaas van fortuin voor hen die overwinnen in de strijd. De karavaan-overvallen uit de vroege
jaren van de Islam werden spoedig oorlogen op grote schaal, en koninkrijken en naties bogen zich
voor de macht van dit nieuwe religieuze, militaire, politieke, economische en sociale fenomeen”.
Maar in het boekje “The Basics of Islam at a Glance” opgesteld door The Islamic Cultural Center
(Tempe, Arizona), lezen we:
“Er is geen historisch bewijs dat de Islam werd ‘verbreid door het zwaard’. Zelfs niet-Moslim specialisten geven nu toe dat dit niet meer is dan een nukkige mythe die niet onderbouwd kan worden
door historische feiten”.
Echter, op een Islamitische vraag-en-antwoord website vinden we een eerlijker uitspraak:
“Vraag: Sommige vijanden van de religie beweren dat de Islam werd verbreid door het zwaard.
Wat is uw antwoord hierop? Antwoord: de Islam werd verbreid door de kracht en het zwaard van
hen die hardnekkig weerstand boden, totdat zij geen keus meer hadden en zich moesten onderwerpen aan de nieuwe realiteit”. (www.Islam-qa.com - vraag #5441).
Velen zeggen: “Wel, wat te zeggen van Jozua en de Israëlieten? De Bijbel zegt dat zij hele steden
verdelgden!” Dat is waar. Maar als we de zaak van nabij bekijken dan zien we twee verschillende
omstandigheden. Net zoals God (na honderden jaren van geduldige verdraagzaamheid) het kwaad
had geoordeeld door de zondvloed in Noachs dagen, en door vuur op Sodom in Abrahams dagen, zo
gebruikte God het volk Israël om de verdorven Kanaänietische naties te oordelen. God wachtte
honderden jaren vooraleer deze naties te oordelen, en Hij gaf ze tijd om berouw te hebben en zich af
te keren van hun boze wegen van afgoderij, immoraliteit en mensenoffers. Zij negeerden het getuigenis van Abraham, Izaäk en Jakob, Jozef, Mozes en de tien plagen die over de Egyptenaren kwamen. Dus, op dit tijdstip in de geschiedenis, gebruikte God de Israëlieten om Zijn oordelen uit te
voeren. Maar merk a.u.b. op dat dit geen willekeurige oorlogen waren! Deze aanvallen werden uitgevoerd onder specifieke bevelen van God, binnen bepaalde limieten. Soms verbood God de Israëlieten om enig deel van de buit in bezit te nemen. De overwinningen bevatten wonderlijke interventies van Godswege - zoals de muur van Jericho die buitenwaarts omviel (bevestigd door de archeologie), nadat de Israëlieten zeven opeenvolgende dagen rond de stad waren gegaan. Bemerk ook dat
God eerlijk en onpartijdig was in Zijn oordelen. Bijvoorbeeld, zo lezen we in de Torah4, Numeri 2531, dat God eerst de Israëlieten sloeg met een plaag, wegens hun eigen afgoderij en overspeligheid.
4

Het Oude Testament heeft bij de Joden de naam TeNaCh:
1. Torah (Wet): Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. (Eerste 5 boeken van de Bijbel).
2. Nebiim (Profeten)
- Vroege profeten: Jozua, Richteren, (1+2) Samuël, (1+2) Koningen.
- Late profeten: Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi.

3. Chetubim (Geschriften)
- Psalmen, Job, Spreuken.
- Ruth, Hooglied, Prediker, Klaagliederen, Ester (Megillot - feestrollen).
- Daniël, Ezra, Nehemia, (1+2) Kronieken.
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Toen stierven 24.000 Israëlieten. Enkel nadat God Israël had geoordeeld, zond Hij hen verder om de
omliggende naties te oordelen.
Mohammeds oorlogen en de latere Islamitische expansie-oorlogen, waren geheel verschillend van
Gods oordeelshandelingen, zoals die opgeschreven zijn in het Oude Testament van de Bijbel. Mohammed maakte verdragen met afgodendienaars, zolang hij in de minderheid was, maar wanneer hij
sterk uitgroeide gebruikte hij vrijelijk de kracht van zijn menselijke leger, en nam hij het recht in
eigen handen. Hij verwierf grote weelde uit oorlogsbuit. Mohammeds oorlogen waren partijdig (altijd tegen niet-Moslims en met weinig of geen genade) en zijn geheel verschillend van het handelen
van een liefdevolle, geduldige en verdraagzame God, die optrad via Zijn profeten en door uitverkoren volk, onder het Oude Testament. En wat meer is, Mohammed negeerde totaal het lang verwachte “Nieuwe Verbond” (of Nieuwe Testament) dat Jezus instelde en waarin Hij Zijn discipelen
beveelt:
“Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel aan hen, die u haten; en bidt voor hen,
die u geweld doen, en die u vervolgen” (Matt 5:44).
“Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander
liefhebt. Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander” (Joh 13:34-35).
5. DE BEHANDELING VAN AFVALLIGEN
Onder de Islamitische wet (gebaseerd op de Koran, en het voorbeeld van Mohammed [Sunna], en
de consensus [idjmaa]), pleegt ieder die afvalt van het Islamgeloof een “onvergeeflijke zonde”.
Zulke “afvalligen” moeten met geweld in bewaring gezet worden, en opgeroepen tot berouw. Hij
die niet terugkeert naar de Islam, heeft volgens de Sharia zijn leven verbeurd verklaard en moet ter
dood gebracht worden. Alhoewel dit in de meeste Islamitische landen niet op een regelmatige basis
wordt uitgevoerd, blijft de bedreiging ervan bestaan.
Volgens de krant Al Alam, presenteerde Koning Hassan II van Marokko, die ook de imam is van
zijn land, de volgende staat van zaken voor de mensenrechtencommissie, op 15 mei 1990:
“Indien een Moslim zegt: ‘Ik heb een andere religie dan de Islam’ dan zal hij - voordat hij tot berouw wordt opgeroepen - voor een groep medische specialisten gebracht worden, zodat zij kunnen
onderzoeken of hij nog bij zijn verstand is. Als hij, nadat hij werd opgeroepen tot berouw, nog
steeds beslist vast te houden aan het getuigenis van een andere religie, die niet uit Allah is - dat is:
niet de Islam - dan zal hij geoordeeld worden”.
Het is geen wonder dat de meerderheid van de Moslim populatie in overwegend-Moslim landen,
zoals Algerije, Egypte, Turkije en Indonesië, weerstand bieden tegen de volledige introductie van
de Sharia. Zij willen niet onder het angstwekkende juk van onderdrukking komen dat vraagt dat bij
dieven handen en voeten worden afgehakt, overspelers afgeranseld en bekeerden tot het Christendom worden gedood. Echter, een significante minderheid van de Moslims vraag passioneel de onmiddellijke invoering van de Sharia en zijn zij voorbereid, op sommige plaatsen, om ervoor te
vechten, met de hulp van terroristen en revolutionairen. In elk Islamitisch land twisten militanten en
gematigden over de Sharia. Ongetwijfeld gaat de Islam door een wereldomvattende identiteitscrisis:
zij trachten te definiëren wat ze in deze 21ste eeuw willen worden.
Laat mij u eraan herinneren, terwijl ik dit alles uiteenzet, dat ik niet blind ben voor de waanzin van
de Inquisitie van de middeleeuwen, toen zij die weigerden zich te onderwerpen aan de “Kerk” gemarteld en gedood werden voor hun “ketterij”. Opnieuw echter moeten wij erop wijzen dat dit
kwaad in de kerkgeschiedenis in directe tegenstelling stond met de wet en de geest van Christus.
Hou a.u.b. dit onderscheid in gedachten! In Jezus’ parabel van de Verloren Zoon (Lukas 15), zien
we dat de vader zijn rebellerende zoon niet vervolgde, niet martelde, niet uithongerde noch doodde.
Hij gaf zijn zoon de vrijheid om te kiezen (en de natuurlijke consequenties daarvan te dragen). Deze
vader staat model voor God. Niettegenstaande God veel gezag heeft gegeven aan enkelingen en regeringen, heeft Hij de mens NIET geboden diegenen te martelen, of te doden, die Gods weg van
redding weigeren te gehoorzamen! Het is GOD die uiteindelijk iedere persoon zal oordelen:
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“Want er is geschreven: Ik leef, zegt de Heere; voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal
God belijden. Zo dan een ieder van ons zal voor zichzelf aan God rekenschap geven” (Romeinen
14:11-12).
“Verkondigt en treedt hier toe, ja, beraadslaagt samen: wie heeft dat laten horen van ouds her? Wie
heeft dat van toen af verkondigd? Ben Ik het niet, de HEERE? en er is geen God meer behalve Mij,
een rechtvaardig God, en een Heiland, niemand is er dan Ik. Wendt U naar Mij toe, wordt behouden, al gij einden der aarde! want Ik ben God, en niemand meer. Ik heb gezworen bij Mijzelf, er is
een woord der gerechtigheid uit Mijn mond gegaan, en het zal niet weerkeren: dat Mij alle knie zal
gebogen worden, alle tong Mij zal zweren” (Jesaja 45:21-23).
6. DE BEHANDELING VAN VROUWEN
Onze zoektocht naar een antwoord op de vraag “Bevordert de Islam vrede en tolerantie?” zou niet
compleet zijn zonder de behandeling van vrouwen door de Islam aan te snijden. Dit is een onderwerp dat een erg evenwichtige benadering vereist. Vele Moslims wijzen op de extremiteiten en losbandigheden van vrouwen in het Westen, zoals weergegeven op televisie, als bewijs dat enkel de
Islam een halt kan toeroepen aan zulke toegeeflijkheden. Dit komt omdat zij niet weten wat het
Evangelie van Jezus Christus doet in het leven van hen die geloven. De losse vrouwen die zich
vertonen in films reflecteren NIET wat een ware Christelijke vrouw is. Als u enige ware Christelijke vrouwen persoonlijk kent, dan weet u dat deze godvruchtige vrouwen gekarakteriseerd worden
door een verlangen om de Bijbel te gehoorzamen, welke leert:
“De oude vrouwen evenzo, dat zij in hun dracht5 zijn, gelijk de heiligen betaamt, dat zij geen lasteraarsters zijn, zich niet tot veel wijn begevende, maar leraressen zijn van het goede; Opdat zij de
jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, hun mannen lief te hebben, hun kinderen lief te hebben;
Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn,
opdat het Woord Gods niet gelasterd worde” (Titus 2:3-5).
Terwijl de status van vrouwen in Moslimlanden erg varieert, wil ik twee inzichtvolle boeken sterk
aanbevelen: “Not Without My Daughter” (door Betty Mahmoody) en “Princess” (door Jean Sasson). Het eerste boek opent een venster op de levens van vrouwen in Iran, het tweede gaat over
vrouwen in Afghanistan. Alhoewel de Taliban verdrongen werden, zijn vele van hun strikte wetscodes intact gebleven. Terwijl de grote meerderheid van de Moslims de extremiteiten van de Taliban veroordelen, zijn er slechts weinigen die zich willen uitspreken ten voordele van de vrouwen in
hun eigen landen. Moslims hebben het er moeilijk mee de ware Christelijke huwelijksrelatie te begrijpen, waarbij de man de leider is, maar dan wel een dienaar-leider die genoeg van zijn vrouw
houdt om haar noden gelijk de zijne te stellen. Het Nieuwe Testament leert:
“Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die
zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat,
maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijk ook de Heere de gemeente” (Efeziërs 5:28-29).
Terwijl de Koran zegt:
Koran 4:34 “Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat God de enen boven de anderen heeft
doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die
gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen God onder haar hoede heeft gesteld. En degenen,
van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt6 haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, God is Verheven, Groot”.
Wij komen nu bij het belangrijkste punt…
7. DE RELATIE VAN DE MOSLIMS MET GOD
5

Kantt. 5 in de Statenvertaling: haar dracht: Grieks, gestaltenis; namelijk zowel in kleding als in hun gehelen wandel.
Deze Nederlandse vertaling lijkt me nogal ‘vriendelijk’ te zijn. Schrijver gebruikt een Engelse vertaling waarin staat
“beat them” (slaat hen)! Zie verder: http://www.bible.ca/Islam/Islam-wife-beating-toothbrush.htm en de linken aldaar.
6
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Hoe belangrijk bovengenoemde punten ook zijn in het beantwoorden van “Bevordert de Islam vrede?”, ze verbleken alle in vergelijking met wat we nu gaan bespreken.
De Islam ziet Moslims als slaven van Allah. Alhoewel de Koran zegt dat God korter bij de mens
staat “dan zijn halsader” (50:16), is deze nabijheid een technische nabijheid. Voor Moslims is God
groot, maar niet kenbaar. Zoals zovelen die zichzelf Christenen noemen, hebben Moslims een religie, maar zij hebben geen persoonlijke relatie met God. Als u van religie houdt dan heeft de Islam
veel te bieden. Maar als u een relatie wenst met de ene ware God, en de vrede en verzekering die
volgt uit het kennen van Hem persoonlijk, dan moet u uitzien naar de Geschriften van de profeten
en naar het Evangelie van Jezus Christus. Moslims zeggen gemakkelijk: “Wij geloven al de profeten!” en “Wij geloven in Jezus! Hij was een groot profeet!” In antwoord op deze uitspraken, vraag
ik mijn Moslimvrienden: “Wat betekent het een profeet te geloven? Is dat niet geloof in de Geschriften van de profeten?”
De Koran vermeldt dikwijls de Torah4 (Taurat), de Psalmen (Zabur) en het Evangelie (Injil) als
zijnde het Woord van God (Koran 5:44-467; 4:1638; 10:949; enz.), en “De woorden van God kennen
geen verandering - dat is inderdaad de opperste zegepraal” (Koran 10:64). Indien de Koran betrouwbaar is voor de Moslim, en als hij eerlijk is, dan kan hij op geen enkele manier “de vroegere
geschriften” (Koran 20:133) afwijzen. Maar al mijn Moslimvrienden weigeren de boodschap van
deze boeken, en zeggen dat ze werden veranderd, vervalst, …ad nauseam10. Na twintig jaar de
vraag gesteld te hebben, wacht ik nog steeds op het antwoord over wie of wat veranderde, en wanneer. Zoals het tot op vandaag gesteld is worden Joden en Christenen schuldig geacht aan het verdraaien van hun Geschriften ‘met hun eigen tong’ (Koran 3:71, 78)11, maar feit is dat de Schrift in
de tijd van Mohammed als zijnde intact werd beschouwd (Koran 3:93; 10:948; 21:7; enz.).
De geschriften van de Bijbel zijn gebaseerd op tienduizenden oude kopieën van manuscripten.
Sommige geschriften van het Oude Testament gaan terug tot de 3de eeuw vóór Christus en sommige
van het Evangelie (Nieuwe Testament) gaan terug tot de 1ste en 2de eeuw na Christus, met volledige
Nieuwe testamenten vanaf de 4de eeuw n.C. De Bijbel werd wonderlijk bewaard, zeker wanneer u
zich herinnert dat de oudste kopieën met de hand werden overgeschreven gedurende een periode
van ongeveer 2900 jaar (vóór ze werden gedrukt). Voor de Koran was deze periode 2000 jaar korter. Tegengesteld tot waartoe mensen geleid werden te geloven, is de Bijbel veruit het best gedocumenteerde en bewaarde geschrift uit de oudheid. Er is meer bewijs voor de betrouwbaarheid van de
tekst van het Nieuwe testament dan er is voor enig stuk uit de klassieke literatuur. De Nieuwtestamentische tekst is in betere tekstuele conditie dat de 37 stukken van William Shakespeare die
slechts een 300 jaar geleden werden geschreven (en na de uitvinding van de boekdrukkunst)! Ja, er
zijn mineure variaties tussen de duizenden kopieën van de Schrift - een woord hier en daar, een paragraaf hier overgeslagen en daar toegevoegd - maar deze variaties beïnvloeden geenszins de boodschap van wat de profeten geschreven hebben. Het is terloops belangrijk te zien dat de Geschriften
van de Bijbel zichzelf bewijzen als zijnde het Woord van de ene ware God. Een van de belangrijk
7

5:44. Waarlijk, Wij zonden de Torah neer, waarin leiding en licht was, waarmee de profeten die gehoorzaam waren recht spraken
voor de Joden en de Rabbijnen en de wetgeleerden, omdat hun de bewaking van God’s Boek was opgelegd en zij waren daarvan
getuigen. Vreest daarom de mensen niet, doch vreest Mij en ruilt Mijn tekenen niet in tegen het wereldse. En wie niet rechtspreken
volgens hetgeen God heeft neergezonden, zij zijn ongelovigen. 5:45. En Wij schreven hen daarin voor: Een leven voor een leven, oog
om oog, neus om neus, oor om oor, tand om tand en (rechtvaardige) vergelding voor wonden. En hij, die van het recht hierop afziet,
dit zal een verzoening voor zijn zonden zijn en wie niet rechtspreken bij hetgeen God heeft neergezonden, zijn onrechtvaardigen.
5:46. En Wij deden Jezus, zoon van Maria in hun voetsporen treden, vervullende, hetgeen vóór hem in de Torah was (geopenbaard),
en Wij gaven hem het Evangelie, dat licht en leiding bevatte, bevestigende hetgeen daarvóór in de Torah was en een leiding en een
vermaning voor de godvrezenden.
8

4:163. Waarlijk, Wij hebben u de openbaring gezonden, zoals Wij Noach en de profeten na hem openbaring zonden en Wij gaven
een openbaring aan Abraham en Ismaël en Izaäk en Jacob en de stammen; en aan Jezus, Job, Jonas, Aäron en Salomo en Wij gaven
David een psalmen.
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10:94. En als gij over hetgeen Wij tot u hebben neergezonden twijfelt, vraagt dan degenen die het Boek vóór u hebben gelezen.
Inderdaad, de waarheid is van uw Heer tot u gekomen; behoor daarom niet tot de twijfelaars.
10

ad nauseam: tot het punt van nausea (misslijkheid).

11

3:71. O, mensen van het Boek, waarom verwar je de waarheid met de leugen en verbergt de waarheid tegen beter weten in? 3:78.
En voorzeker, onder hen zijn er, die hun tong verdraaien, terwijl zij het Boek voordragen, opdat je het van het Boek moogt achten,
hoewel het niet van het Boek is. En zij zeggen: “Dit is van God”, ofschoon het niet van God is en zij uiten een leugen tegen God,
tegen beter weten in.
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ste manieren waarop de Bijbel zijn Goddelijke auteurschap bewijst, is door de honderden precieze
profetieën over naties, steden, enkelingen, en de Messias. Alhoewel ze honderden jaren op voorhand werden geschreven, verslaat de geschiedenis de precieze vervulling van deze profetieën. Mensen mogen trachten de honderden vervulde Bijbelse profetieën van zich af te schuiven, maar zij
kunnen ze niet ontkennen. De Koran kan deze standaard niet in het minst nakomen. Als deze verklaring van mij u schokt, schrijf me dan a.u.b. persoonlijk en ik zal blij zijn u te informeren, met een
lijst van vervulde Bijbelprofetieën. Hoor naar wat God Zelf te zeggen heeft:
“Brengt uw twistzaak voor, zegt de HEERE; brengt uw vaste bewijsredenen bij … Verkondigt dingen, die hierna komen zullen, opdat wij weten, dat gij goden zijt … Ziet, gij zijt minder dan niets,
en uw werk is erger dan een adder; hij is een gruwel, die u verkiest” (Jesaja 41:21-24).
Over een periode van 1500 jaren inspireerde God zo’n 40 profeten en apostelen om Zijn woorden
en Zijn handelingen neer te schrijven. God wil van ons dat wij verstaan wie en hoe Hij is, waarom
Hij de mens schiep, de natuur en consequenties van de zonde, en hoe hulpeloze zondaars in een
nauwe relatie kunnen komen met een heilige en perfecte God, en zich verheugen met Hem in vrede,
voor altijd. Dat is de boodschap van de profeten.
De droeve en harde realiteit is dat - terwijl de Islam beweert te geloven in “al de profeten” - DE ISLAM DE CENTRALE BOODSCHAP VAN DE PROFETEN ONTKENT. Wat is de centrale
boodschap van de profeten van de Bijbel? Dat God, in zijn oneindig voornemen en onmetelijke
liefde, “vlees wilde worden” om de symbolische betekenis van miljoenen dierlijke offers te vervullen en de honderden gedetailleerde profetieën - door vrijwillig Zijn bloed te storten als het volmaakte plaatsvervangende offer om de zondestraf te betalen voor hulpeloze zondaars, en ook de
dood te overwinnen door op te staan uit de doden - dus eeuwige vrede te bewerkstelligen tussen de
ware God en allen die in HEM geloven en ZIJN weg van verlossing.
Moslims menen dat God “te groot” is om een mens te worden, opdat Hij zich aan ons zou openbaren. Als u dat zo voelt, hou dan in gedachten dat er meer dat één soort van “grootheid” bestaat. Er is
de “grootheid” van een koning die in zijn paleis leeft, omringd met weelde, en dienaren om hem te
verzorgen, maar die onverschillig blijft voor de noden van zijn onderdanen. Er is ook de grootheid
van een voorname dokter, die zijn lucratieve medische praktijk in de steek laat, en zijn vaderland,
en die naar de armsten van de armen gaat om hen te dienen, te genezen en zijn leven voor hen op te
offeren. Welke soort van grootheid, denkt u, is het meest eigen aan een genadige God?
Hoor naar wat de profeet Jesaja schreef betreffende de komende Messias, 700 jaar vóór Jezus werd
geboren:
“Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een
Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten” (Jes 7:14).
“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder;
en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst; Aan
de grootheid van deze heerschappij en van de vrede zal geen einde zijn op de troon van David en in
zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan
tot in eeuwigheid toe. De ijver van de HEERE der heerscharen zal zulks doen” (Jes 9:5-6).
“Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de
straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden”
(Jes 53:5).
Zeven eeuwen later werd de beloofde Vredevorst geboren in een zondige wereld. De avond vóór
Zijn kruisiging, zei Hij tot Zijn discipelen:
“Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart
worde niet ontroerd en zij niet versaagd” (Joh 14:27).
“Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden” (Joh 15:13).
“Gedenk het woord, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij
Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen
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ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij doen om Mijns Naams wil, omdat zij Hem niet
kennen, Die Mij gezonden heeft” (Joh 15:20-21).
Uren later liet Jezus Zich gewild arresteren door de religieuze leiders, die Hem overleverden aan de
Romeinse autoriteiten om gekruisigd te worden. Dus, in dezelfde heuvels waar Abraham, zo’n 2000
jaar eerder een ram offerde in plaats van zijn zoon, en een groter offer voorzei dat komen zou12 - zo
stierf Jezus eens en voor altijd als een offer voor de zonden van de wereld - zodat wie ook maar in
Hem zou geloven, niet zou verloren gaan, maar eeuwig leven zou hebben13. Dit was Gods plan van
bij het begin.
Zoals voorzegd, op de derde dag na Zijn dood, kwam de Heer Jezus uit het graf, de zegevierende
Verlosser en Heer van allen die in Hem geloven. Die zelfde dag ontmoette Jezus twee mannen, die
niet begrepen hoe Jezus, die gekruisigd was, de Messias kon zijn. Jezus zei tot hen:
“En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten
gesproken hebben! Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan?
En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was” (Lukas 24:25-27).
Moslims lijken erg op die twee mannen. Zoals voor de meeste Joden is het concept van een gekruisigde Messias en contradictio in terminis14 (zoiets als een getrouwde vrijgezel!). Zij begrijpen niet
“al hetgeen de profeten gesproken hebben”. Moslims gaan zelfs zover als het ontkennen van het
historische verslag over Jezus’ dood, vermits de Koran zegt:
Koran 4:157 “En om hun zeggen: ‘Wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van God gedood’, - maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem (ten dode), - doch het
werd hun verward, en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er
geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet”.
Amadou Hampaté Ba schrijft in zijn boek “Jesus as Seen by a Muslim”:
“Elke trouweloosheid tegenover Jezus moet op dezelfde manier bestraft worden als lastering tegen
Mohammed. Er is geen twijfel over, in de Islam, dat degene die lastert tegen Jezus het hellevuur
beloofd is”
Maar aangaande de dood van Christus schrijft Ba:
“Op dit punt verschillen wij met onze Christelijke broeders. Voor ons zal Jezus beslist sterven, maar
hij is nog niet gestorven”.
Beste vriend, indien Jezus niet gestorven is aan het kruis, zeg me dan alstublieft: WAT IS DE BETEKENIS VAN HET DIERLIJKE OFFER? En WAAROM SPREKEN ALLE PROFETEN OVER
HET LIJDEN VAN DE MESSIAS? En WAAROM BLEEF JEZUS ZIJN DISCIPELEN VERTELLEN DAT HIJ ZOU GEKRUISIGD WORDEN EN DAARNA ZOU OPSTAAN, OP DE
DERDE DAG?
Ik nodig u uit Psalm 22 en Jesaja 53 te lezen, om mee te beginnen - twee oudtestamentische passages die met precisie voorzeggen hoe de Messias zou lijden en sterven als een zoenoffer voor de
zonden van de wereld. God is heilig en Zijn heiligheid vereist dat voor zonden moet betaald worden. “Want de bezoldiging der zonde is de dood”!15 - NIET goede werken, maar dood en eeuwige
afscheiding van God! Jezus stierf echter in onze plaats, en Hij droeg onze hel, zodat God ons rechtvaardig kan rekenen en toestaan om met Hem te leven, voor eeuwig.
Het Senegalese volk van West-Afrika heeft een spreuk die zegt: “Een houthakker velt niet de belangrijkste boom van het dorp!” Gelegen aan de rand van de Saharawoestijn, heeft elk dorp zijn
voornaamste, centraal gelegen schaduwboom, waaronder de mensen de tijd verdrijven, thee drin
12

Genesis 22. Zie de voorzegde belofte in vers 14.
Zie Johannes 3:16.
14
Contradictio in terminis (Lat.): innerlijke tegenstrijdigheid.
15
Romeinen 6:23: “Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere”.
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ken, en belangrijke samenkomsten houden. Wat zou er gebeuren als een houthakker zou beginnen
met het neerhalen van de belangrijkste boom van het dorp? Ja, het dorp zou erg boos worden … en
zou zouden hem onmiddellijk een halt toeroepen! Tot mijn Moslimvrienden, die het historische en
profetische verslag over Christus’ kruisiging afwijzen, zeg ik: Hoe denkt u dat God Zich voelt
wanneer u Zijn “voornaamste boom” neerhaalt? Gods profeten wijzen allen op offerdood van de
Messias. Niets is er meer fundamenteel voor Gods verlossingsplan. Maar de Islam leert dat er
geen behoefte is aan zo’n reddingsplan … en dat het, in feite, zelfs niet is uitgevoerd!
Vriend, het is onwijs te hakken in Gods “voornaamste boom”. Hoor naar wat Jezus tot Zijn discipelen zei, enkele maanden voordat Hij Zichzelf overgaf om voor onze zonden te sterven:
“Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en
veel lijden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden. En Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen,
zeggende: Heere, wees U genadig! dit zal U geenszins geschieden. Maar Hij, Zich omkerende, zeide tot Petrus: Ga weg achter Mij, satanas! gij zijt Mij een aanstoot, want gij bedenkt niet de
dingen, die Gods zijn, maar die der mensen zijn” (Injil, Mattheüs 16:21-23).
Bevordert de Islam vrede? Hoe kan Islam ware vrede bevorderen wanneer het de ware middelen
loochent die God heeft voorzien om een duurzame vrede op te richten tussen God en mens, en
tussen mens en mens? Al de profeten getuigen van het feit dat Jezus …
“… vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen
zou tot Zichzelf, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn. En Hij
heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend, in het lichaam Zijns vleses, door de dood, opdat Hij u heilig en onberispelijk en onbestraffelijk voor Zich zou stellen” (Kolossenzen 1:20-22).
“Want Hij is onze vrede, Die deze beiden één gemaakt heeft, en de middelmuur des afscheidsels
gebroken hebbende” (Efeziërs 2:14).
Of zoals de profeet Micha over de Messias schreef, 700 jaar vóór Hij werd geboren: “En Deze zal
Vrede zijn”.16
God wenst u Zijn vrede te geven, die het menselijke begrip te boven gaat, maar wij moeten ons onderwerpen aan ZIJN WEG van verlossing. Aan allen die waarlijk geloven dat Jezus degene is die
Hijzelf en de profeten zeggen dat Hij is, en dat Hij stierf in uw plaats, voor uw zonden, en opstond
uit de doden: God belooft te geven wat geen enkele religie u ooit kan geven, namelijk verlossing
van de straf en de kracht van de zonde, een verleende rechtvaardigheid, de verzekering dat uw zonden vergeven zijn, een gezuiverd geweten, een diepe vrede, een onaantastbare vreugde, een nieuwe
natuur, een persoonlijke relatie met God, een eeuwige thuis met Hem in het Paradijs, en meer! Op
een dag zal Jezus terugkeren naar de aarde om hier Zijn Koninkrijk van vrede te installeren, maar
ondertussen wenst Hij Zijn koninkrijk van vrede en gerechtigheid binnenin u te installeren. Maar u
moet dan wel het Goede Nieuws (Evangelie) geloven, dat handelt over wie Hij is en wat Hij kwam
doen. “Gelooft gij … de profeten?” (Hand 26:27).
Denk eraan, in Jezus Christus geloven is niet het praktiseren van RELIGIE. Religie is een pogen
van de mens om zijn eigen weg naar God te werken, door gebeden, goede werken, enz. Het Evangelie (Injil, Goed Nieuws) van Jezus Christus is dat God naar de mens komt, in de persoon van Jezus, en Hij biedt hem een RELATIE aan met Hemzelf. En wat het zo wonderlijk en zeker maakt is
dat het Evangelie van Jezus Christus datgene is “dat Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in
de heilige Schriften…” (Romeinen 1:2).
Er is zoveel meer dat ik zou willen schrijven, maar ik moet hier stoppen. Echter, indien de ware
boodschap van Gods profeten voor u niet duidelijk is - stop hier niet! Haal ergens een Bijbel en begin met het lezen van het Nieuwe testament, of ga naar:
http://www.goodseed.com/theprophetsenglish.html, en download het boek “ALLES WAT DE
PROFETEN HEBBEN GESPROKEN”. U zal verbaasd staan hoe helder Gods ware boodschap is!
16

Micha hoofdstuk 5, zie vers 4.
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Een ander excellent boek is THE WAY OF RIGHTEOUSNESS. Ook dit legt helder de boodschap
uit van de profeten. Check het uit op http://www.injil.org/TWOR/
Als u vragen hebt of commentaren, zou ik dat graag van u persoonlijk horen. Mail me op
TWOR@iname.com.
Boven alles: ik smeek u deze uitnodiging heel serieus te nemen, als van God Zelf…
“En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart …
Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en
niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting” (Jeremia 29:13, 11).
http://answering-Islam.org/TWOR/peacepromoting.html

“Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt: Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet…” (Hebreeën 3:7-8).
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